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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Big 5  
 
√ Вижте къде е най-изгодно да завършиш висше образование 
В сезона на абитуриентските балове и на трескавата подготовка за университетите, младите хора са изправени пред избор. 
У нас или в чужбина да се ориентират? Ако останат в България, то каква специалност да изберат, за да имат шанс за 
реализация? Всичко това е част от един по-голям разговор за скъсаната връзка между висшето образование, държавата и 
бизнеса, съобщи БТВ.  
Поглед навън 
Да следваш в чужбина не е евтино, а за много от младежите и самото отделяне от семейството е тежко – особено през 
първата година. Въпреки това този вариант е все по-популярен, като родители обясняват решението си с по-високото 
качество на преподаване и възможността децата им да търсят реализация на по-голям пазар. Така сред най-популярните 
5 англоезични университети има по два британски (Ковънтри и Ланкастър) и три холандски (Грьонингенския университет, 
Хагския университет по приложни науки и „Ханзе Грьонинген”).  
Годишните такси варират – от изключително сериозните 10 576 евро във Великобритания, през малко над 2000 в Холандия 
до 650 евро в Германия или даже безплатно в Дания. „Ако погледнем къде излиза най-изгодно, то в Дания и Швеция е 
безплатно, но пък стандартът е по-висок. Важно е да са подготвени поне за първата година”, посочи Николай Христанов от 
консултантска фирма, която работи с български кандидат-студенти. 
Винаги се уточнява със семейството дали избраната специалност всъщност е подходяща, защото понякога структурата на 
програмата е трудно съвместима с желанията и талантите на детето и неговите родители. За университет в чужбина се 
кандидатства само по документи – академична справка, мотивационно писмо, препоръка от учител и сертификат за 
владеенето на език. Някои университети допълнително провеждат и интервюта с кандидатите. 
Проблемите у нас 
За тези млади българи, които решат да учат в родината, въпросът за реализацията е по-тежък. Той касае както тях, така и 
работодатели, които настояват за сериозни промени в план-приема, за да има повече инженери за празните работни места 
и по-малко безработни юристи. 
„Рейтинговата система показва, че инженерите през първите 5 г. имат по-високи доходи от юристи и икономисти. Не става 
дума за ИТ сектора, където разликите са в пъти, става дума за инженери електротехника, електроника и автоматика (1300 
лв.), машинно инженерство (1200 лв.), металургия (1600 лв.). При специалност „Право” е 1057 лв., а „Икономика” – 1172 
лв.”, коментира в студиото на „Тази сутрин” Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
„Равнището на университетите е такова, каквото е равнището на студентите. Имаме 40% функционално неграмотни сред 
15-годишните, в същото време имаме толкова места за първокурсници, колкото са абитуриентите т.е. искаме тези 40% 
неграмотни да станат висшисти. Имаме ½ от завършилите висше, които се реализират на позиции, които не изискват висше 
образование, което е едно прахосничество на обществен ресурс, понижаване на качеството на висшето образование”, 
допълни той. 
Според него план-приемът по хуманитарни и обществени науки трябва да се намали наполовина, за да е съобразен с 
изискванията на пазара. На този фон ни трябват повече инженери.  
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√ Омбудсманът ще сезира КЗК за картел на розопреработвателите 
Омбудсманът Мая Манолова ще сезира КЗК за картел на розопреработвателите: това обяви тя в Карловско при среща с 
розопроизводителите от региона, които се вълнуват от позицията на държавата към отрасъл, който е изключително 
трудоемък и неблагодарен за труда, който се полага. 
По думите й е притеснително седмици преди кампанията по предаване на розовия цвят да е ясно каква ще бъде цената и 
тя да е еднаква,  без да се гледа качеството. От това може да се подозира за наличие на картелно споразумение, което 
убива конкуренцията, сваля цените и ликвидира отрасъла, посочи Мая Манолова. Тя обяви още, че сезира и НАП, да се 
намеси  и започне  щателни проверки на прекупвачите, които изкупуват на цени под два лева за килограм розов цвят, на 
тези които в момента ограбват труда на розопроизводителите. 
Важно е всички малки розопроизводители да се регистрират като земеделски такива, за да могат да получат обещаните от 
земеделското министерство компенсации  „де минимис“.  По думите й това може да стане през общинските служби по 
земеделие, които на място да регистрират, всички които искат да се регистрират. 
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Необходимо е също така след приключването на тазгодишната кампания,  малките розопроизводителите  да се обединят  
в  Асоциация, с която догодина заедно да могат да си защитават интересите си. Както и да участват в процеса на подписване 
на договори с дестилериите,  така че да бъдат максимално защитени интересите на малките розопроизводители, като в 
договорите са посочени  регламентирани минимални изкупни цени, неустойки, както и глоби при неизпълнение на 
договореностите. Омбудсманът Мая Манолова каза още, че няма как държавата да избяга от отговорност и да не подкрепи 
розопроизводителите и този важен отрасъл – розопроизводството, който е лицето на България. В кратки срокове  трябва 
да бъде изготвен закон за розата, но държавата може да се намеси и да спре вноса на продукти, които компрометират 
качеството на българското розово масло. Проблемът с изкупуването на розовия цвят възникна още в началото на 
каманията по неговото прибиране. Заради свръхпроизводство на розово масло през миналата година, което остана 
непродадено, около 50 на сто дестилериите не работят, а останалите не успяват да изкупят и преработят произведената 
суровина, която е изключително нетрайна. Потърпевши от ситуацията са нерегистрираните собственици на розови 
градини, сумарно само в Карловско техните насаждения са около 60 на сто от всички площи. 
Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото масло, две трети от големите френски парфюмерийни 
къщи произвеждат над 2,3 млн. парфюми, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Така за 
последните 5 години българската компания „Българска роза“ АД – Карлово е доставила на водещите производители на 
парфюми масло от роза дамасцена, което е било вложено в над 11 млн. парфюми от световноизвестни марки. Родната 
фирма произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай, Виетнам, 
Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур и Филипини. 
Близо 200 розопроизводители от град Стрелча и общината излязоха на протест в събота вечер заради ниските изкупни 
цени на маслодайната роза. Местните розоберачи негодуват, че им изкупуват продукцията срещу 2.50 лева за килограм, а 
цената на розовото масло е скочило шест пъти от 2000 г. насам. Според хора от Стрелча, които се занимават с отглеждането 
на рози, миналата година килограм рози се е изкупувал срещу 4,50 до 5 лева.  Омбудсманът Мая Манолова направи 
поредица от срещи с местните розопроизводители, след нея тръгна да потушава „бунта в розово“ и аграрният министър 
Румен Порожанов, който обаче не даде много надежди с какво държавата ще може да помогне в конкретния случай, който 
е във взаимоотношението между частни икономически субекти. 
Тази година на 26 май карловското предприятие „Българска роза“ ще отпразнува 70-тия си юбилей по време на „Празника 
на розата” в Карлово. Всяка година, в последната събота на май в родния град на Васил Левски се организира празник, 
който обичайно започва с ритуала „Розобер“ в розовите поля край града. От градините с рози празникът се пренася на 
централния площад на Карлово. Там на ръце младежи носят Царицата на розите – най-красивата девойка, избрана на 
едноименния конкурс, а в градския музей на Карлово се организира демонстрация на розоварене.   
При срещата в Подбалкана омбудсманът Манолова беше поканена също като официален гост на тържествата в Карлово. 
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√ Активите на инвестиционните фондове надхвърлиха рекордните 3.6 млрд. лева 
Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове в страната стават все повече, сочи 
статистиката на Българската народна банка (БНБ) към март 2018-а. Според Централната банка в края на третия месец на 
годината те са достигнали 3.659 млрд. лв., на годишна база това представлява увеличение с 621.7 млн. лв. (20.5%), а на 
тримесечна с 86.9 млн. лева. Този резултат е своеобразен рекорд за инвестиционните фондове, какъвто БНБ не е отчитала 
до този момент.  
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 3.5%, 
при 3.1% година по-рано и 3.6% към края на четвърто тримесечие на измината година. 
Статистиката отчита, че активите на местните инвестиционни фондове 
достигат 1.346 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2017-а те се увеличават с 233.1 млн. лв. (20.9%). В сравнение с 
декември 2017 г. нарастването е с 27.1 млн. лв. (2.1%). 
Към края на първо тримесечие на 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 111.3 млн. лв. 
(25.7%) до 544 млн. лв. при 432.7 млн. лв. към март 2017-а, а тези на балансираните фондове се увеличават с 61 млн. лв. 
(27.9%) до 279.5 млн. лв. при 218.5 млн. лв. година по-рано. 
Спрямо края на изминалата година активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 12.3 млн. лв. (2.3%), а на 
балансираните фондове - с 13.3 млн. лв. (5%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации пък, се 
увеличават с 60.6 млн. лева (13.2%) до 520.9 млн. лева към март 2018 г. при 460.2 млн. лева към края на март 2017 г. В 
сравнение с декември 2017-а активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 1.5 млн. лв. (0.3%). 
Към края на март 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял - 40.4% от общия 
размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 38.9% към март 2017 г. и 40.3% към декември. Фондовете, 
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инвестиращи в облигации, притежават 38.7% от общата сума на активите към март 2018 г. при относителен дял от 41.3% 
към март 2017 г. и 39.4% към декември. 

 
Към края на март 2018 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2.313 млрд. 
лева. Спрямо същия месец на 2017 г., те нарастват с 388.5 млн. лева (20.2%). В сравнение с края на миналата година 
размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 59.8 млн. 
лева (2.7%). 
 

 
 
 
√ Финансовите посредници остават оптимисти  
Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация остава положителна и за първото тримесечие 
на годината, съобщиха от Министерството на финансите. Оценката на анкетираните за първото тримесечие на годината е 
в синхрон с динамиката на индикаторa за проследяване на икономическия цикъл, който бе във фаза на подем, отбелязват 
експертите.  
Очакванията на анкетираните относно темпа на икономически растеж през второто тримесечие се повишават, като 
положителните нагласи нарастват при всички посредници. В синхрон с позитивните нагласи на анкетираните са 
резултатите от бизнес наблюденията на НСИ относно очакваната бизнес ситуация във всички сектори (промишленост, 
търговия на дребно, услуги и строителство. Очакванията за търсенето в сектора на услугите, строителната дейност, 
производствената дейност в промишлеността и продажбите в търговията на дребно през следващите 3 месеца също се 
подобряват в анкетите на НСИ за периода януари-април 2018-а. 
Търговските банки считат, че кредитирането ще се ускорява умерено през второто тримесечие на 2018 г. Аналогичен е 
резултатът при очакванията им относно дългосрочните кредити на фирмите и овърдрафта на домакинствата. Единствено 
при деноминираните в евро кредити за домакинства очакванията са на отрицателна територия, като оценката дори се 
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влошава спрямо предходното издание. Те предвиждат намалението леко да се ускори, като оценките им за този сегмент 
за първото тримесечие се реализираха. Данните от паричната статистика на БНБ към март регистрираха продължаващо 
леко намаление на кредита за домакинства в евро. Изключение бе отбелязано само при жилищните кредити в евро с 
матуритет от 1 до 5 години. 
Нагласите на инвестиционните посредници за второто тримесечие са по-позитивни спрямо предходното издание на 
изследването. Тогава анкетираните дадоха разнопосочни очаквания за някои от показателите, като за част от тях 
прогнозите се сбъднаха. За първото тримесечие на годината БФБ отчита 76% намаление при оборота от търговия с 
облигации и 10.7% спад при броя сделки с облигации спрямо последното тримесечие на 2017 г. Очакванията им за 
позитивно развитие на сегментакции обаче не се реализираха изцяло, тъй като бе отчетено намаление на оборота от 
търговия с акции на регулиран пазар (без АДСИЦ), докато очакванията им за растеж при броя сделки в този сегмент през 
първото тримесечие се осъществиха. Отчетеното увеличение спрямо последното тримесечие на 2017 г. е 8.7%. 
Очакванията на инвестиционните посредници в това издание са само на положителна територия, като по-голямо 
ускорение предвиждат при нови- те емисии акции и облигации, листнати на БФБ. 
Анкетираните в това издание управляващи дружества също са с позитивни очаквания за развитието на техния сегмент през 
второто тримесечие на годината. Най-голям е оптимизмът им по отношение на акумулираните активи в КИС, които ще 
ускорят растежа си спрямо очакванията от предходното издание. По отношение на привлечените от тях средства от 
нефинансови предприятия и домакинства, анкетираните очакват запазване на темпа на нарастване около този от първото 
тримесечие, докато тези от застрахователни дружества и пенсионни фондове ще нарастват с по-малък темп спрямо 
очакванията им за предходното тримесечие. 
Участващите в анкетата за второ тримесечие пенсионно-осигурителни дружества очакват умерено ускорение в динамиката 
на активите на допълнителните задължителни пенсионни фондове (ДЗПФ), което съответства на предвиждани- ята им и за 
първите три месеца на годината. Промяна в очакванията им има по отношение на акумулираните активи в допълнителните 
доброволни пенсионни фондове (ДДПФ). Дружествата не прогнозират съществено изменение в акумулираните средства 
по допълнителните доброволни схеми. Очакванията относно броя осигурени лица в ДЗПФ и ДДПФ са сходни - ще нарастват 
умерено. 
 
Капитал 
 
√ Проект предлага нов данък за жилища в курорти 
Предложението е на "Обединени патриоти" и предвижда да се съберат 200 млн. лв. от имоти, които се преотдават 
на туристи 
Да бъде въведен нов местен данък между 0.2 и 0.7% за жилищни ваканционни имоти, а големината му да зависи от 
конкретния курорт, в който се намират. Това предложение е внесено в петък от депутати от "Обединени патриоти", 
седмици след като вицепремиерът Валери Симеонов лансира идеята да се облагат допълнително апартхотелите. 
Изготвените сега текстове обхващат "втори" жилища в над 140 курорта, които не са регистрирани по закона за туризма, но 
се отдават под наем, като най-голямата ставка ще бъде за над 20 от тях - в ски и морски курорти. По предварителни 
изчисления на вносителите новият данък трябва да донесе приходи от 200 млн. лв. 
200 млн. лв. приходи в бюджета от новия данък 
Според предложените поправки в Закона за местни данъци и такси, чийто основен вносител е Борис Ячев от "Обединени 
патриоти", трябва да бъде въведен нов местен данък за ваканционните имоти. Идеята е да се плащат между 0.2 и 0.7% 
годишно от данъчната оценка за онези имоти, които не са основно жилище на собственика и са разположени в разписаните 
курорти с национално и местно значение в България, които са над 140. 
В текстовете е записано, че това са имоти, които по смисъла на европейски регламент от 2011 г. са "обекти за настаняване, 
за които не се плаща наем" и не са регистрирани по закона за туризма. Така в обхвата попадат апартхотели и частни имоти 
в редица курорти, за които вицепремиерът Валери Симеонов твърдеше в различни интервюта, че развиват туристическа 
дейност, без обаче да са регистрирани и да внасят данъци, което представлява и нелоялна конкуренция за коректните 
фирми в бранша. 
В мотивите към законопроектът е посочено, че очакваното въздействие е "въвеждането на ефективен механизъм за борба 
с незаконосъобразното отдаване на жилища под наем в курортите". Очакваните приходи в бюджетите на курортните 
общини от новия данък са за 200 млн. лв. годишно, е посочено още в мотивите на законопроекта. 
Размерът на данъка - според курорта 
Най-високата ставка - между 0.5 и 0.7% от оценката, ще се прилага за ваканционни имоти в 23 планински и морски курорта 
с национално значение, които са определени в решение на Министерския съвет от 2012 г. Сред тях попадат най-
популярните курорти по Черноморието като Слънчев бряг, Златни пясъци, Несебър, Приморско, Китен, Албена и други, 
както и планинските Боровец, Пампорово, Говедарци, Юндола. От списъка с райони с по-висока ставка е изключен най-
големият ски курорт Банско, който според утвърденото решение на Министерския съвет е курорт с местно, а не с 
национално значение. 
Изискването да се плаща данък ще важи и за имоти в още 120 курорта, които са или СПА курорти с национално значение, 
или други туристически курорти с местно значение. Според внесените поправки за тях е предвидена данъчна от 0.2 до 0.4 
% от данъчната оценка, която също ще се определя от общинските съвети по места. В този списък освен района на Банско 
влизат още балнеокурорти като Велинград, Сандански, Хисаря, както и 16 морски курорта като Равда, Лозенец, Каварна, 
Кранево, Ахелой и др. Списъкът с планински курорти, в които ще бъде въведен новият данък, е най-дълъг - той обхваща 
общо 50 места, сред които Чепеларе, Троян, Трявна, Смолян, Копривщица, Елена, местностите "Карандила", "Предела", 
"Семково", язовир "Батак" и др. 
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На този етап не е ясно доколко проектът ще получи необходимото мнозинство в парламента. Преди две седмици Валери 
Симеонов разговаря с различни парламентарни групи за законодателните си инициативи, включително забраната за 
реклама на хазарта, смекчаване на забраната за пушене и др. Тогава председателят на парламентарната група на ГЕРБ 
Цветан Цветанов обяви, че по законопроекта, свързан с новия данък за апартхотелите, предстои работа между 
председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) и депутати от "Обединени патриоти", за да може евентуално 
от 1 януари 2019 г. да се направят промените. От БСП тогава заявиха, че ще изготвят становището си, след като се запознаят 
с конкретните текстове. 
 
Economic.bg 
 
√ Близо 400 млн. евро са приходите от международен туризъм за първите три месеца на 2018 г. 
Постъпленията от международни пътувания през изминалия зимен сезон се увеличават с 11,4 на сто 
Приходите от международен туризъм достигнаха близо 400 млн. евро в първите три месеца на тази година. Това показват 
данните на БНБ. Ръстът, който се отчита, е 10,7% спрямо периода януари-март година по-рано. В първото тримесечие 
чуждестранните туристически посещения у нас са 1,196 млн., като нарастват с 10,8 на сто в сравнение със съответния 
период на миналата година. 
Данните са много положителни и показват, че усилената ни работа да привличаме все повече чуждестранни посетители, 
търсещи висококачествен туризъм, дават резултат, коментира министърът на туризма Николина Ангелкова. И посочи още, 
че статистиката е и стимул да продължаваме активната политика за промотиране на България и разработването на нови, 
атрактивни дестинации, които да привличат все повече пътувания в страната. Очакваме тази година да надградим 
постигнатото през 2017 г., като увеличим броя на чуждестранните туристи у нас.  Пътуванията на българите и данните от 
първите месеци на годината са обещаващи, че ще постигнем ръст, коментира още министърът. 
Постъпленията от международни пътувания през изминалия зимен сезон се увеличават с 11,4 на сто спрямо предходната 
година. Така в периода декември 2017 – март 2018 г. приходите достигат близо 540 млн. евро. Общият брой туристически 
посещения на чужденци през зимен сезон 2017/2018 г. е повече 1,653 млн. и се увеличават с 12% в сравнение със зима 
2016/2017 г. 
 
БНТ 
 
√ Лиляна Павлова: Най-важно е да достигнем до всеки един гражданин 
Накъде да върви Европа? Лидерите на съюза отстъпиха местата си на гражданите в Деня на отворените врати в НДК. 
Заседателните зали на българското председателство бяха отворени за посетители и привлякоха сериозен интерес. Гост в 
"Денят започва" беше Лиляна Павлова, министър на европредседателството. Какво чу тя от хората? 
За нея това е бил много приятен и емоционален ден. Почти 2000 души са дошли на посещение. Имало е и много сериозни 
въпроси относно темите, които са били обсъждани от европейските лидери, как протичат дебатите, как се взимат 
решенията. Павлова каза лидерите са обсъждали проблеми, които интересуват и гражданите - по-добър стандарт на живот, 
по-добро заплащане, повече работни места, индустриалната стратегия, социална политика. 
На срещата Европейски съюз - Западни Балкани едната страна бяха политическите послания, които лидерите от Западните 
Балкани чуха. Другата страна беше анекса към декларацията от София, който касае инвестиции в инфраструктура и 
свързаност. Павлова е категорична, че за Западните Балкани единственият път е да са част от Европа и няма план Б. В 
софийския дневен ред много ясно са очертани проектите. Включени са проекти с европейско финансиране, с финансиране 
от международните финансови институции, проект за свързаност в Европа. Така се гарантира, че в следващите години в 
региона ще се строи, ще има свързаност. Като стартова финансова рамка се стартира с около 10 милиарда. Само до 2020 
година става въпрос за 1 милиард, които да са насочени към инфраструктурните проекти. В пакета влизат и инвестиции, 
касаещи свързаността на България с коридорите с Македония, Сърбия. 
Следващият голям дебат, който предстои, е този за програмния период. Ясна е рамката, която ЕК предложи. 
Лиляна Павлова: Сега идва момента на горещите дебати. Те вече започнаха. Целта на българското председателство е 
именно тази - да започнем дебатите. 
 
√ Кристиан Вигенин: ЕС - Западни Балкани беше една успешна среща 
Вярно е, че за първи път от 15 години има подобна среща, но аз си направих труда да сравня декларацията от 2003 година 
от Солун и тази, която беше приета в София. Тази от 2003 година е далеч по-обещаваща, позитивна, говори се за европейска 
интеграция. Това коментира депутатът от ПГ на "БСП за България" и председател на Комисията по европейските въпроси 
и контрол на европейските фондове в НС. 
По думите на Вигенин, в декларацията от София посланията са доста по-умерени. В интерес на истината трябва да кажем, 
че и ЕС се промени много, допълни той. 
Вигенин подчерта, че усилията обаче трябва да продължат и след това - необходима е една по-активна работа с Австрия, 
според него, която вече заяви ангажимент да продължи работа по тези теми.  
Чисто политически смятам, че беше постигнато по-малко, коментира Вигенин по повод срещата ЕС - Западни Балкани. 
"Като че ли нямаше дългосрочен политически ангажимент, това ме притеснява", допълни депутатът. 
Кристиан Вигенин, БСП: Трябва обаче все пак да кажем, че това беше една успешна среща, тя постигна това, което беше 
възможно към момента. Не можем да виним българското правителство, че не е постигнат максимумът - така, както ние се 
надявахме в края на миналата година, определяйки нашите приоритети, но безспорно тази среща и ангажиментът към 
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Западните Балкани е един от приносите на България, които ще бъдат запомнени. За да сме сигурни, че това ще се случи, 
нашият ангажимент трябва да продължи и след това, подчерта отново той. 
 
Actualno.com 
 
√ България изостава сериозно по навлизане на цифровите технологии  
Макар българка да е еврокомисар по дигитализацията, България е на опашката на ЕС по отношение на навлизането на 
новите цифрови технологии. Страната ни се нарежда на 26-о място сред страните членки, като след нас са само Гърция и 
Румъния. Скорошно настигане на лидерите не се очертава, тъй като страната ни се движи напред с доста по-бавни темпове. 
Това сочи докладът на Европейската комисия за дигитализацията на икономиката и обществото (DESI) за 2018 г. Позицията 
на страната ни остава неизменно на дъното през последните няколко години. 
Това се случва въпреки широко рекламираните усилия на управляващите за навлизане на новите технологии и за 
въвеждане на електронно управление. Нещо повече - България обяви като един от приоритетите на 
европредседателството си дигиталната свързаност на Западните Балкани. В края на миналата седмица на Виенския 
икономически форум, проведен след срещата на високо равнище на лидерите на ЕС, българският еврокомисар Мария 
Габриел каза, че цифровата програма на Западните Балкани е заявка за ускоряване на европейската интеграция на региона, 
като ще помогне на бизнеса, институциите и гражданското общество. 
Проучването идва и на фона на информациите за сериозно изоставане на електронизацията на държавната 
администрация, която правителството на Бойко Борисов също нареди сред основните си приоритети, пише в. "Сега". Тя 
няма да се реализира в обозримо бъдеще, макар въвеждането на е-управлението досега да е погълнало огромни суми. 
Преди няколко дни стана ясно, че за да имаме електронно управление, ще трябва да се променят 20% от действащите 
нормативни актове - задача, която със сигурност ще отнеме години на парламента и на ведомствата на изпълнителната 
власт. 
В доклада на ЕК се отчитат пocтижeниятa нa дъpжaвитe члeнки в oблacттa нa цифpoвaтa cвъpзaнocт, изпoлзвaнeтo нa 
цифpoвитe yмeния oнлaйн, цифpoвизaциятa нa пpeдпpиятиятa и цифpoвитe oбщecтвeни ycлyги, тоест електронното 
управление.  
За 2018 г. по показателя свързаност страната ни попада на 25-о място, докато през 2017 г. е била с две места нагоре - на 
23-то. Покритието с 4G мрежи на територията на страната е значително под средното за ЕС - в България то е едва 72% при 
91% за Съюза. Тъй като има трудности при освобождаването на честотен спектър, се бави разпространението на 
висококачествени безжични услуги в България. Мрежите, които могат да осигурят достъп до интернет със скорост поне 30 
Mbps, са на разположение за 75% от българските домакинства, което е малко по-ниско от средното ниво за ЕС (80%), пише 
още в доклада. 
Според анализа основното предизвикателство пред България е свързано с много ниското ниво на използване на 
цифровите технологии в стопанската дейност и сред населението, включително и сред младежите. Този факт, както и 
недостигът на ИТ специалисти и недостатъчните инвестиции в цифровата инфраструктура са сред причините за забавянето 
на цифровизацията в България и в частния, и в обществения сектор. Освен това България все още няма стратегия за 5G 
мрежи, каквито се разработват в повечето напреднали страни.  
Общото равнище на уменията в областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС. Под 1/3 от българите имат 
такива умения, като броят им расте незначително - от 26% през 2017 г. до 29% през 2018 г. Освен това хората, които 
използват интернет, са едва 62% от всички на възраст 16-74 години.  
В България се залага предимно на телефонни и видеоразговори: 85% от българите през последните няколко месеца са 
ползвали интернет за тези цели. Българите използват най-много социалните мрежи, но избягват електронната търговия. 
През 2017 г. делът на интернет потребителите, които са поръчали стоки и услуги по интернет, е бил 27% при среден дял за 
съюза 68%. Онлайн банкирането също е услуга, която се ползва от много малка част от населението - 9% от всички 
потребители в интернет (което съответства на 5% от всички лица), се казва в доклада. Потребителите на облачни услуги са 
5.5%.  
Бавно се осъществява и възприемането на цифровите технологии от бизнеса. По показателя за внедряването на цифровите 
технологии в индустрията страната ни е на 26-о място, като не е отбелязала голям напредък от миналата година. 
Инвестициите в цифровизацията на икономиката все още са ограничени. През 2017 г. броят на цифровизираните 
предприятия е бил сред най-ниските в ЕС - 12%. 
При разпространението на мобилния широколентов достъп до интернет се отчита леко подобрение до 87%, което се 
доближава до средното ниво за ЕС от 90%. Положителна нотка е, че разпространението на бърз широколентов достъп до 
интернет нараства до 39%, което е над средното за ЕС от 33%, а покритието със свръхбърз широколентов интернет достига 
близо 75%, което също е над средното за Европа - 58%. Въпреки това разпространението на свръхбърз широколентов 
интернет сред потребителите е едва 6.54% в страната, докато средното за ЕС е 15.4%.  
 
Investor.bg 
 
√ Паричната статистика и данните за транспорта ще са във фокуса на седмицата 
Елхим Искра, Кораборемонтен завод Одесос, ЕМКА, Синтетика, Стара планина Холд и Корадо-България ще проведат 
акционерни събрания 
През тази седмица ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство, 
финансите и бизнес тенденциите в различни сектори на икономиката.  
В понеделник (21 май) Българската народна банка даде информация за дейността на инвестиционните фондове през март. 
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Националният статистически институт информира каква е била читалищната дейност в областта на културата през 
миналата година. 
Акционерите на Елхим Искра и Кораборемонтен завод Одесос са насрочили събрания на акционерите. 
Във вторник (22 май) НСИ ще обяви данни, свързани с дейността на библиотеки, кина, филмово производство, радио- и 
телевизионна програма, сценични изкуства и музеи през 2017 г.  
Акционерите на ЕМКА свикват общо събрание. 
В сряда (23 май) НСИ ще даде предварителни данни за туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението 
през първото тримесечие на тази година.  
Националната статистика ще обяви и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през първото 
тримесечие на 2018 г. 
Общо събрание на акционерите ще проведат Синтетика АД, Стара планина Холд АД-София и Корадо-България АД-
Стражица. 
Четвъртък (24 май) е национален празник. В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост отдаваме 
почит на делото на братята Кирил и Методий, с които България е заслужила признателността и уважението не само на 
славянските народи, но и на света. 
В петък (25 май) централната банка ще публикува паричната статистика за април. 
В последния работен ден на тази седмица НСИ ще обяви индекси на оборота в услугите за първото тримесечие на тази 
година. Ще излязат и статистически данни за транспорта – железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен 
автомобилен и градски електротранспорт през първото тримесечие на тази година. 
 
√ До края на годината програма „Умения“ ще бъде отворена за кандидатстване 
Чрез нея работодатели ще могат да обучат персонала си, а безработни и неактивни ще могат да повишат уменията 
си 
До края на годината програмата „Умения“ на стойност до 30 млн. лева ще бъде отворена за кандидатстване. Това обяви 
по БНТ зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по повод новатапрограма за заетост за хора с 
увреждания. 
Чрез нея работодателите ще могат да обучат персонала си, а безработни и неактивни ще могат да повишат уменията си. 
Ключов приоритет са дигиталните умения, но програмата ще даде възможност за обучение в специфични области. 
В момента се дава възможност за обучение и квалификация на хора с увреждания. Ако работодателите задържат човек с 
увреждания на работа над 6 месеца след приключване на програмата за заетост, министерството предоставя бонус от 6 
заплати. С това се подпомага работата на човек с увреждания до три години, увери Русинова. 
Няколко са областите, в които се работи по отношение на хората с увреждания, заяви Русинова, но призна, че не е 
направено достатъчно. 
Безработицата е рекордна ниска и ни нарежда на 11-о място в Европа, добави Зорница Русинова, но основният проблем 
остава липсата на квалифицирани кадри, изтъкна тя. 
Предприемачеството е сред сериозните приоритети на министерството на труда, заяви още Русинова. Затова е стартирана 
програма за микрокредитиране на малки предприятия. 
 
В. Дума 
 
√ За тировете и автобусите също ще се плаща екотакса  
За регистрация на тирове и автобуси ще се плаща екотакса, каквато собствениците на леки коли еднократно внасят в 
държавното екопредприятие. В момента тези автомобили не плащат такса при първа регистрация. Ставките им ще бъдат 
диференцирани според вида и възрастта на автомобила над 12 тона. 
Екотаксата при вноса на стари леки автомобили пък ще се увеличи съществено, докато за електромибилите няма да се 
дължи нищо, а за новите до 5 години и хибридните автомобили няма да има промяна в сегашната цена. Това обяви 
министърът на екологията Нено Димов. Промените са част от мерките, които кабинетът предприема в опит да реши 
проблема със замърсяването на въздуха. Друга мярка предвижда със 111 млн. лв. да бъдат финансирани жителите на 21 
града у нас да подменят печките си на твърдо гориво с по-екологично - климатици, газ, пелети, фотоволтаици и т.н. 
Измененията в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса в момента се съгласува 
между различните министерства и се очаква да бъде пуснат скоро за обществено обсъждане. Идеята е новите екотакси за 
автомобилите да станат факт преди срещата в Брюксел на 12 юни, на която ще бъде представен напредъкът на България в 
битката й с мръсния въздух, стана ясно от думите на министъра на екологията. 
 
3e-news.bg 
 
√ Пловдив и Доспат ще строят инсталации за отпадъци  
Договори за изграждане  на  инсталации за отпадъци в общините Доспат и Пловдив по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) подписа министърът на околната среда и водите Нено Димов. 
Договорът с община Доспат е за изграждане на инсталации за компостиране и за предварително третиране на битови 
отпадъци. Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен 
капацитет за предварително третиране. Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 
2150 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране ще преработва 6400 тона смесено събрани битови 
отпадъци годишно. 
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Двете инсталации ще обслужват над 40 000 жители на територията на общините Доспат, Сатовча, Девин, Борино и Сърница. 
Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,3 млн. 
лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. 
С община Пловдив беше подписан договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и 
биоразградими битови отпадъци. Съоръжението е с капацитет 15 000 тона годишно и ще обслужва 345 000 жители. 
Дейностите на площадката за компостиране ще бъдат извършвани по начин, недопускащ замърсяване на околната среда. 
Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови 
отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. 
Проектът е на стойност над 9 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 г. осигурява близо 6 млн. лв. Срокът за приключване на 
дейностите е 19 месеца. 
 
IndustryInfo 
 
√ Правителството одобри нова правна рамка в областта на киберсигурността 
Министерският съвет одобри проект на закон за киберсигурност, който е изцяло нова правна рамка в областта. Законът 
създава условия за изграждане на ефективна система за борба и превенция на кибератаки, както и ограничаване на 
мащаба, честотата и въздействието на инцидентите в киберпространството.  
С приемането на закона ще бъде установена цялостна система на координация и взаимодействие между институциите в 
областта на киберсигурността, като се предвижда създаването на Национално единно звено за контакт. Проектът урежда 
организацията, управлението и контрола на киберсигурността, определянето на компетентните органи, техните функции 
и правомощие. 
Освен това ще бъде разработена Национална стратегия за киберсигурност и ще бъде създаден нов орган – Съвет по 
киберсигурност, като консултативен орган към Министерския съвет. Националният координатор по киберсигурност ще 
бъде определян от министър-председателя. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ България търси "газова прошка" - първите коментари в Русия за идеите на Радев 
"България опитва да си заслужи "газова прошка" от Русия", "Президентът на България временно заобича Русия заради 
газа" и "Газово дежа вю" - това са част от първите коментари в руските медии по повод предложението на гостуващият от 
в Русия български президент Румен Радев да се съживи идеята за преки доставки на руски газ през Черно море до 
българския бряг. 
Тонът на коментарите се движи от унизително отношение към България до припомняне, че в парламентарна република 
със силна роля на правителството Радев няма почти никаква дума за изпълнителната власт и че ходовете му в Москва 
приличат повече на опит да се представи в родината си като някаква политическа алтернатива на мнозинството. 
Освен това подкрепата му за АЕЦ "Белене" ("защото няма как да се построи без участието на Русия") и лансирането на идея 
за "Български поток" през Черно море идват малко след съобщението на енергийното министерство в София, че от 2020г. 
България може да започне да получава първия природен газ от Азербайджан (на 13 юни министър Теменужка Петкова ще 
е в Баку за конференция "Южния газов коридор и енергийната сигурност на Югоизточна Европа) и малко преди очакваното 
за 24 май съобщение от Брюксел, че след 7 години разследване има споразумение с "Газпром" да направи отстъпки от 
досегашната си политика и ценообразуване в Източна Европа. 
Изданието "Взгляд" използва силно саркастичен тон в коментара си като заявява, че "българите опитват да скочат на 
потеглящия руски газопровод". В текста се говори, че е ирония на съдбата фактът, че "именно такъв газопровод Русия 
искаше да строи преди броени години, но София предаде Москва и под натиска на САЩ забрани строителството". 
"При какви условия Русия би простила на България и би дала разрешение за подобен газопровод?", пита "Взгляд", където 
определят думите на Радев като "откровено анекдотични" и твърдят, че България щяла да получава по 3 млрд. долара 
всяка година от транзит на газ. (Бел. ред. - това прилича на думите на Путин в България от 2010г., за 2.4 млрд. долара 
приход от транзит, но тогава ставаше дума за невероятните 63 млрд. куб. м газ годишно и за 15 години период от началото 
на експлоатацията, в който българите нямаше да получават нищо; никой не е оповестявал официално колко би бил 
приходът на България, но за близки до реалността се сочеха газови обеми поне 4 пъти по-малко и суми в рамките на не 
повече от 60-70 млн. долара годишно). 
"Взгляд" възниква преди 13 години като опит да се конкурира с авторитетни издания като "Ведомости" и "Комерсант", но 
бързо се превръща - по признание на бившия му главен редактор Александър Шмельов - в един от най-активните рупори 
на пропагандата на Кремъл. През 2007-2008г. името на "Взгляд" става нарицателно за този тип употреба на медиите, 
включително защото в планирането на работата му участва и Алексей Чеснаков, зам.-ръководител на управлението за 
вътрешна политика към президента Путин. От август 2017г. изданието е под контрола на Експертния институт за социални 
изследвания, свързван с администрацията на президента на Русия. 
София да даде гаранции, че няма да стане като с "Южен поток" 
След като изрежда различните несигурни варианти за руски доставки до България по сега известните проекти, "Взгляд" 
заключава, че "шансовете Русия да промени маршрута [на втората тръба от "Турски поток] са крайно малки дори заради 
негативния опит от участието на България в "Южен поток". "България се демонстрира като несамостоятелна страна. Преди 
4 години се договорихме за всичко по "Южен поток", българите издадоха разрешение за строителство... И изведнъж 
пристигат американски сенатори, преговарят с българите, те оттеглят решението си и целият проект се закрива", припомня 
Игор Юшков от Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЭБ) на Русия. 
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Според него докато ръководещите проекта от българска страна не дадат гаранции, че един нов проект няма да бъде 
провален, Русия едва ли серизоно ще обсъжда "Български поток". "Естествено, с американците сега никой няма да 
разговаря, но ще трябва да има поне гаранции от ЕС, че няма да пречи на такъв проект", допълва Юшков. 
Той смята, че Радев сега повдига въпроса, защото има минимален шанс за възраждане на "Южен поток" заради умишлено 
- според него - бавното строителство на втората тръба на "Турски поток". Все още не е определено къде ще излезе тя на 
турския бряг и не е премината точката, отвъд която не може маршрутът в Черно море да завие към България. В момента 
гигантската платформа, която полага тръбите, не е в Черно море и ще се върне да продължи работа след няколко месеца.  
Но София трябва много да се постарае, пише "Взгляд", за да се включи Русия отново в цялата тази история. "Българите 
трябва политически да играят на страната на Русия. Например, ако гласуват против продължаване на санкциите на ЕС, това 
ще гарантира на България газова тръба. Но те няма да го направят. Самата България не иска нищо да прави", смята Юшков. 
България може да чака каква ще е съдбата на "Северен поток 2" 
Според него по-вероятно е България да изчака да приключи спорът за "Северен поток 2", за да получи свой газопровод с 
усилията на германците. "Когато стане ясно, че "Северен поток 2" ще бъде реализиран, българите ще започнат да 
преговарят с Брюксел с аргументите, че, виждате ли, щом германците си построиха директен газопровод, значи това не е 
политическо оръжие на Русия, а икономически проект. Следователно, тръба може да се строи към всяка страна в рамките 
на общото законодателство на ЕС, включително към България. Ако Брюксел приеме тези доводи и даде формално 
одобрение за българска тръба, това ще е сигналът за Русия, че може да поднови преговорите с България." 
Алексей Гривач, колега на Юшков от ФНЭБ, припомня на руската аудитория, че думите на Радев не са достатъчни и са 
необходими действия на правителството в София. Пред РИА "Новости" заместникът на генералния директор на ФНЭБ по 
газовите проекти заявява, че "президентът на България по никакъв начин не може да повлияе на този процес, въпросът е 
в компетенцията на правителството на Бойко Борисов, който навремето под натиска на Брюксел и Вашингтон отказа да 
даде разрешение за "Южен поток". България щеше да бъде осигурена не само с преки доставки, но и щеше да повиши 
транзитния си статут." 
"Не съм уверен стигат ли на българските власти сила и воля да се противопоставят на външен натиск, за да се договорят с 
Москва и да предоставят всички необходими решения и гаранции за развиването на инфраструктурата на своя територия. 
Определени крачки в тази посока изглежда все пак се правят", допълва Гривач. 
Това е опит за алтернативен дневен ред за България 
Политологът Юрий Квашнин също коментира пред телевизионния канал РЕН ТВ, че основната власт в парламентарната 
република България е на премиера, а той не се е изказвал в подкрепа на "Български поток" и се придържа към антируски 
позиции. "Ще излезе ли нещо от всичко това е голям въпрос." 
Квашнин твърди, че на Балканите са изнервени от несигурността около транзита през Украйна след изтичането на 
договорите между Киев и Москва в края на следващата година и продължаващата неяснота около втората тръба на "Турски 
поток". 
Думите на Радев не изразяват някаква консолидирана позиция на цялото българско ръководство. Той е в своеобразна 
опозиция на кабинета и трябва да предложи на българите някакъв дневен ред, алтернативен на този на правителството, 
следващо фарватера на Брюксел, допълва политологът, завеждащ сектор издледвания на Европейския съюз към Института 
за световна икономика и международни отношения на Руската академия на науките. 
РЕН ТВ принадлежи (82%) на Националната медийна група (НМД), а вторият акционер е имотното дружество на СОГАЗ - 
застрахователната компания на "Газпром". Председател на Управителния съвет е бившата прочута гимнастичка и руски 
депутат Алина Кабаева. Телевизионният канал твърди, че има над 113 милиона зрители предимно в бившия СССР. 
Репутацията му е на разпространител на псевдонаучни, сензационни и конспиративни истории. 
 
Bloomberg TV 
 
√ За пет години българският онлайн пазар порасна двойно 
Екатерина Кирилова, член на УС и главен търговски директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг, В развитие, 
21.05.2018 г.  
През последните пет години оборотите, които минават през онлайн пазара, са се удвоили, което означава, че българинът 
пазарува все повече и повече онлайн. Това потвърди Екатерина Кирилова, член на Управителния съвет и главен търговски 
директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг, в предаването „В развитие“ с водещ Светозар Димитров. 
Към момента близо 18% от българите в трудоспособно население пазаруват онлайн, което е около три пъти по-малко от 
ЕС. 57-58% от живущите на Стария континент пазаруват онлайн. Българите безспорно пазаруват много от известните, 
световни онлайн магазини. Почти 100% от сънародниците ни, които пазаруват онлайн, използват и наши онлайн магазини. 
Това е довело до бум на българските онлайн магазини, допълни Кирилова, като каза, че има близо четири пъти ръст на 
онлайн магазините у нас. 
„Голяма част от магазините в България се осигуриха с добри системи, следят наличността си и могат да гарантират 
своевременна доставка. Трябва да имаме предвид и качеството на стоката, като след получаване я проверим веднага. Една 
от другите важни причини за клиентското изживяване е да подсигурим такова и на тези клиенти, които пазаруват на 
кредит. Тоест - да им осигурим бързо финансиране“. 
Главният търговски директор коментира още, че удължаването на срока за връщане на закупена стока от една на две 
седмици е повлияло положително. Това, по думите ѝ, е една от причините за бурните ръстове, които се виждат през 
последната година в онлайн търговията. 
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„Към момента се движим в правилна посока, а и правата на потребителите са много добре защитени. В светлината на 
промените, които идват, за защита на личните данни, които са много важни, това би увеличило и ще увеличи пазаруването 
онлайн“, допълни още Кирилова. 
 
Dnes.bg 
 
√ Ремонтите и смяната на маслото на колата пред блока стават незаконни 
Нова идея: Вписват в стикера за ГТП навъртяните на колата километри 
Ремонтите на автомобилите, освен дребните, ще бъдат забранени след приемането на новия Закон за пътните превозни 
средства. Така вече смяната на маслото по тротоарите, подмяна на ходова част и спирачки от "приятели" или 
нерегистрирани сервизи ще бъдат незаконни, стана ясно по време на кръгла маса, на която беше обсъден новия 
нормативен акт. 
"Говорим за нерегламентираните ремонти, които застрашават безопасността и екологията", каза пред "Монитор" зам.-
министърът на транспорта Ангел Попов и допълни, че идеята не е да се забранят дребните ремонти, записани в 
упътванията на всеки един автомобил, като смяна на крушки и други. 
Част от неправителствените организации не смятат, че транспортното министерство и по-точно Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" (ИААА) ще успее да контролира сервизната дейност. Между 15 и 17 хиляди сервиза работят 
у нас законно, по данни на министерството, но от браншът смятат, че броят им е двойно повече, а цифрата на нелегалните 
все още не е ясна. 
За да контролират ремонтите по автомобилите от бившето ДАИ са готови да назначат допълнително персонал на работа, 
които по сигнали на граждани, както и на легалните сервизи да правят проверка, коментира по време на срещата Дамян 
Войновски, главен секретар на ИА "Автомобилна администрация". 
Чрез новият закон се цели да бъде регламентирана работата на сервизите, те ще минат на регистрационен режим към 
ИААА, а в допълнителна наредба ще пише на какво трябва да отговорят – квалификация на служителите им, оборудване и 
др. 
Проблемът е, че работилниците в момента се регистрират единствено по Търговския закон, коментира собственикът на 
сервиз от Стара Загора Красимир Петров. По думите му сега се прави проверка само на регистрираните търговци, но не и 
на тези, които работят по гаражи нелегално. От браншът смятат и че целта на закона е по-скоро събиране на повече данъци, 
отколкото реални мерки и попитаха коя е дефиницията на редовен сервиз. 
"Въртим, сучем и всичко се върти около сервизите, които не си плащат данъците", възропта един от присъстващите. 
Войновски контрира, че фискът е важен и проверките се правят заедно с данъчни инспектори, като допълни, че само от 
последната акция на ИААА и НАП в пунктовете за технически прегледи, са установени 19 млн. лева неплатени налози. "Но 
по-скоро идеята е защита на правата потребителите, качеството на ремонти и безопасността", каза още той. 
По думите на Татяна Груева, изп.дир. на Асоциация на автомобилните производители, регламентацията на автосервизите 
е закъсняла и трябва да се акцентира върху квалификацията на служителите в сервизите, както и произхода на авточастите, 
които се влагат при ремонтите. Сред обсъжданите теми бяха регистрите, които ще заработят след приемането на новия 
закон. 
Ангел Попов коментира още, че се готви нова промяна, която да ограничи измамите с превъртането на километражи от 
търговците. Освен в електронния регистър на автомобилите се обмисля вариант да бъдат видими километрите и на 
стикера за технически преглед. 
 
В. Монитор 
 
√ Балкански форум събра инженери от няколко страни в София 
Събитието е в рамките на българското европрпедседателство 
Балкански инженерен форум на тема „Регионално сътрудничество за устойчива и консолидирана европейска перспектива 
на инженерните организации на Западните Балкани“ събра днес представители на гилдията от Албания, Босна и 
Херцеговина, България, Гърция, Македония, Сърбия и Турция в София. Събитието, организирано от Европейския Съвет на 
строителните инженери е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Форумът е под патронажа 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
В откриването му взеха участие зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството на България Валентин 
Йовев. В приветствието си той подчерта, че регионалното сътрудничество е единственият път към просперитета за всички 
на Балканите. Задължително е то да се обвърже с изграждането на транспортните комуникационни връзки между нашите 
страни, интегрирани в една добре развита инфраструктура. 
„Страната ни е фокусирала усилията си в областта на пътната инфраструктура към реализацията на своя територия на 
участъци от няколко големи трансгранични проекта като европейските коридори номер 4, 8 и 10“, подчерта в изказването 
си заместник-министърът и допълни, че именно тези проекти ще имат висока добавена стойност и ще допринесат за 
икономическия просперитет на региона. 
„Осъществяването им ще бъде и най-сигурната инвестиция в бъдещето и стабилността на Балканите“, каза още Йовев. 
„Целта ни е да превърнем региона в привлекателно място за живеене и икономическа дейност, а това изисква от нас да 
сме градивни, амбициозни и обединени“, допълни заместник-регионалният министър. По думите му само съвместната 
работа по споделените приоритети е гаранция, че девизът на Българското председателство "Съединението прави силата" 
ще се претвори в реалност и добрите идеи за Балканите ще станат факт. 
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В изказването си на форума инженер Йовев подчерта и ролята на строителните инженери в този процес, „защото е 
доказано, че там, където се гради, има мир и просперитет – а именно това искаме всички ние тук.“ 
„Строителните инженери са хора, които знаят как да си поставят високи цели и да изпълняват успешно проекти. Именно 
затова съм убеден, че днешният Балкански инженерен форум ще даде конкретен принос за задълбочаване на 
регионалното сътрудничество“, заключи Йовев. 
Приветствие към форума отправи и министърът на регулациите за подобряване на инвестиционния климат на Македония 
Зоран Шапурич. „Ние в западните Балкани разбираме, че нашето бъдеще е свързано с Евросъюза. От 13 години сме 
кандидат за влизане в Общността и прилагаме еврорегламентите“, каза македонският министър. 
Във встъпителното си слово при откриването вицепрезидентът на Европейския Съвет на строителните инженери инж. 
Димитър Начев първо поздрави новите асоциации на Албания и Босна и Херцеговина, които се присъединяват към съвета, 
а след това и останалите гости на форума от други балкански страни. Той изброи най-важните общи събития организирани 
в последните години от асоциациите на инженерите в района. Инж. Начев подчерта необходимостта от държавна 
подкрепа на строителния сектор, както това се прави на Запад. 
В приветствието си президентът на Европейския Съвет на строителните инженери инж. Арис Хадзидакис от Гърция 
подчерта факта, че Балканите са единен икономически район и професионалистите от бранша трябва да се възползват в 
максимална степен от това. Той добави, че е впечатлен от организацията на форума, който е в рамките на българското 
европредседателство. 
Главният секретар на Европейския съвет на инженерните камери (ЕСЕС) инж. Клаус Тюридл от Австрия припомни, че не 
всичко, което решават в Брюксел ни се харесва. „Независимо от това за общото бъдеще на Евросъюза трябва да работим 
заедно”, подчерта той. 
Ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков акцентира на значението на общите инфраструктурните проекти на 
Балканите, които са важен елемент за сътрудничеството между инженерите в тази част на Европа, а ректорът на Висшето 
строително училище „Любен Каравелов” проф. арх. Борислав Борисов подчерта необходимостта от запазване на 
недвижимите културни паметници, които са едно от най-големи ценности на полуострова. Инж. Мирослав Мазнев, изп. 
директор на Камарата на строителите в България, в приветствието си изкара на преден план основния проблем на отрасъла 
- запазването на кадрите. На финала на той цитира мисъл на Кольо Фичето: „Може да сте господари на всичко и роби на 
всички. От вас си зависи. Ама помежду си не градете толкоз дувари, дето да ви делят, ами повече мостове да ви събират”. 
 
√ 18 934 българи намалили данъците си с онлайн декларации 
Нашенци спестиха 10 бона от данъци заради плащания с карта, близо 4 хил. по-малко родители се възползвали за 
облекчения за деца 
18 934 българи са ползвали отстъпка от 5% от данъците си, които трябва да платят към държавата, тъй като са пуснали 
годишните си данъчни декларации през интернет. Това показват данни на приходната администрация, предоставени на 
„Монитор“. 
За да се възползваме от „промоцията“, трябваше документите да се пуснат по електронен път до 31 януари 2018 г. Дата бе 
променена, тъй като в предните данъчни кампании срокът бе края на март. Отстъпката, която обаче физическите лица 
можеха да получат, не можеше да надвишава пет стотака. 
Допълнително условие бе и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на 
подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г. 
Едва обаче 1834 нашенци са посочили в годишните си документи, че 80% от парите си ги профукват за пазаруване онлайн 
или чрез плащания с банкова карта и поради тази причина са поискали държавата да им намали доходите с 100 920 лева, 
т.е. са спестили 10 бона данъци. Този тип облекчение бе прието миналата година, като основната му цел е да се намали 
сивата икономика в страната. Така бе решено да се стимулират плащанията с карти, а хората, които получават 100% от 
заплатата си по банка и харчат 80 на сто електронно, да получават облекчения в размер на 1% от дължимия за годината 
данък върху доходите. Но отново отстъпката не може да надхвърля 500 лева. 
Според данъчните намалява се и броят на родителите, които се възползват от данъчно облекчение за деца под 18 години. 
В тазгодишните декларации за облекчение са настояли. 
39 201 наши сънародници с непълнолетни малчугани 
а за 2016 г. (б.а. декларациите за 2016 г. са подавани през 2017 г.) броят им е бил с 3 858 по-голям, т.е. 43 059. Така се 
оказва, че общата сума, с която те са намалили годишните си облагаеми доходи е над 11,730 млн. лева. Това обаче не 
означава, че са спестили тази сума, тъй като данъкът върху доходите е 10%, в хазната не са постъпили само 1,173 млн. лева. 
Важно е да се уточни, че в тази графа не попадат хората, които имат само трудов договор и не припечелват допълнително 
пари от друго място или пък са ползвали облекчения, чрез своите работодатели. Законът пък казва, че годишният облагаем 
доход може да се намали с 200 лева, ако имаме едно дете, за две деца сумата скача на 400 лева, а с 600 лева, ако имаме 
три или повече дечурлига у дома. По този начин дължимият данък за годината спада съответно с 20 лева, 40 лева или 60 
лева. 
Държавата дава възможност и на младите семейства с ипотечен кредит също да спестят някой лев 
 като могат да намалят облагаемите си доходи с платените лихви по първите 100 хил. лева от главницата. Другото условие 
е поне един от съпрузите да е бил под 35 години при тегленето на заема. Така 4718 млади влюбени са намалили 
облагаемите приходи с 11,665 млн. лева, което им е спестило от джоба 1,166 млн. лева. 
Част от нашенците гледат да спестят пари и като правят различни дарения. През 2017 г. 2182 души са обявили пред 
данъчните, че са дарили пари на някой човек или институция в нужда. Общата сума на годишните им основи е била 
намалена с 2,465 млн. лева, но реално са спестили едва 246 хил. лева. 
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√ Днес отварят офертите за проектите за ремонта на 3 тунела от АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ 
Днес се отварят офертите за изработването на технически проекти при ремонтно-възстановителните работи на тунелите 
„Топли дол“ и „Правешки ханове“ по АМ „Хемус“ и на „Траянови врата“ на АМ „Тракия“, съобщиха от Агенция „Пътна 
инфраструктура“, (АПИ). Съоръженията са част от трансевропейската пътна мрежа (TENT-T). Въз основа на проектите, които 
трябва да се направят, след това ще се ремонтират и тунелите. 
Обществената поръчка е в три обособени позиции: 
В обособена позиция едно е изработването на технически проект при ремонта на тунел „Топли дол“ при км 39+562 на АМ 
„Хемус“. Стойността й е 350 хил. лв. без ДДС. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1985 г. и е с дължина 883 м. 
Втората обособена позиция е за проектиране на ремонта на тунел „Траянови врата“ при км 53+297 на АМ „Тракия“. 
Стойността й е 340 хил. лв. без ДДС. Тунелът е в експлоатация от 1985 г. и е с дължина 720 м. 
Третата обособена позиция - за проектиране на ремонта на тунел „Правешки ханове“ при км 54+672 на АМ „Хемус“, е на 
стойност 320 700 лв. без ДДС. Съоръжението е в експлоатация от 1999 г. и е с дължина 834 м. 
Всеки от трите технически проекта, които трябва да бъде направен, включва извършването на анализ на риска, 
геодезически измервания, конструктивно обследване на съответния тунел, при необходимост извършване на инженерно-
геоложки проучвания и представяне на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи 
на съоръжението. Целта е да се предвидят всички нужни мерки и дейности, които трябва да се изпълнят, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели. 
Общата индикативна стойност на поръчката за проектиране е 1 010 700 млн. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на 
АПИ. 
 
Profit.bg 
 
√ Днес стартира Шумът на парите 2018 
С панел Капиталови пазари в 9.30 ч. днес стартира деветото издание на едно от най-големите икономически събития у нас 
- Шумът на парите.  
Двудневният форум ще предложи на посетителите си шест специализирани панела. 
В днешния ден те са Капиталови пазари, Двигатели на растежа и Лични финанси. 
Панел „Капиталови пазари“ 
Борсовият панел традиционно е откриващ за Шумът на парите. От едната страна на модератора Илиян Скарлатов, 
управляващ партньор на Mane Capital, ще седнат изпълнителните директори на фондовите борси на България и 
Македония, съответно Иван Такев и Иван Щериев. 
Представителите от родна страна ще са Николай Ялъмов, председател на борда на директорите на Капман Холдинг, 
Никола Янков, председател на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт, и Георги Бабев, член на Съвета на 
директорите на Градус АД. 
Панел „Двигатели на растежа“ 
Изпълнителните директори на Алкомет АД Хюсеин Йорюджю и на Смарт Органик Яни Драгов са представители на голяма 
публична компания и друга, която впечатлява със своя ръст и покоряване на чужди пазари. 
Икономистите ще бъдат представени от Георги Ангелов, главен икономист в Отворено общество, а EY Bulgaria ще са 
представени от Милен Райков, съдружник Данъци и право. 
Доц. Косьо Стойчев, преподавател от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от катедра „Регионална и 
политическа география“, и арх. Любомир Станиславов от Аутомотив Клъстер България са останалите участници в дебютния 
за Шумът на парите панел. 
Панел „Лични финанси“ 
Третият и последен панел за първия ден на събитието е един от най-посещаваните от миналогодишното издание – Лични 
финанси. 
Пазарът на криптовалути и блокчейн технологията ще обсъдим с мениджъра на Адмирал Маркетс Димитър Цонев и 
Владислав Драмалиев, учредител и директор Фондация „Битхоуп“. 
За инвестициите в имоти ще поговорим с основателя на BULGARIAN PROPERTIES Михаил Чобанов, докато алтернативите на 
депозитите ще потърсим с Петко Вълков, директор на дирекция Частно банкиране в Първа инвестиционна банка, 
Станислав Атанасов, мениджър Инвестиционни продукти в Сосиете Женерал Ескпресбанк, Явор Ачев, мениджър за 
България в Амунди Асет Мениджмънт, и д-р Александър Апостолов, портфолио мениджър в ЮГ МАРКЕТ Фонд 
Мениджмънт. 
Утре, 23 май, пред публика ще се изправят лекторите в панели тechНологии, Имоти и Банки и небанкови финансови 
институции. 
 
Economic.bg 
 
√ Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ 
През 2018 г. Столичната община е отделила 500 000 лева за финансиране на проекти за подобряване на 
междублоковите пространства 
Столичната община стартира кандидатстването с проекти за подобряване на междублоковите пространства по Програма 
„Зелена София“. Приемът на проекти започна от 21 май и ще продължи до 18.06.2018 г. 
Размерът на средствата за финансиране на проекти за 2018 г. е 500 000 лева и е определен с годишния бюджет на 
програмата. 
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Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, с активното участие на 
гражданите, което създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, 
подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. 
На представителите на одобрените проекти Столичната община предоставя безвъзмездно дървесна и храстова 
растителност, цветя, тревна смеска, паркова мебел,  материали за ремонт (пясък, плодна пръст, бетонови плочи, боя и др.) 
и инструменти и машини – лопати, мотики, ножици за храсти и жив плет, косачки и храсторези и др. 
За участие с проект в програмата могат да се включат всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в 
районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС, или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС, и 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел или Закона за народните читалища. 
Програмата за 2018 г. е обявена публично на сайта на Столична община – www.sofia.bg, в тема «Околна среда – Програми 
и проекти». Оттам може да се изтеглят всички необходими документи (формуляр за кандидатстване и всички образци и 
приложения към него), след което да се подадат в деловодството на  районните администрации, в срок до 17,00 ч. на 
18.06.2018 г. 
От 2011 г. по Програма „Зелена София“ са обновени над 700 междублокови пространства. 
 
КРОСС 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Нови карти на метрото и бъдещи трасета - директорът на метрополитена Стоян Братоев; 
- "Дари книга - ела на театър" - за кого събират книги в театър „Българска армия"? 
- Какво има и какво няма в хляба - всички за резултатите от проверката на Българската агенция за безопасност на 

храните; 
- На живо от Столипиново - събарят незаконни къщи и павилиони; 
- Политика на дипломацията - коментар отляво - Кристиан Вигенин; 
- Министър Лиляна Павлова за изводите от срещата на върха и новите предизвикателства пред 

европредседателството; 
- Как се четат и как се разпространяват фалшивите новини и каква е ролята на медиите - доц. Харалан Александров 

и проф. Георги Лозанов 
- Думи за Цветелина Атанасова 

БТВ, "Тази сутрин"  
- Eксклузивно - Кирил Петков, единственият българин, който участва в спасителната акция за Боян Петров; 
- Елена Йончева срещу Бойко Борисов и ГЕРБ - кой ще спечели окончателно съдебната битка; 
- Колко силен ще е шумът в курортите това лято и ще има ли палатки на плажовете? Гост министърът на туризма 

Николина Ангелкова; 
- Разследването на bTV продължава - още случаи на българи, подсъдими за трафик на хора в Гърция; 
- В „Седмицата на духа" - актрисата Теодора Духовникова - какво е да играеш на границата на нормалното? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Бившият кмет на Трън, който блъсна дете - оправдан. Гледайте на живо; 
- Дръжте крадеца! Жена задигна даренията от храма на приюта в Нови хан; 
- Колко по-високи екотакси ще плащат собствениците на стари автомобили? Гостува екоминистърът Нено Димов; 
- Нова схема за имотни измами на възрастни хора - мъж се представя за служител на общината и им иска документи; 
- „За" и „против" строежа на АЕЦ „Белене" - спорят Румен Петков от АБВ и Димитър Делчев от „България на 

гражданите"; 
- На живо - розопроизводителите протестират отново. Има ли картел при изкупуването? 
- Кои партии ще загубят регистрациите си заради неподадени отчети в Сметната палата; 
- На живо от Столипиново - поредна акция за събаряне на незаконни постройки. Ще има ли ексцесии? 
- В „Деня на..." с Никол Станкулова - разходка из Сатиричния театър с Калин Сърменов. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 22 май 2018 
София.  

- От 13.00 часа Народното събрание ще проведе извънредно пленарно заседание. 
- От 10.00 часа в зала „Роял" на София Хотел Балкан министърът на регионалното развитие и благоустройството 

Николай Нанков ще открие дискусионен форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктура". Очаква се да 
присъстват вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на 
София Йорданка Фандъкова, областни управители, представители на ВиК асоциации и други. 

- От 10.00 часа в хотел „Арена ди Сердика" (ул. „Будапеща" 2) ще се проведе срещна на страните от Югоизточна 
Европа на тема „Ролята на почетните консули за подобряване на бизнес климата и насърчаване на културна 
сплотеност на Балканите". Събитието е под патроната на Българското председателство на Съвета на ЕС. Участие в 
него ще вземат вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева и министъра на Българското 
европредседателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова. 

- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ (ул. „Врабча" 23) новоизбраното ръководство на партията ще даде 
пресконференция. 
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- От 09.30 часа в зала „Европа" на Министерство на околната сред и водите ще бъде открит Информационен ден за 
„Натура 2000". 

- От 9.30 часа в зала EFE на хотел „Маринела" ще се проведе 9-ото издание на форума за финанси, банки и имоти - 
„Шумът на парите 2018 година". 

- От 10.00 часа в зала „Европа" на парк-хотел „Москва" ще бъде открита конференция „България в общата 
европейска отбрана". 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за състоянието на достъпа до 
информация в България 2017 г. 

- От 11.00 часа в зала „Запад" на Народното събрание Комисията по земеделието и храните ще изслуша министъра 
по земеделието, храните и горите Румен Порожанов. 

- От 11.00 часа в институцията на омбудсмана Мая Манолова ще обсъди проблемите на подсъдими сънародници в 
Гърция, с чиито автомобили са превозвани мигранти. 

- От 13.00 часа в Sopharma Business Towers ще бъде открита конференция "Създаване и управление на съдържание: 
Дигиталната еволюция на комуникациите". 

- От 13.30 часа до 16.30 часа в Представителството на Европейската комисия в София (ул. "Раковски" 124) ще се 
проведе международен семинар „Хибридни войни и дезинформация - новите (стари) заплахи за Европа". 

- От 20.00 часа в зала „Арена Армеец" ще се проведе благотворителен концерт „Ние обичаме България" 2018 в 
подкрепа на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.". 

***  
Благоевград. 

- От 10.00 часа в Аултата на Югозападния университет „Неофит Рилски" ще се проведе Тържествено връчване на 
дипломите на абсолвентите от Факултета по педагогика. 

- От 13.30 часа до 17.00 часа в стая 410 в Община Благоевград общественият посредник доц. д-р Валентин Василев 
ще проведе приемен ден. 

- От 19.00 часа в зала „Пейо Яворов" ансамбъл „Пирин" ще представи концерта „Пирине мой" по повод 85 години 
от рождението на проф. Кирил Стефанов. 

*** 
Бургас 

- От 11.00 часа – в КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР" КЪМ ДРСЗ-БУРГАС УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 35 А ще се проведе 
съвместната пресконференция на ДРСЗ - Бургас, ДБТ-Бургас, РДСП - Бургас и ДОИТ - Бургас 

- От 12.00 часа ще бъде официално открит новия терминал за обработка на сярна киселина, разположен на 
територията на пристанището. 

*** 
Варна. 

- От 9.00 часа в хотел „Интернационал", Златни пясъци, ще се състои 7-ата международна конференция-изложение 
„Пристанища и корабоплаване по Черно море 2018", която ще се проведе под егидата на Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура". 

***  
Велико Търново.  

- От 18.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе сесия на Великотърновски общински съвет 
за връчване на награди за 24 май. 

***  
Свищов.  

- От 15.00 часа в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" ще се проведе връчване на годишните награди 
на Община Свищов за образование и култура. 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в Пресклуба на БТА в Плевен кметът на община Червен бряг инж. Данаил Вълов ще даде 
пресконференция за постигнатото досега при изпълнение на предизборните си ангажименти, както и 
предстоящите за изпълнение проекти. Ще участват и заместник-кметовете на община Червен бряг, които също се 
отговарят на журналистическите въпроси. 

*** 
Пловдив. 

- По повод Международния ден на биоразнообразието ще се проведе ден на Отворени врати в РИОСВ - Пловдив. 
- От 10.00 часа на Гребна база ще се състои церемония по връчване на Знак за качество на Съвета на Европа на 

Младежки център-Пловдив и Младежки форум. 
- От 10.00 часа в хотел „Санкт Петербург" ще се проведе дискусия за настоящето и бъдещето на имотния пазар и 

визия за развитието на Пловдив. 
*** 

Русе. 
- От 10.30 часа в зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе встъпителна пресконференция по проект 

„Програма за специализирано трансгранично обучение между окръг Гюргево и Областна администрация Русе". 
*** 

Стара Загора. 
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- От 14.00 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще участва в кръгла маса по проекта за 7 балнео- и СПА 
дестинации, която ще се проведе в залата на Община Стара Загора. 

 
Money.bg 
 
√ Рискът "Венецуела" вдигна петрола над $79 за барел 
Πeтpoлът пpoдължaвa дa пocĸъпвa във втopниĸ cлeд въвeждaнeтo oт CAЩ нa нoви caнĸции cpeщy Beнeцyeлa, ĸoeтo yвeличи 
oпaceниятa, чe дocтaвĸитe oт тaзи cтpaнa в близĸo вpeмe мoгaт дa ce cъĸpaтят. 
Цeнaтa нa юлcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa ce пoвиши c $0,21 - дo $79,43 зa 
бapeл. B пoнeдeлниĸ ĸoнтpaĸтитe пocĸъпнax c $0,71 (0,9%) - дo $79,22 зa бapeл. 
Cтoйнocттa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa юни нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce пoĸaчи 
c $0,26 - дo $72,5 зa бapeл. Πpeз вчepaшнaтa cecия цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти ce пoвиши c $0,96 (1,35%) - дo $72,24 зa бapeл, 
мaĸcимyм oт 26 нoeмвpи 2014 гoдинa. 
B нeдeля пpeзидeнтът нa Beнeцyeлa - Hиĸoлa Maдypo бe пpeизбpaн нa пocтa cи. Bлacтитe в CAЩ cмятaт, чe избopитe нe ca 
били cвoбoдни и чecтни. Πpeзидeнтът Tpъмп в пoнeдeлниĸ oбяви зaбpaнa зa гpaждaнитe нa CAЩ дa извъpшвaт вcяĸaĸви 
cдeлĸи c цeнни ĸнижa нa вeнeцyeлcĸoтo пpaвитeлcтвo и ĸoнтpoлиpaнитe oт нeгo ĸoмпaнии. 
Eĸcпepти ce oпacявaт, чe aмepиĸaнcĸитe влacти мoгaт дa въвeдaт caнĸции и пo oтнoшeниe нa пeтpoлния ceĸтop нa 
Beнeцyeлa, ĸoeтo щe дoвeдe дo зaдълбoчaвaнe нa ĸpизaтa в oтpacълa и cъĸpaщaвaнe нa изнoca нa пeтpoл oт cтpaнaтa. 
Шeфът нa Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa Фaтиx Биpoл в пoнeдeлниĸ пocoчи вepoятнoтo cпaдaнe нa дoбивa нa 
cypoвинaтa във Beнeцyeлa eдин oт глaвнитe pиcĸoвe зa пaзapa в близĸитe мeceци. 
Дoбивът нa пeтpoл във Beнeцyeлa мoжe дa пaднe пoд 1 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe в cĸopo вpeмe в cpaвнeниe c aпpилcĸoтo 
нивo нa пpoизвoдcтвo oт 1,5 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe, oтбeлязвaт eĸcпepти oт бpaншa. 
B cъщoтo вpeмe дaннитe зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ, ĸoитo щe излязaт в cpядa, мoгaт дa oтчeтaт 
тяxнoтo пoнижeниe пpeз минaлaтa ceдмицa. Haблюдaтeли, aнĸeтиpaни oт aгeнция Вlооmbеrg, oцeнявaт cъĸpaщaвaнeтo нa 
зaпacитe в пopядъĸa нa 2 млн. бapeлa. 
 

 


