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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА 
Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати становище относно обсъждането на Законопроект за 
изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители 
на 13.06.2018 г., до г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 
и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, до г-н Петър Кънев, председател на Комисията по 
икономическата политика и туризъм и до д-р Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и 
демографската политика. 
Текстът на становището гласи: 
Категорично подкрепяме Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана 
Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г. 
Внасянето на този законопроект е обусловено от необходимостта да се преодолее неяснотата, последвала от приемането 
и влизането в сила на изменението в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 
където в чл. 1, ал. 2 синдикалните и работодателските организации бяха изключени от приложното му поле – норма, която 
намираме за правилна, но недостатъчна, тъй като не става ясно къде и по какъв ред следва да се вписват тези организации, 
както и настъпилите промени в подлежащите на вписване обстоятелства. 
Настоящият законопроект дава ясно и недвусмислено решение на тези важни въпроси, като адекватно регулира 
обществените отношения, свързани с правното положение на работодателските и синдикални организации, отчита техния 
особен статус и роля в обществения живот и то в относимия нормативен акт – Кодекса на труда. 
С предложения законопроект се урежда конкретно и ясно легитимността на социалния диалог в страната, което ни 
мотивира също толкова конкретно и ясно да дадем своята подкрепа. 
  
С УВАЖЕНИЕ, 
  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
  

 
Приложения: 
– писмо, изпратено до г-н Валери Симеонов 
– писмо, изпратено до г-н Петър Кънев 
– писмо, изпратено до д-р Хасан Адемов 
 
Kaнал 3 
 
√ Ученици разработиха проект в помощ за професионалното им ориентиране  
Автор на проекта е възпитаничка на Френската гимназия 
Всеки млад човек след завършване на средното си образование търси реализация в живота. За едни пътят минава през 
студенската скамейка, а други поемат по житейски път. Професионална ориентация за ученици е проект изцяло създаден 
и насочен към учениците от 10-и и 11 клас на 9 Френска гимназия в София. 
Автор на проекта е Василена Ивайлова, а идеята и за него възниква по време на посещението ѝ в клуб по гражданско 
образование. В него учениците се обучават как да създават проект, с който да се включат в олимпиадата по гражданско 
образование. 
След като написва проекта, Василена го изпраща на много организаци, свързани с образование, икономика, 
неправителствени организации, държавни институции и много други. Много от тях откликват и отговорите не закъсняват. 
Партньори на амбициозното начинание стават Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),  омбудсманът 
на Република България Мая Манолова и Столична община. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/06/Stanovishte_AIKB_ZID_KT_NSTS.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/06/Stanovishte_AIKB_ZID_KT_KIPT.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/06/Stanovishte_AIKB_ZID_KT_KTSDP.pdf
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По време на срещите с Мая Манолова и зам.-кмета Тодор Чобанов учениците бяха любопитни да научат интересни факти 
за професиите на своите гости. Те от своя страна дадоха съвети към тях за бъдещите им реализации.Проектът 
"Професионална ориентация за ученици" е един от много проекти, реализирани във Френската гимназия. Пълна подкрепа 
в реализирането му оказват и от ръководството на училището. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Постигнато в София: Запазват парите за магистрали и сближаване в ЕС след 2020 г. 
Шефовете на парламентарните комисии за евросближаване в общността се събраха на двудневна среща на високо ниво в 
София. Форумът завърши с подписването на декларация за бъдещия бюджет на Европейския съюз, който се очаква да бъде 
приет през пролетта на 2019 г.  
Парите заложени в Европейския бюджет за т. нар. кохезионна политика или политика на сближаване няма да бъдат 
разходвани за други цели като справяне с мигрантите и повишаване на сигурността в общността. Това се разбраха след 
двудневно обсъждане представители на европейските парламентарни комисии, които се събраха в София на среща на 
високо ниво. Специален гост на събитието беше Франс Тимерманс, който е първи заместник председател на Европейската 
комисия. 
Франс Тимерманс, зам.-председател на ЕК: "Когато комисията трябва да изготви бюджет, ние разглеждаме условията, 
средата, в която трябва да го направим. На първо място Брекзит означава между 12 млрд. и 14 млрд. евро по-малко, на 
второ място нетните платци - държавите, които казват няма да дадем повече нито едно евро , от друга страна имаме и 
държавите бенефициенти, които не позволяват да се намали и с едно евро полученото. Имаме нови приоритети - 
миграция, сигурност, индустриална революция и трябват пари и за това". 
"Ние сме съкратили скромно бюджета, това означава, от една страна нетните платци ще трябва да допринесат малко 
повече, намалили сме и парите в някои области. Създали сме нови области за инвестиции например в сферата на 
сигурността. Това е и една от сферите, в които България проявява голям интерес." 
Шансът бюджетът на ЕС за периода 2021-2027 г. да бъде приет преди евроизборите се увеличава, смята също така 
Тимерманс. Той предупреди, че най-големи загуби биха понесли страните бенефициенти като България и ще засегне преди 
всичко инфраструктурните проекти.  
"Все по-добро е разбирането сред държавите членки, че ако се чака твърде дълго и се вземат решения след евроизборите, 
могат да се изгубят една или две години от програмирането. Това би се отразило негативно на страните получателки на 
средства като България, където би довело до доста голямо намаляване на инвестициите", допълни Тимерманс. 
Зам.-председателят на Европейската комисия коментира и идеята за затваряне на границите лансирана от премиера Бойко 
Борисов. Тимерманс я определи като компромисна, но уточни, че е по-важно да се търси цялостно решение, а не страните 
да се опитват да решават проблемите на парче. 
"Трябва да говорим за целия проблем, което означава по-голям контрол на външните граници. Необходима е единна 
процедура на ниво ЕС за убежище, за да се знае, че няма тук и там стимули на едно място отколкото на друго за лицата, 
които търсят убежище". 
 
Investor.bg 
 
√ Захариева: Brexit ще засегне всяка сфера на обществения живот 
Ще намерим формулата и след напускането да запазим Великобритания като най-близкия партньор на ЕС, убедена е 
външният министър 
Убедена съм, че ще намерим формулата, при която да запазим Великобритания като най-близкия партньор на ЕС, 
коментира вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева по време на дискусия "Въздействието на 
Brexit върху България - какво ще се промени и какво ще остане същото" вчера в СУ "Св. Климент Охридски", съобщава БТА. 
Според Захариева след ситуацията с Brexit останалите държави са осъзнали, че европейският проект не е необратим 
процес и трябва всекидневно да го пазим, както и да се реагира бързо и в отговор на очакванията на европейските 
граждани. 
Неслучайно след решението за напускане започна интензивно и дебатът как трябва да реформираме нашия съюз, 
коментира Захариева. Като че се събудихме и осъзнахме, че този съюз не е нещо, което не може да се прекрати и трябва 
да бъдем много по-бързи и по-обединени, допълни тя. 
Захариева припомни, че има съгласие по това да има преходен период до края на 2020 г. Целта на преходния период е 
точно да може да осигурим предвидимост и сигурност на гражданите и бизнеса, така че да не се почуства толкова осезаемо 
напускането на Великобритания, коментира министърът. Тя посочи, че на последния съвет през май е било докладвано, 
че все още 25 на сто от текстовете на проекта на споразумението за напускане остават недоговорени. По думите й времето 
ни притиска, но крайният срок, в който трябва да се затворят всички текстове по споразумението, е октомври т.г., защото 
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в края на март следващата година това споразумение трябва да бъде ратифицирано от парламента във Великобритания и 
да бъде одобрено от ЕП. 
Захариева коментира, че напускането на Великобритания означава напускане на над 750 международни договора, по 
които е страна ЕС. Тя посочи, че голямата част от двустранните ни споразумения с Великобритания са отпреди 1989 г., и на 
практика например по отношение на въздухоплаването от споразумението, което имаме, означава, че по един самолет на 
ден ще може да преминава и да каца у нас от Великобритания и по един от България за Великобритания. Тя каза, че 
оценките са, че напускането ще засегне всяка сфера на обществения живот.  
По отношение на гражданите Захариева уточни, че е ясно, че по време на преходния период те ще се ползват с всички 
права. Важно е да се запази безвизовото пътуване, както и да не бъдат тежки и бюрократични административните 
процедури за тези европейски граждани, които искат да продължат да живеят във Великобритания след Brexit, обясни тя.  
Европейските лидери през март се съгласиха, че наистина искат много близки търговски отношения с Великобритания, 
припомни външният министър. 
По думите й отношенията между Великобритания и ЕС не бива да се изчерпват до търговски договор. Много е важно да 
запазим близките отношения и стратегическото партньорство по отношение на сигурността, отбраната, външната 
политика, важно е какво ще се договори по отношение на трудовата мобилност, важно е сътрудничеството в европейската 
агенция за атомна енергия, в образованието, отбеляза Захариева.  
Посланикът на Великобритания Ема Хопкинс коментира, че 75% от споразумението вече са договорени, остават още 25 на 
сто. Надеждата е да можем до октомври да затворим и тези въпроси, отбеляза посланик Хопкинс. 
По думите й по темата Сигурност Великобритания е представила много сериозни варианти и е предложила генерално 
споразумение, което да поддържа сътрудничеството. Ние следва да имаме оперативно съвместими системи и процедури, 
за да продължим да работим съвместно и е важно тясното сътрудничество с партньорите от ЕС, коментира тя. В областта 
на икономическите аспекти тя посочи, че се търси възможно най-всеобхватно сътрудничество, във възможно най-много 
сектори. Не мислим, че единственият вариант са традиционните споразумения за свободна търговия, коментира тя. 
Нашите икономики са силно взаимно обвързани, посочи посланикът. 
Тя отбеляза, че Великобритания иска да продължи да бъде надежден партньор. 
 
√ КЕВР ще си сътрудничи с турския енергиен регулатор 
Енергийните регулатори на България и Турция подписаха споразумение за двустранно сътрудничество 
Енергийните регулатори на България и Турция подписаха споразумение за двустранно сътрудничество, съобщиха от 
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. 
Документът създава институционалната правна рамка за обмяна на добри практики между КЕВР и Регулаторния орган за 
енергийния пазар в Турция /EMRA/ и е насочен към повишаване качеството на регулаторната дейност. 
Споразумението предвижда двата органа да обменят информация за регулаторните политики при спазване на 
националните законови рамки и изисквания. EMRA и КЕВР ще развиват административния си капацитет чрез участие в 
специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов е изтъкнал, че след посещението на делегация на КЕВР в Турция през 2017 г., между 
двата енергийни регулатора са установени много добри взаимоотношения. Според него подписаното споразумение за 
сътрудничество създава добра основа за конкретни резултати от дейността на смесените работни групи, които двата 
регулатора предстои да формират в области от взаимен интерес - електроенергетика и природен газ. Заявено е било, че 
след официалното откриване на газопровода ТАНАП и предстоящото завършване на Южния газов коридор, за страните от 
Балканите се създават нови перспективи за доставки на природен газ и за повишаване на енергийната сигурност на 
региона. Според Иванов откриването на 27 юни т.г. на разширението на Транзитния газопровод за Турция в участъка от 
Компресорна станция "Лозенец" до очистно съоръжение "Недялско" има важно значение, защото създава възможност за 
реверсивни доставки на природен газ между България и Турция. 
"Взаимодействието между балканските регулатори допринася за развитието на енергийния сектор и за икономическия 
растеж на страните от региона", е подчертал президентът на Регулаторния орган за енергийния пазар в Турция Мустафа 
Ялмаз на проведените разговори между двете делегации. Той е оценил подписаното споразумение за сътрудничество като 
фактор за консолидиране на енергийния пазар в региона и като основа за споделяне на добри регулаторни практики. 
Сред основните насоки в дейността на EMRA Мустафа Ялмаз е посочил развитието на енергийната инфраструктура на 
Турция, което има определящо значение за развитието на борсовата търговия в страната. Изнесена е била информация, 
че Турция е не само най-големия енергиен пазар на електроенергия и природен газ на Балканите, но по търгувани обеми 
страната заема 4-то и 5-то място в Европа, съответно - в областта на търговията с природен газ и на търговията с 
електроенергия. 
Основната цел на турския енергиен регулатор е тези възможности в енергийния сектор на Турция да бъдат насочени към 
развитие на търговията с България в областта на електроенергия и природен газ и чрез нашата страна да достигат пазарите 
на ЕС, което ще допринесе за енергийната сигурност на континента, е заявил Мустафа Ялмаз. 
 
БНР 
 
√ Европейски компании подписаха предложена от Мария Габриел декларация за по-голямо участие на жените в 
цифровия сектор 
Лидери на водещи европейски компании в областта на цифровите технологии, телекомуникациите и медиите подписаха 
предложена от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел декларация за по-голямо 
участие на жените в цифровия сектор. Това стана по време на конференцията на високо равнище в Брюксел Digital4Her.  
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На този етап само 17% от 8-те милиона души, работещи в комуникационните и информационните технологии в Европа, са 
жени. 
На въпрос на „Хоризонт“  кога очаква процентът на заетите в сектора жени да стане поне равен на мъжете, комисар Габриел 
отговори: 
"Ще зависят резултатите от това доколко високо стои в дневния ред темата, но темата да стои по начин, който показва 
уважение към жените. Не говорим за жена, защото е жена, говорим за експерт. Трябва много повече ангажимент от всички 
нас, за да може да използваме този потенциал".   
 
News.bg 
 
√ Една и съща мандра не може да произвежда сирене и имитиращ продукт 
Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни 
продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти.  
Дори имитиращите продукти да съдържат мляко, те не могат да бъдат преработвани в един и същи обект на 
млекопроизводител, регистриран по Закона за храните. 
Това става ясно от обнародвано допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните на Министерството на земеделието, 
храните и горите и Министерството на здравеопазването в "Държавен вестник", бр. 51 от 19.06.2018 г. 
Мерките целят намаляване на "двойния стандарт" при храните. 
Новите изисквания, които се въвеждат с промяната на нормативния акт, предоставят едномесечен срок 
млекопроизводителите да изпълнят изискванията на обновената наредба. 
Тези изисквания се прилагат за продукти, произведени на територията на България. 
От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) изтъкват своя принос към подобряване законодателството в 
областта на т.нар. "имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко". 
Целта им е да повишат търсенето на сурово мляко чрез стимулиране употребата му при производството на млечни 
продукти. От друга страна да засилят търсенето на пазара и потребителския интерес към различните видове млечни 
продукти. 
От ведомството на Румен Порожанов обясняват, че са подготвили цялостна оценка на въздействието на проекта на 
Наредбата. Оценката на въздействието е извършена от външен изпълнител по възлагане от МЗХГ. 
Наредбата беше нотифицирана съгласно Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета установяваща 
процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на 
информационното общество (нотификация 2016/0345/BG). 
През януари 2017 г. след предоставена допълнителна информация от страна на България, Европейската комисия изрази 
положително становище (Съобщение от Комисията - TRIS/(2017) 00125) по проекта на нормативния акт, поясняват от МЗХГ. 
 
В. Сега 
 
√ Парламентът забърка хаос с нивите под аренда 
Спешни промени ще поправят текстовете, приети преди седмици по предложение на омбудсмана Мая Манолова  
Тазгодишната кампания по отдаване на нивите под аренда е на път да бъде блокирана заради хаос, предизвикан от 
последните популистки промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) от края на май. Те 
предвиждат земеделците, които обработват земя под наем и имат договори за над 1 година, да ги представят отново в 
областните земеделски служби - в писмена форма, с нотариална заверка от двете страни, както и с удостоверяване на 
съдържанието. Срокът за това бе един месец - и за новите, и за старите договори. Той изтича на 22 юни. Тъй като е 
невъзможно да бъде спазен, спешно ще бъде гласувано неговото удължаване, чрез промени в преходните и 
заключителните разпоредби на закона за рибарството и аквакултурите. 
Спорните поправки в закона бяха внесени от ГЕРБ и Обединените патриоти по предложение на омбудсмана Мая Манолова 
и депутати от няколко парламентарни групи. Целта на текстовете бе да се пресекат измамите с ниви, чрез които се 
кандидатства за евросубсидии. Става въпрос за разпределянето на около 1.5 млрд. лв. за директни плащания за площ. 
Част от фермерите обявиха, че новите правила ги изправят пред невъзможност да изпълнят изискванията в силно 
съкратения срок. Под заплахата от протести и с намесата на земеделския министър Румен Порожанов правилата ще бъдат 
променени. 
Фермери твърдят, че изискването за потвърждаване на вече сключени договори важи за почти всички споразумения за 
наемане на земя. Досега практиката е била те да се сключват само с нотариална заверка на подписите, но не и с 
едновременна заверка и на съдържанието им. Така фермерите се оказват задължени в рамките на няколко седмици да 
намерят собствениците на наетите земи и да поискат от тях да подадат новите декларации за потвърждение. Особено за 
по-големите арендатори това означава да търсят предоговаряне с десетки хора, писа в. "Капитал". Залогът при 
неизпълнението на новите изисквания обаче е прекалено голям - в случай че не се спази срокът, законът предвижда 
съответният договор да бъде анулиран в края на стопанската година, т.е. през октомври. 
Ако се стигне до такъв развой, обработваните до този момент ниви ще се превърнат в т.нар. бели петна, които по закон се 
разпределят по служебен път между арендаторите в конкретното землище. Така може да се окаже, че част от земеделците, 
които не са препотвърдили договорите си, ще останат без субсидии, макар че до този момент са обработвали нивите си. 
Според различни коментари разпоредбите са били вкарани в закона именно с такава цел - тези "бели петна" да се 
преразпределят между едрите фермери. 
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За да предотвратят протестите, още през тази седмица депутатите ще удължат срока за новите договори да края на юли, а 
и ще отменят изискване за старите договори. Дали и този срок ще е достатъчен не е ясно, тъй като трябва да се издирят 
всички собственици. Част от тях дори не са в страната и едва ли ще се приберат само за да уредят книжата.  
ПРЕДИСТОРИЯ 
През миналата година публичност добиха няколко случая, при които земеделски земи са били преотдадени под наем от 
фирми, които не са упълномощени от действителните им собственици да ги управляват. Такъв бе случаят във Вълчедръм, 
където през пролетта на 2017 г. бе направен опит за отнемането на около 18 000 дка земи от собствениците им. Схемата 
беше спряна, а в Министерството на земеделието са засекли около 80 такива 
 
EconomyNews 
 
√ 127.57 лв. разлика в пенсиите между мъже и жени 
Съществени различия по пол има при пенсиите за осигурителен стаж и възраст, получавани от 1 543.5 хиляди пенсионери 
от общо 2 172.8 хиляди пенсионери за 2017 г. Разликата между средния размер на пенсията за мъжете и жените е 121,57 
лв., или около 38 на сто. Това става ясно от публикувания на интернет страницата на Националния осигурителен институт 
(НОИ) анализ за пенсиите от държавното обществено осигуряване през призмата на различията между половете. Анализът 
е част от втория за настоящата година информационен бюлетин на НОИ. 
В него е записано, че през 2017 г. средният осигурителен доход е бил 821,51 лв., като - 861,71 лв. - за мъжете, и 779 лв. - за 
жените, а разликата е 10,6 на сто в полза на мъжете. За сметка на това. средната пенсия на един пенсионер е 345.46 лв.. 
като за мъжете тя е била 410,58 лв.. а за жените - 298.48 лв. При тези стойности брутният коефициент на заместване общо 
за всички пенсионери е бил 42.1 на сто. за мъжете - 47.6 на сто, а за жените - 38,3 на сто или около 9.3 пункта по-нисък. 
Има и значителните разлики в размера на получаваните пенсии. В абсолютна стойност разликата е 112,11 лв . а в 
относителен - около 38 на сто. 
 

Средномесечен брой пенсионери по вид на пенсията и пол (2017 г.) 

 
 
От НОИ определят като положителен факт, че за периода 2009-2017 г. половите различия в коефициента на заместване на 
дохода при пенсиите за осигурителен стаж и възраст намаляват. През 2009 г. разликата е била 14.8 пункта в полза на 
мъжете (55,1 на сто срещу 40.3 на сто), докато през 2017 г. тя вече е 10,2 пункта. Измежду факторите, които оказват най-
голямо влияние върху различията в размера на получаваната пенсия и заместването на дохода, са продължителността на 
осигурителния стаж и размерът на осигурителния доход. Разликата средно за 2017 г. е приблизително е 83 лв., което е 
окопо 10.6 на сто. 
Според анализаторите, това подсказва, че има ясно забележими разлики в заплащането между жените и мъжете, което се 
потвърждава и от данни от други изследвания. Например, показателят за неравенството в заплащането по пол (т.нар. 
gender pay gap), характеризиращ разликите в брутните часови възнаграждения на жените и мъжете, за 2016 г. у нас е 
заемал стойност от 14.4 на сто, при средно за ЕС от около 16.2 на сто (Eurostat. 2018). 
В анализа се посочва, че наетите жени доминират в сектори, в които средният размер на работната заплата е под средното 
за страната. Доказателство за това са данните от Наблюдението на разходите за труд. провеждано веднъж на четири 
години от Националния статистически институт. Последното такова изследване датира от 2014 г. и то показва, че над 40 на 
сто от наетите жени са работили в преработващата промишленост и търговията, където брутната годишна работна заплата 
е била под 90 на сто от средната за страната, други 23 на сто са били концентрирани в образованието, хуманното 
здравеопазване и социалната работа -сектори, при които заплатата доближава средната за страната, допълват от НОИ. 
 

Среден осигурителен доход, среден размер на пенсията на един пенсионер, среден размер на пенсията за 
осигурителен стаж и възраст и брутен коефициент на заместване, по пол (2017 г.) 
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През 2017 г. средният осигурителен стаж на мъжете пенсионери с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст от най-
масовата трета категория труд е бил 38,7 години, а на жените - 33,1 години. Това е разлика от повече от 5,6 години, 
допълват от НОИ. 
Коефициентът на заетост за жените (20-64 г.) от една страна е сравнително нисък, а от друга - е значително по-нисък от 
този на мъжете. По данни от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт през 2017 г. 
коефициентът на жените е бил 67,3 на сто, а този за мъжете - 75,3 на сто, при средно за страната от 71,3 на сто (НСИ, 2018). 
Разликата между двата пола е в порядъка на 8 процентни пункта, като тя се запазва устойчива, въпреки факта, че 
коефициентът на заетост за жените е нараснал с 13,3 пункта за периода 2003-2017 г. (при нарастване от 13,1 пункта за 
мъжете). 
От друга страна, заложеното в нормативната уредба плавно повишаване на изискуемия осигурителен стаж за придобиване 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените и мъжете съдейства за изравняване на тези разлики, поне що 
се отнася до новоотпуснатите пенсии, констатират експертите. Данните на НОИ сочат, че средният осигурителен стаж от 
трета категория труд при пенсиониране с пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г. е бил 35,1 г. за жените и 35,7 
г. за мъжете. Занапред съществуващите разлики в осигурителния стаж на "новите" пенсионери ще продължат да намаляват 
В анализа се посочва последният доклад на Европейската комисия за равенството между жените и мъжете, споредкойто 
средно за ЕС доходът от пенсии на жените на 65 г. и повече навършени години е с около 38 на сто по-нисък в сравнение с 
този на мъжете в същата възрастова група. Също така, по данни на Европейската комисия, средно за ЕС делът на жените 
над 65-годишна възраст, получаващи пенсия от публична пенсионна схема, е с около 5 процентни пункта по-малък от дела 
на мъжете в същата възрастова група. Тези обстоятелства подтикнаха Европейският парламент да обсъди и 
необходимостта от приемане на специална стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на 
мъжете и жените, припомнят анализаторите от НОИ. 
 
В. Капитал 
 
√ Ревизия понижи чуждите инвестиции до 113 млн. евро към април 
Сумата е двойно по-ниска от миналогодишната, за което влияние имат и новите счетоводни правила за банките 
Преките чуждестранни инвестиции в България достигат 113 млн. евро за периода януари - април тази година, показват 
последните данни на Българската народна банка (БНБ). Месец по-рано размерът беше по-голям, но ревизия на 
централната банка е намалила сумата основно заради понижени оценки на размера на дълговите инструменти. За 
сравнение, през същия период на миналата година чуждестранните вложения достигнаха ниво от 229 млн. евро. 
Подобно на 2017 г., основният приток на капитали е под формата на дългови инструменти, а дяловият капитал излиза на 
минус. Основната причина за отрицателната стойност вероятно е новият Международен стандарт за финансово отчитане 
9, който влезе в сила от началото на годината. Той предвижда банките да заделят по-големи провизии, включително и по 
обслужвани кредити, поради което от началото на годината те отчитат близо половин милиард лева намаление на 
капитала, което за чуждестранните институции в статистиката се отразява като свиване на дяловите инвестиции. 
Основните източници на капитали 
Основен източник на чужди инвестиции за българската икономика през първите четири месеца на годината е Холандия с 
нетни вложения от близо 150 млн. евро. На второ място попада Германия със 120 млн. евро, а на трето - Русия със 117 млн. 
евро. Тук сумите идват почти изцяло от инвестиции под формата на дългови инструменти, които се асоциират с 
краткосрочен интерес от страна на инвеститори. 
От друга страна, спад на нетните инвестиции от началото на годината е видим от Унгария и Италия, предимно под формата 
на дялов капитал, който се свързва с дългосрочни интереси в страната. Тук обаче не става въпрос за отлив на капитали. 
Минусът кореспондира с намалението на капитала на българското поделение на италианската Unicredit и Банка ДСК, която 
пък е собственост на унгарската кредитна институция OTP Bank. 
Къде отиват парите 
Според ревизираните тримесечни данни преработващата промишленост е привлякла нетни инвестиции в размер на 101 
млн. евро, следвана от търговията (90 млн. евро) и административния сектор (23 млн. евро). Очаквано, от друга страна, 
"Финанси и застраховане" регистрира минус през първото тримесечие от 207 млн. евро. Имотният сектор, изглежда, губи 
популярност тази година - докато през периода януари - март на 2017 г. нетните инвестиции бяха над 30 млн. евро, тази 
година сумата пада до под 1 милион. 
 
Novini.bg 
 
√ Рязък скок в строителството в ЕС 
Продукцията в строителния сектор на целия Европейски съюз и в частност на еврозоната се повиши рязко през април за 
пръв път от началото на годината, като строителството в рамките на България също отбеляза макар и по-сдържано 
подобрение, показват последни данни на Евростат, информира БНР. 
Строителството в ЕС се разшири през април с 1,2% спрямо март, когато се понижи с 0,8%, докато строителството в 
еврозоната нарасна с цели 1,8% след скромно понижение с 0,2% месец по-рано. Това представлява първо подобрение на 
строителното в еврозоната и в целия ЕС от началото на годината. 
На годишна база растежът в строителния сектор на еврозоната се подобри през април до 1,8% след повишение с 1,2% през 
март, докато в рамките на целия ЕС беше отчетено повишение с 0,9% след спад с 0,7% месец по-рано (първо понижение 
от януари 2017-а година насам). 
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През март най-солиден строителен растеж на месечна база беше отчетен в Словения (скок с 9,8%), следвана от Унгария 
(повишение с 6,5%) и Германия (с 3,3%), докато най-солиден спад беше регистриран в Испания (понижение с 3,6%), Белгия 
(с 1,8%) и Словакия (с 1,4%). Лидер при експанзията в строителния сектор на годишна база остава Полша (ръст с цели 16,3%), 
следвана от Унгария (с 14,2%), Словения (с 12,4%) и Холандия (с 10,4%) при най-солидно влошаване на строителството в 
Швеция (понижение с 6,4%), Белгия (с 4,6%) и Испания (с 3,4%). 
Според същото проучване на Евростат, строителството в България отбеляза през април повишение с 0,7% спрямо март, 
когато обаче беше отчетен спад от 2,0%, като по този показател България изостава от осреднените данни за ЕС. 
На годишна база строителното производство в България се повиши през април с 0,6% след понижение с 2,0% през март, 
когато отчете първо влошаване от началото на годината. И в този случай данните за нашата страна са малко по-слаби от 
средните за Европейския съюз. 
Трябва да се има предвид, че слабото представяне на строителния сектор в ЕС и в частност в България в началото на 
годината се дължеше до голяма степен на необичайно лошото време в края на зимата и началото на пролетта. Днешните 
данни са сякаш сигнал за известно подобряване на слабия европейски възходящ икономически импулс, който беше в сила 
през първото тримесечие. 
 
Economic.bg 
 
√ Парламентът гласува днес оставката на шефа на НЗОК 
Проф. Камен Плочев е в болничен от три месеца 
Парламентът решава днес дали да прекрати мандатът на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) 
проф. Камен Плочев, който е в болничен вече три месеца.  
В края на май след конфликт със здравния министър Кирил Ананиев, Плочев заяви, че не може да изпълнява задълженията 
си поради здравословни проблеми и поиска да се оттегли временно от поста си.  
Това ще бъде втори опит за отстраняването му, след като миналия петък парламентът прекъсна заседанието си поради 
липса на кворум.  
Ако оставката му бъде гласувана днес, Народното събрание трябва да назначи нов управител на НЗОК. 
 
В. Монитор 

 
√ Фирмите подават финансовите си отчети до 2 юли 
До 2 юли 2018 г. включително фирмите имат време да подадат годишните си финансови отчети (ГФО), съобщиха от 
Агенцията по вписванията. 
Документите могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на Националната агенция за приходите 
в София. 
Във фронт офиса на Агенция по вписванията в София работят допълнителен брой гишета за приемане на заявления за 
годишни финансови отчети. 
В офисите на данъчните в столицата пък са обособени работни места за служителите на Агенция по вписванията, които 
приемат предварително подготвения пълен пакет от документи, необходими за обявяване на годишните финансови 
отчети в Търговския регистър, включително и документ за платена такса от 40 лв. 
Заявления за подаване на годишни финансови отчети от фондации, сдружения, читалища и акционерни дружества, няма 
да се приемат от служителите в изнесените офиси. 
 
Economy.bg 

 
√ Бургас очаква 1200 млади топ математици от цял свят  
За втори път градът е домакин на Международното математическо състезание - BIMC 2018  
Над 1200 млади топ математици от цял свят се очаква да пристигнат в Бургас за Международното математическо 
състезание - BIMC 2018, което ще се проведе в морския град между 1-6 юли 2018. 
Надпреварата ще се проведе за втори път в Бургас, след успешното домакинство през 2013-та година, което бе и първо 
извън пределите на Азия, от създаването му. Тази година общият брой на отборите-участници ще бъде 167. 19 са от 
България, а 4 от тях са от Бургас. 
Отборите ще пристигнат в България на 1-ви юли с полети до летищата на София, Варна и Бургас. Форумът ще бъде открит 
с церемония на 2-ри юли от 10.30 часа в Летния театър на Бургас. 
Същинското състезание ще се проведе на 3-ти юли от 09.30 до 14.30 часа в сградата на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и 
ОУ "Александър Георгиев Коджакафалията". След него участниците ще имат възможност да разгледат забележителностите 
в и около Бургас, а една част от тях - 300 математици от Тайван, Канада, Филипините и България, ще участват в надпревара 
за нареждане на пъзели от 15.00 часа пред Експо център "Флора Бургас". 
Организатори на събитието са Община Бургас, ПМГ "Акад. Н. Обрешков", МОН, РУО-Бургас, Института по математика и 
информатика към БАН и Съюзът на математиците в България.  
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Publics.bg 
 

√ Газовите проекти в Югоизточна Европа бяха във фокуса на конференцията GIE 2018 
По време на събитието е била обсъдена и ролята на природния газ за намаляване на вредните емисии 
При откриването на годишната конференция Gas Infrastructure Europe 2018 в Букурещ, Жан-Марк Льороа, президент на 
асоциацията Gas Infrastructure Europe (GIE), говори за ролята на синьото гориво и на газовата инфраструктура за постигане 
на климатични цели на Европа.   
Над 380 делегати се срещнаха на 16-то издание на конференцията, което събра на едно място представители на бизнеса, 
политици, инвеститори, представители на регулаторите и на академичната общност, а също и други заинтересовани 
страни, съобщиха от GIE.  
Официални изказвания направиха румънският министър на икономиката Дануц Андрушка, председателят на комисията 
по околна среда на Европейския парламент Адина-Йоана Валеан и изпълнителният директор на „Трансгаз“ (домакин на 
конференцията) Йон Стериан.  
Говорителите на тазгодишната конференция подчертаха ролята на газовата инфраструктура за Парижкото споразумение. 
Основни въпроси, свързани с ролята на природния газ и на газовата инфраструктура за постигане на климатичните цели 
до 2050 г., както и на новия енергиен пакет на Европейската комисия (ЕК), бяха отбелязани в речта на Клаус-Дитер Борхард, 
директор „Вътрешен енергиен пазар“ на ЕК.   
Първият ден от конференцията беше насочен към интерконекторите и проектите в Югоизточна Европа, и ролята на 
инфраструктурата по пътя към икономика с нулеви въглеродни емисии. През втория ден бяха изследвни очакванията към 
бъдещите регулации, ролята на LNG и на природния газ, както и на енергийния микс в транспорта. Както и при предишното 
издание на конференцията, последните тенденции, които правят възможна декарбонизацията на газовите доставки, бяха 
представени от млади специалисти в сектора.  
„Природният газ и газовата инфраструктура (пренос, съхранение и LNG терминали) трябва да играят ключова роля в 
преходния процес, позволявайки интегриране на възобновяемите енергийни източници към нашата система и 
икономично преминаване към „по-зелени“ енергийни източници, като същевременно гарантират, че европейската 
енергийна система ще може да издържи и на най-студените зими“, каза Жан-Марк Льороа.   
„Живеем в постоянно променяща се среда, към която трябва да се приспособяваме. Gas Infrastructure Europe ни събира за 
осъществяването на общи цели. Заедно ние определяме, възможностите, изготвяме стратегиите, подобряваме сегашната 
система и проектираме бъдещата“, подчерта Йон Стериан. 
 
Econ.bg 
 
√ Остават сериозните различия Брюксел – Лондон за Брекзит 
„Днешният ден е една крачка напред в преговорите . постигнахме съгласие по определен брой теми по разделянето и 
Обединеното кралство пое ангажименти по други“, резюмира в „Туитър“ главният преговарящ от ЕС Мишел Барние 
Брюксел и Лондон успяха да постигнат напредък по основни технически глави в преговорите за излизането на 
Обединеното кралство от ЕС, но остават „сериозни различия“. Те са по ирладската тема, предаде АФП. Това стана известно, 
по време на последното заседание преди срещата на върха на ЕС през юни. 
„Днешният ден е една крачка напред в преговорите постигнахме съгласие по определен брой теми по разделянето и 
Обединеното кралство пое ангажименти по други“, резюмира в „Туитър“ главният преговарящ от ЕС Мишел Барние. 
„Но не сме постигнали още целта: остават сериозни различия по темата Ирландия и Северна Ирландия, добави Барние, 
сокато преговарящите се мъчат да намерят задоволително за двете страни решение, като се съгласяват, че искат да 
избегнат връщането на физическата граница след Брекзита. Преговарящите екипи се срещнаха във вторник в Брюксел без 
двамата главни преговарящи Дейвид Дейвис и Мишел Барние. 
„Напредък постигнахле по някои въпроси свързани с раздялата, по които европейските компании имат необходимост от 
сигурност, а именно митниците, ДДС, „Евратом“ и сертификатите за стоките“, уточни Барние, цитиран в съобщение на 
Европейската комисия, което придружава обща декларация на Брюксел и Лондон. Общият текст „оценява състоянието на 
постигнатия напредък“ от 19 март. 
На тази дата ЕС от 27 и Обединеното кралство постигнаха съгласие по „голяма част“ от договора за раздялата. То е 
публикувано малко повече от седмица преди срещата на върха на ЕС (28 и 29 юни), по време на която Барние ще представи 
напредъка в преговорита на правителствените и държавните глави. ЕС се надява да се постигне окончателно съгласия по 
Брекзит, придружено с политическа декларация за бъдещите отношения, до октомври, за да може да започне процес на 
ратификация от различни засегнати институции преди предвидената за Брекзит дата в края на март 2019 година. 
Главите, по които преговарящите екипи са постигнали съгласие, засягат статута на стоките, пуснати на европейския пазар 
преди Брекзит, ДДС, интелектуалната собственост и собствеността върху радиоактивни материали на британска територия. 
Остават отворени теми като географските названия, съвместна съдебна и полицейска дейност, финализирането на 
процедурата на ниво ЕС в момента на Брекзит.  
 
√ САЩ напускат Съвета за човешките права към ООН 
Като основна причина за напускането се сочи „хроничното предубеждение на Съвета към Израел 
САЩ се оттеглят от участие в Съвета по правата на човека на ООН, съобщи във вторник представителката им в световната 
организация Ники Хейли, предава БГНЕС. 
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Тя определила тази институция като "помийна яма от политически пристрастия". "Ние предприемаме тази стъпка, защото 
нашият ангажимент не ни позволява да останем част от лицемерна и обслужваща себе си организация, която се подиграва 
с човешките права", каза тя.  
Искам да бъда пределно ясна, че тази мярка не означава отстъпление от ангажиментите ни към човешките права”, допълни 
дипломатът. Тя посочи като причина за напускането „хроничното предубеждение на Съвета към Израел”, порицавайки 
същевременно членството на страни като Китай, Куба и Венецуела, които биват обвинявани в нарушения на човешките 
права.  
Съветът на ООН по правата на човека е международен правозащитен орган в системата на ООН, заменил Комисията на 
ООН по правата на човека. Представлява спомагателен орган на Общото събрание на ООН. 
 
КРОСС  
 
√ Меркел и Макрон се договориха за отделен бюджет на еврозоната 
Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви във вторник, че тя и френският президент Еманюел Макрон са успели да се 
споразумеят за създаването на отделен бюджет за еврозоната, който да допринесе за инвестициите в единния валутен 
блок и да насърчи икономическото сближаване между 19-те държави-членки, съобщава агенция Ройтерс. 
"Отворихме нова глава", посочи Меркел след днешните разговори с Макрон в двореца "Мезеберг" край Берлин, визирайки 
реформите в Европа преди срещата на върха на ЕС на 28-и и 29-и юни. Германският канцлер допълни, че реформата в 
еврозоната е представлявала най-трудният въпрос по време на днешните преговори. 
"Ще продължим работим, за да сме сигурни, че бюджетът на еврозоната ще бъде използван както за засилване на 
инвестициите, така и за засилване на сближаването в еврозоната", отбеляза Ангела Меркел и допълни, че част от този 
бюджет ще бъде повишавана ежегодно. 
Според нея, двамата лидери са постигнали съгласие и по въпроса за намаляване на броя на европейските комисари. 
Еманюел Макрон също коментира договореният отделен бюджет на еврозоната, отбелязвайки, че той ще бъде напълно 
реален и ще включва ежегодни приходи и разходи. Според Макрон новият бюджет в рамките на страните, споделящи 
общата валута, ще стартира от 2021-а година. Френският президент обаче отбеляза, че ще трябва да бъде свършена още 
работа до края на настоящата година по въпроса за общия бюджет на еврозоната. 
Еманюел Макрон отбеляза, че Франция и Германия не искат да бъдат прекалено прецизни по отношение на конкретните 
бюджетни детайли, за да оставят място за преговори и с останалите членове на еврозоната. 
Според него бюджетът на еврозоната ще може да оказва помощ на страни - членки, намиращи се в затруднение, като това 
ще става в съответствие с правила, които обаче все още не са определени. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва " 

- Какво обезщетение може да получим при природно бедствие? Говорят експертите. 
- Спират ли валежите и спират ли прогнозите? Синоптикът Анастасия Стойчева 
- На живо : Има ли заразени яйца с птичи грип в търговската мрежа? 
- Измамници събират пари от името мнима Асоциация за глухи. Как да ги разпознаем? 
- Защо новият закон за горивата не се хареса на търговците? – Емил Димитров от Патриотичния фронт 
-  България и границите на Европа - коментар на Харалан Александров и Първан Симеонов; 
- Рецепта за световен шампион от Ути Бъчваров 

БТВ, "Тази сутрин"  
- Без виновни за смъртта на 15 души в завода Горни Лом. На живо - как близките на загиналите приемат решението 

на съда? 
- Втори вот на недоверие за правителството на Борисов 3. Какви са мотивите? Гост - Антон Кутев. 
- На живо - Намери ли държавата решение за възстановяване на читалището в Шипка? 
- Какви пенсии ще взимаме, след като падне таванът на парите за старост? 
- Как врачански села събират пари, за да асфалтират сами разбитите си пътища? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Тема: Без виновни за взрива в Горни Лом! Ще получат ли възмездие близките на жертвите? 
- Кола връхлетя върху момиче на пешеходна пътека! То оцеля по чудо! Разказът на пострадалата, екслузивно по 

NOVA. 
- Раздор сред майките в битката за правата на децата с увреждания! Ще има ли решение на проблемите им? 
- 6 хиляди лева за разваляне на черна магия! Измамнички взеха парите на възрастна жена. Каква е схемата? 
- Гръм и мълнии! В сезона на природното явление - как да се опазим от него? 
- Видеоигрите - новата дрога! Защо обявиха страстта към компютърните игри за болест?  
- Кои са "Всичките наши тела"? Истории за смърт и смях, представени от Георги Господинов. 
- В "Запей, България" - певицата Славка Калчева в колата на Ива и Мон Дьо. 

 
 
√ Предстоящи събития в страната за 20 юни 2018 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне редовното заседание на Министерския съвет. 
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- От 09.30 часа в Дома на Европа ще бъдат представени законодателните предложения за Общата селскостопанска 
политика в периода след 2020 година. Събитието ще бъде открито от Марио Милушев, директор на дирекция 
"Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ" в генерална дирекция "Земеделие" на ЕК и 
Вергиния Кръстева, зам. министър на земеделието, храните и горите. Специални лектори на събитието ще бъдат 
експерти от Европейската комисия и Министерството на земеделието, храните и горите. 

- От 12.00 часа на ул. „Извор" кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изграждането на канализация на 
улици в кв. „Симеоново". Там ще присъства и зам.-кметът Ирина Савина. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Института за икономика и 
международни отношения на тема „Балканите: географията като политика. Ще реши ли проблемите на региона 
името Северна Македония?". Участници в пресконференцията са Любомир Кючуков - директор на Института за 
икономика и международни отношения, и посланик Валентин Радомирски - изпълнителен директор на Института. 

- От 11.00 часа лидерите „Демократична България" Христо Иванов, Атанас Атанасов и Владислав Панев, заедно с 
ресорния говорител на Управленската алтернатива Радан Кънев ще представят своята позицията и препоръки в 
навечерието на преговорите за новия програмен период и новия бюджет на ЕС. 

*** 
Бургас. 

- От 13.30 часа в Експо център Флора ще бъде открита конференцията „По пътя към почти нулевоенергийите сгради: 
Норвежкият опит и предизвикателствата в България". 

- От 21.00 часа на открита сцена „Охлюва" ще бъде прожектиран филмът „Синьо сърце". Прожекцията е част от 
световната кампания „Да спасим синьото сърце на Европа" и се организира от Фондация „Виа Понтика", съвместно 
с Община Бургас. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Надя Георгиева ще се срещне с граждани в офиса на партията на ул. 
„Георги Бенковски" №1. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще бъдат отворени оферти в процедура чрез публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2018 
година". 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 11.00 часа пред сградата на Дирекция „Социално подпомагане" ще се проведе церемония „Първа копка" с 
която ще започне изпълнението на обект: „Основен ремонт/обновяване /въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица" по проект „Енергийна ефективност 
на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица". 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на кмета на община Червен бряг 
инж. Данил Вълов. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в Голяма зала на драматичен театър Пловдив ще се проведе пресконференция за проекта 
"Европейска Одисея 2019: Пътуващият човек". 

- Общинските съветници от ПП ГЕРБ ще проведат приемна с граждани. 
- От 16.00 часа Георги Василев ще се срещне с жители в партийния офис на ул. „Академик Петър Динеков" №1А. От 

17.00 часа Ани Лафчиева ще проведе срещи в офисана ГЕРБ в район „Източен" на ул. „Коста Паница"№5. От 17.30 
часа на същото място приемна ще има Емил Русинов. 

*** 
Поморие 

- От 18.30 в Народно читалище „Светлина" - гр. Поморие ще се състои среща на представители на Ахелой и АПИ. 
*** 
Русе. 

- От 18.00 часа в Историческия музей ще бъде представена книгата „Жива традиция", том II. Автори на изданието са 
Румян Ганчев и Ренета Рошкева. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа със спектакъла на операта „Палячи" под купола на Академичен цирк „Балкански", който е 
разположен в парк „Артилерийски" ще бъде почетен големият български тенор Калуди Калудов и неговия юбилей 
- 40 години на сцената. 

***  
Шумен. 

- От 11.00 часа на бул. "Симеон Велики", малко след надлеза в посока кв. Тракия ще се проведе изнесен брифинг и 
акция на Пътна полиция по безопасност на движението. 
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√ Цената на петрола се стабилизира около $75 за барел 
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в cpядa ce cтaбилизиpaт cлeд двyпocoчнaтa им динaмиĸa oт нaчaлoтo нa 
ceдмицaтa, ĸaтo лeĸo ce пoвишaвaт cлeд тexния cпaд във втopниĸ. 
Aвгycтoвcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пocĸъпвaт c $0,23 - дo $75,31 зa 
бapeл. Bъв втopниĸ тeзи ĸoнтpaĸти пoeвтиняxa c $0,26 - дo $75,08 зa бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз юли нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвa пo $65,32 
зa бapeл, c $0,25 пoвeчe oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия. Bъв втopниĸ ĸoнтpaĸтитe пoeвтиняxa c $0,78 (1,18%) - дo $65,07 зa 
бapeл. 
Учacтницитe нa пeтpoлния пaзap oчaĸвaт зaceдaниeтo нa yчacтницитe в cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa OΠEK+, 
ĸoeтo ce cъcтoи нa 22 и 23 юни във Bиeнa. 
Pycия и Cayдитcĸa Apaбия пpизoвaвaт дa ce yвeличи пpoизвoдcтвoтo c oĸoлo 1,5 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe пpeз 
cлeдвaщoтo тpимeceчиe. Дoĸaтo Иpaĸ, Иpaн, Beнeцyeлa и дpyги члeнoвe нa ĸapтeлa cмятaт, чe e paнo дa ce cвaлят 
oгpaничeниятa въpxy дoбивa нa cypoвинaтa. 
Ocвeн тoвa тъpгoвcĸитe cпopoвe мeждy CAЩ и Kитaй ca дoпълнитeлeн pиcĸoв фaĸтop, дoĸoлĸoтo мoгaт дa ce oтpaзят въpxy 
cвeтoвнaтa тъpгoвия и глoбaлния иĸoнoмичecĸи pacтeж и oт тaм дa ce нaмaли тъpceнeтo нa пeтpoл. 
Днec пaзapитe oчaĸвaт излизaнeтo нa oфициaлнитe дaнни зa cъcтoяниeтo нa cтoĸoвитe зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ. Bъв 
втopниĸ Aмepиĸaнcĸият инcтитyт пo пeтpoлa oтчeтe тяxнoтo cъĸpaщaвaнe c 3 млн. бapeлa, ĸoeтo cъвпaднa c пpoгнoзитe нa 
aнaлизaтopитe. 


