Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
24 часа
√ 4-дневна работна седмица ще намали заплатата с 20%
Всички против идеите на консултанти за по-малко труд. Въвеждането на 4-дневната работна седмица ще намали заплатата
с около 20%. Така ако средното възнаграждение в страната за юли е 1119 лв. при 22 работни дни, въвеждането на идеята
ще намали заплатата до 895,2 лв.
Миналата седмица консултантската компания Colliers Internation излезе с доклад, че въвеждането на 4-дневната работна
седмица и повече роботи ще се отрази добре на пазара на труда и може да разреши въпроса с липсата на кадри.
„Убягва ми логиката. Ние изпитваме трудности с 5-дневна работна седмица плюс пълен лимит на извънреден труд по
българското законодателство от 150 часа на година. Сега изведнъж ни се казва, че ако работим с 20% по-малко време, ще
ни реши проблема с кадрите. Ние трябва да работим с 20% повече, а не с 20% по-малко”, коментира идеята председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той определи идеята като нереална. Освен това
производителността се качвала с въвеждането на нови технологии, оборудване и по-добра организация на труда.
“Имаме потребност от повече работно време, за да изпълним производствената си програма и да не отказваме поръчки.
И няма никакъв начин, като намаляваме работното време, да си решим проблема”, каза още Велев.
Синдикатите също смятат, че не може изведнъж да се въведе 4-дневната работна седмица. Тяхното притеснение е, че ще
се отрази на заплащането на служителите.
Друг извод от доклада на консултантската фирма за справянето на кадрите е, че трябва да се въведат роботите. “Това е
безспорно. За съжаление, не навсякъде могат да се въведат роботи на този етап”, коментира Велев. Според него процесът
на роботизация ще се ускорява, защото цените им ставали все по-достъпни. “Изобщо индустриалната революция 4.0 и
цифровизацията са процес, който тече, но всички тези приказки, че ще изчезнат бързо професии и ще се освободят много
работници, на този етап не намират никаква, ама никаква основа в реалността”, смята Велев.
Решението на проблема с кадрите у нас той вижда в три посоки. В дългосрочен план - справяне с демографската криза. В
средносрочен - реформа в образованието, така че да бъде насочено към нуждите на индустрията. А най-неизбежно е
засиленият внос на работници у нас.
По време на BG председателството също се насочи вниманието към новите форми на заетост. “Необходимо е да потърсим
отговор на въпросите каква е връзката между производителността и цифровата икономика, как да се търси социален
баланс при нестандартните форми на труд като 4-дневната работна седмица”, каза тогава заместник-министърът на труда
Зорница Русинова.
АИКБ
√ ВАЖНО!!! ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
Във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Ви информираме, че Агенцията по заетостта стартира
второто проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.
Както и при първото (пилотно) проучване през м. февруари тази година, то ще се проведе чрез електронен /on-line/ анкетен
формуляр, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта, сайтовете на областните администрации, други партньори,
както и на сайта на АИКБ.
Проучването ще се извърши през периода от 1-ви август до 17-ти септември 2018 г. Обобщаването и селектирането на
резултатите по региони ще се извърши от ЦА на АЗ, а по административни области от ДРСЗ.
Анкетният формуляр е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване за потребностите
от работна сила” и „На фокус“.
Линк към електронния формуляр
Моля, за Вашето съдействие и участие в проучването с оглед постигане на целите му и извеждане на коректни и
необходими за развитието на работната сила изводи и констатации.
Приложено Ви предоставяме писмо от Агенция по заетостта до работодателските организации, както и анкетата в текстови
формат за информация, а за улеснение – моля, попълвайте електронния формуляр.
Изключително важно е да попълните анкетата, ако имате нужда от работници и специалисти сега или ще имате за в
бъдеще.
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Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на
търсените от Вас кадри.
При нужда от допълнителна информация и възникнали въпроси сме на разположение.
1527 София, ул. „Тракия“ №15, ет.1
тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56
e-mail: bica@bica-bg.org
Investor.bg
√ Адвокат: Не сключвайте сделки, докато Търговският регистър е блокиран
Това е поредният лош сигнал към инвеститорите за икономическата среда в страната, посочи Трифон Трифонов от
АИКБ
Пети ден Търговският регистър на България е блокиран, което засяга хиляди търговски дружества. За годините, в които той
действа, е имало проблеми, но не е имало прекъсване за толкова дълго време.
Това коментира пред bTV адвокат Трифон Трифонов, представител на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Той се надява слуховете за хакерска атака да не са верни. Според него обаче това е поредният лош сигнал към
инвеститорите за икономическата среда у нас.
Съветът на адвокат Трифонов е да не се сключват сделки между юридически лица, докато Търговският регистър не работи.
Адвокатът е скептичен, че някой може да осъди държавата за пропуснати ползи.
Investor.bg припомня, че още на 10 август временно беше преустановен достъпът до Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, докато бъдат отстранени техническите причини, за които Агенцията по вписванията
информира. За проблема беше еведомена Цецка Цачева, министър на правосъдието, която незабавно е сезирала
прокуратурата, ДАНС и МВР.
От Агенцията по вписванията съобщиха, че е приложен авариен План за действие за възстановяване на пълната
функционалност на регистъра. За отстраняването на проблема незабавно са ангажирани и работят денонощно екипи на
всички поддържащи фирми, IT експерти от Агенция по вписванията, както и от други държавни ведомства.
Останалите регистри на Агенция по вписванията са достъпни и функционират нормално, уверяват от държавната агенция.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Търговският регистър започва поетапно да работи
Работата на Търговския регистър трябва да бъде възобновена поетапно от днес след техническия проблем, който срина
системата в края на миналата седмица.
Ще могат да се правят справки за актуалното състояние на фирмите, но все още не работи регистърът на юридическите
лица с нестопанска цел. Възможни ще бъдат само електронните справки.
Според Агенцията по вписванията, сривът се дължи не на хакерска атака, а на технически проблем.
√ От септември може да се кандидатства за над 417 млн. лева от ЕС
За над 417 милиона лева, осигурени от Европейския съюз, ще могат да кандидатстват от септември общини, частни
компании и инвеститори. Това съобщиха от държавния Фонд на фондовете, който управлява близо милиард и 200 милиона
лева под формата на финансови инструменти, подкрепени от евросредства. Парите основно са за подобряване на
градската среда и за стартиращи компании. Сумите ще се получават през четирима посредници, избрани от фонда.
Фондът за градско развитие е на обща стойност 353 млн. лева. Той е обособен в три региона - София, Северна България и
Южна България. Част от инвестициите, освен за подобряване на градската среда, задължително ще са насочени за
подкрепа на културното наследство и туризма.
Светослава Георгиева, изп. директор на Фонд на фондовете: Ресурсът има за цел да подкрепи широк кръг от крайни
получатели - спонсори и изпълняващи такива проекти като например общини, общински дружества, както и частни
компании, които развиват проекти за градски площи.
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Те ще могат да кандидатстват през две обединения - "Фонд за устойчиви градове" и "Регионален фонд за градско
развитие". Във всяко обединение участва една банка. Кандидатите могат да се борят за заеми до 20 млн. лева със срок на
връщане до 20 години с гратисен период от две години и с по-ниски от пазарните лихви.
Вторият фонд за нови фирми е на обща стойност 64,7 млн. лева. Той също ще се управляват от двама посредници.
Светослава Георгиева, изп. директор на Фонд на фондовете: Освен финансирането, бъдещите финансови посредници
ще трябва да предоставят и стратегическа подкрепа, менторство на компаниите, в които инвестират.
Договорите с избраните посредници ще бъдат сключени през септември. Парите и по двете пера ще са на разположение
до края на годината. Контрол върху тяхната дейност ще извършва Фонда на фондовете.
News.bg
√ НСИ: 3.6% е годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г.
0,7% е месечната инфлация за юли 2018 г., според НСИ. Националната статистика базира изводите си върху Индекса на
потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г., който е 100.7%, според ИПЦ.
Според Хармонизирания индекс на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. месечната инфлация е 1.0%.

Източник: НСИ
В същото време според Хармонизирания индекс на потребителските цени, инфлацията от началото на годината (юли 2018
г. спрямо декември 2017 г.) е 2.5%, а годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.6%.
Средногодишната инфлация за периода август 2017 - юли 2018 г. спрямо периода август 2016 - юли 2017 г. е 1.9%.
Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.7%. Годишната инфлация за юли 2018 г.
спрямо юли 2017 г. е 3.5%. Средногодишната инфлация за периода август 2017 - юли 2018 г. спрямо периода август 2016 юли 2017 г. е 2.4%, според ХИПЦ.
През юли спрямо юни 2018 г. цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили така:
При хранителни продукти и безалкохолни напитки има увеличение с 0.1%; алкохолни напитки и тютюневи изделия увеличение с 0.6%. При облеклото и обувките има намаление с 2.8%.
Поскъпването на режиините разходи за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива е 1.3%. За жилищно
обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома увеличението е с 0.8%.
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Според НСИ при разходите за здравеопазване има намаление с 0.1%; при транспорта увеличението е с 0.7%; съобщения увеличение с 0.1%; развлечения и култура - увеличение с 5.6%; образование - намаление с 0.1%; ресторанти и хотели увеличение с 2.3%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%. Това е според Индекса на потребителските цени.
През юли 2018 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0.7%, бял хляб - с 1.4%, типов и ръжен
хляб - с 1.3%, месо от едър рогат добитък - с 1.3%, малотрайни колбаси - с 0.7%, прясна и охладена риба - с 1.4%.
Увеличение има за: нискомаслено прясно мляко - с 0.5%, сирене - с 0.7%, кашкавал - с 1.1%, яйца - с 6.0%, млечни масла с 1.7%, олио - с 0.3%, ябълки - с 2.2%, праскови и кайсии - с 1.0%, цитрусови и южни плодове - с 4.7%, зрял лук и чесън съответно с 6.4 и 1.5%, оцет - с 2.0%, сол - с 0.7%, пресни зеленчукови подправки - с 0.2%, чай - с 0.3%, газирани напитки - с
0.4%, ракии - с 0.3%, бира - с 1.0%, и други.
Според
НСИ
през
юли
2018
г.
са
намалени
цените
на
следните
хранителни
продукти:
брашно - с 0.3%, хляб "Добруджа" - с 0.6%, свинско месо - с 0.3%, месо от домашни птици - с 0.5%, трайни колбаси - с 0.1%,
мляно месо (кайма) - с 0.1%, пълномаслено прясно мляко - с 0.6%, кисели млека - с 0.8%, извара - с 0.7%, маргарин - с 1.8%,
зеле - с 23.1%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - средно с 18.4%, зрял боб и леща - съответно
с 2.0 и 2.2%, картофи - с 10.0%, захар - с 1.8%, сладолед - с 8.2%, кафе - с 0.1%, минерална вода - с 1.9%, вина - с 0.1%, и
други.
Поскъпването през юли 2018 г. има и при нехранителните стоки и услугите. Увеличението на цените е за:
цигари - с 0.6%, електроенергия - с 2.0%, централно газоснабдяване - с 6.2%, газообразни и течни горива за битови нужди
- съответно с 0.5 и 0.1%, топлинна енергия за подгряване на вода - със 7.6%, мебели - с 1.2%, климатични инсталации - с
1.0%, прахове за пране - с 1.1%, автомобилен бензин А98Н - с 0.1%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.5%, метан за ЛТС - с 1.6%,
международни полети - с 13.2%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 13.3%, услуги по обществено
хранене - с 0.4%, услуги по краткосрочно настаняване - с 19.9%, и други.
Според статистиката на НСИ през юли 2019 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на
цените при: облекло и обувки - съответно с 3.2 и 2.3%, перални и съдомиялни машини - с 0.2%, прахосмукачки - с 1.9%,
препарати за почистване на съдове - с 0.4%, велосипеди - с 0.2%, дизелово гориво - с 0.1%, автомобилен бензин А95H - с
0.1%, пакетни далекосъобщителни услуги - с 0.7%, кина и театри - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.1%, и други.
Според националната статистика през юли 2018 г. цените на лекарствата са поевтинели с 0.1%. Увеличение има за цените
на лекарските услуги - с 0.1%. Цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.
Според Хармонизирания индекс на потребителските цени през юли 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и
услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец;
алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%; облекло и обувки - намаление с 2.6%; жилища, вода,
електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.2%;
Поскъпването за жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - е с 0.6%;
За здравеопазване цените остават на равнището от миналия месец;
При транспорта увеличението е с 0.7%. При съобщенията - с 0.2%.
Поскъпването на цените за развлечения и култура е с 3.0%.
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Според статистиката има намаление на разходите за образование с 0.1%.
Индексът на цените за малката кошница за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. е 100.3%, а от началото на годината (юли 2018
г. спрямо декември 2017 г.) е 100.9%.
През юли 2018 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата се
запазват за хранителните продукти. Увеличение има при нехранителни стоки - с 0.1%, а при услугите увеличението е с 1.4%.
Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява
общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично
(непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски
разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите
на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един
от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ,
измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се
изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла.
Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с
тегла от година t - 2.
В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година
за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година.
Еconomic.bg
√ Държавата ще прави нов център за данните от всички регистри и архиви
Въпреки съществуващите резервни копия, този нов център ще даде повече спокойствие на управляващите
До около 10 дни на Министерския съвет ще бъде предложено да се създаде специален държавен център, където да се
складира цялата от информация от държавните регистри и архиви. Това каза в сутрешния блок на „Нова телевизия“
вицепремиерът Томислав Дончев, който коментира ситуацията с неработещия Търговски регистър.
Той поясни, че причината за спирането на регистъра е изгаряне на хард дискове, като от началото на проблема се работи
денонощно за възстановяването на информацията, чийто размер е 25 терабайта. „Надявам се през следващите дни всички
функции на Търговския регистър да бъдат възстановени“, коментира Дончев.
Вицепремиерът увери, че не може и дума да става за загуба или манипулация на информация, не само защото е технически
трудно за екипа програмисти да злоупотреби с данните, но и защото представители от МВР и службите за сигурност през
цялото време надзирават възстановяването на регистъра.
„Пред нас сега стоят две задачи – възстановяване на работата на регистрите и установяване кой е виновен. Въпреки че
става дума за технически проблем, това не означава, че няма човешка вина. Не допускам да става дума за нечий умисъл,
а че някой не си е свършил добре работата“, каза Дончев.
Вицепремиерът добави, че от понеделник Държавна агенция „Електронно управление” е започнала проверка на всички
информационни системи на държавата, за да се разбере каква е степента им на сигурност от хардуерна и софтуерна гледна
точка.
Investor.bg
√ Нанков: България и Румъния имат нужда от повече мостове над Дунав
Пътят Русе - Велико Търново може да бъде построен с бюджетни средства и с частни инвестиции, каза регионалният
министър
България и Румъния имат нужда от повече мостове на река Дунав, каза регионалният министър Николай Нанков вчера. Той
подчерта, че на базата на реалните трафик данни и на предстоящото изграждане на магистралата Русе - Велико Търново
ще е нужна бърза връзка с транспортен коридор номер девет и това ще бъде изграждането на втори мост до Русе.
Според министъра пътят Русе - Велико Търново може да бъде построен както с бюджетни средства, така и с частни
инвестиции. Друга възможност е изграждането да стане поетапно като се включи и новият мост и тунелът под Шипка като
цялостна инвестиция. През есента ще бъде решено кой от вариантите ще бъде предпочетен. Нанков посочи, че с
китайските инвеститори разговорите са в много напреднала фаза, а две от компаниите са проявили голям интерес и техни
представители са посетили площадките на обхода на Габрово, цялото трасе, включително и подстъпите към южна
България и магистрала "Тракия" в района на Казанлък.
Според него инфраструктурата в Северна България ще бъде приоритетно финансирана със средства от републиканския
бюджет. Същевременно параметрите на китайските компании за бъдещи инвестиции са за няколко стотин милиона евро
първоначално, до милиард и половина евро за цялата магистрала, каза той.
Министърът подчерта, че е неизбежно изграждането на Северен пътен възел край Велико Търново и допълни, че
проектирането е в напреднала фаза. Той посочи, че възелът ще е част от бъдещата магистрала за Русе, за да може от там
да минава тежкотоварният трафик и да заобикаля Велико Търново.
Министър Николай Нанков заедно с кметовете на Велико Търново Даниел Панов и на Горна Оряховица Добромир Добрев
откри ремонтирания със средства от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" участък Горна Оряховица - Арбанаси,
който е част от пътя Велико Търново - Горна Оряховица. Това е най-краткият път между двата града, като трафикът между
тях е около 7000 автомобила дневно.
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По-късно беше открит и участък от ул. "Иван Момчилов" в Горна Оряховица, реконструиран със средства от Оперативна
програма "Региони в растеж".
√ 37 нередовни туристически сдружения ще бъдат заличени от регистъра
Причината е, че не са подали задължителна декларация с данни според закона
Министерството на туризма започва процедура по заличаване на 37 нередовни туристически сдружения от Националния
туристически регистър (НТР), съобщават от пресцентъра на ведомството.
Причината е, че не са подали задължителна декларация, съдържаща списък на действащи брой членове, информация за
платения от тях членски внос за предходната година и доказателства за редовна организационна дейност, съгласно устава
на сдружението. Според Закона за туризма организациите са задължени да предоставят тези данни всяка година до края
на месец май.
Всички сдружения ще бъдат информирани за началото на процедурата, след уведомяването ще имат 3 дневен срок да
изпратят декларациите си. Ако това условие не бъде спазено, ще бъдат заличени от НТР и ще им бъде отнето издаденото
от ведомството удостоверение.
В момента вписаните туристически сдружения в регистъра са общо 191.
При заличаване на сдруженията имената им ще бъдат премахнати от НТР, но ще съществуват като юридически лица с
нестопанска цел.
Капитал
√ Спешната държавна помощ за розопроизводителите е 2 млн. Лв
Държавен фонд "Земеделие" е отпуснал 2 млн. лв. държавна помощ по схемата de minimis на розопроизводителите, която
бе наредена след протести в бранша от началото на юни заради ниски изкупни цени. Това сочи информацията на
институцията, разпространена във вторник.
Парите за един кандидат са ограничени до левовата равностойност на 15 хил. евро според европейските изисквания.
Над 50 лв. на декар подпомагане
От съобщението на фонд "Земеделие" стана ясно, че са отпуснати 2 млн. лв за подпомагане на производителите. Ставката
е определена по 515 лв на хектар (51.5 лв за един декар). Кандидатите, които са получили финансирането, са над 850, се
вижда още от информацията.
Подпомагането на розопроизводителите е по схемата de minimis, по която държавите от ЕС могат да финансират от своя
бюджет ограничено земеделските производители. Изискването е един кандидат да получи максимално 15 хил. евро в
рамките на три последователни данъчни години.
Субсидия след протести
Субсидията de minimis за производителите на рози бе одобрена извънредно след протести в бранша в началото на юни.
Тогава фермери блокираха пътища в района на Карлово и Казанлък, недоволни от ниските изкупни цени през тази година.
След срещи със земеделския министър Румен Порожанов, според когото ниските цени се дължат на свръхпроизводството
през тази година, беше решено да се отпуснат и средствата от държавата.
Агроминистърът обеща още да се напише и закон за розата и розовото масло, който да регулира отношенията в бранша,
като идеята е неговият проект да бъде готов до края на годината.
ЕconomyNews
√ 3.4% ръст на БВП за второто тримесечие
През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие на
предходната година и с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни. Според
експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 26 047 млн. лева.
Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. е 22 445 млн. лeвa.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.0%), което в стойностно
изражение възлиза на 20 586 млн. лева. През второто тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 6 009 млн. лв.
и заема 23.1% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.
Тримесечни изменения
През второто тримесечие на 2018 г. спрямо първото тримесечие на същата година БВП1 по сезонно изгладени данни се
увеличава с 0.8% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2018 г. принос за
регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо първото тримесечие има увеличението на
крайното потребление - с 1.8%, и на бруто образуването на основен капитал - с 0.1%.
Годишни изменения
През второто тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на
предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7%. Бруто образуването на основен капитал
отчита ръст от 4.4% през второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и
вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.7 и 4.6%.
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Дневник
√ Трябва ли ЕС да остави в миналото смяната на времето два пъти годишно
Всички 28 държави членки на Европейски съюз местят часовниците с един час напред през пролетта и с час назад през
есента, като по този начин печелят допълнителна светлина през по-топлите месеци и повече светло време сутрин, когато
застудее.
През последните години обаче се появиха редица научни изследвания за лятното часово време. Според критиците
местенето на стрелките увеличава потреблението на ток и нарушава ежедневния ритъм на хората, което води до проблеми
със здравето в дългосрочен план. Поддръжниците му обаче смятат, че благодарение на лятното часово време улиците са
по-безопасни. Проучване от 2014 г. показа, че повечето страни от ЕС са доволни от смяната, която се прави два пъти
годишно, пише The Verge.
Защо се заговори за промяна
Въпросът стана особено актуален, след като няколко държави от ЕС (Литва, Финландия и Естония) поискаха съюзът да
отмени практиката. В началото на февруари Европейският парламент настоя да се направи задълбочена оценка на смяната
между зимно и лятно часово време и ревизия на режима, ако е необходимо. Евродепутатите отбелязаха, че множество
проучвания не са успели да достигнат до заключителен резултат, но от друга страна, има индикации за негативни
последици за човешкото здраве.
След призивите на Европарламента Европейската комисия започна допитване (можете да гласувате до 16-и август тук)
дали европейците искат смяната на времето да се запази. След края на консултацията Брюксел ще направи оценка
необходимо ли е действащите разпоредби да бъдат променени. В анкетата се пита дали европейците биха предпочели
запазване на действащите правила за смяна между лятно и зимно часово време за всички държави членки на ЕС или
премахване на смяната на часовото време за всички страни. Друг въпрос е "ако смяната на часовото време отпадне, какъв
вариант бихте предпочели" с възможни отговори - постоянно лятно часово време, постоянно зимно часово време и без
мнение.
Режимът в момента се регулира от Директивата на Европейския парламент и Съвета за разпоредби за лятното часово
време. Тя предвижда хармонизирана дата и час за началото и края на лятното часово време в целия ЕС, като целта е да се
подпомогне ефективното функциониране на вътрешния пазар.
Когато слънцето няма значение
Какъв обаче е смисълът от лятното часово време в страни, където слънцето не изгрява или не залязва през по-голямата
част от годината.
Това е въпрос, който Финландия, най-северната държава членка на ЕС, си задава от известно време. Сега някои финландци
се надяват, че консултацията на Европейската комисия ще сложи край на местенето на стрелките два пъти годишно, пише
Си Ен Би Си. Според официален доклад на финландските депутати смяната на времето е възможно дори да разболява
хората.
Ярмо Хиетала, студент от Кокола, който учи в Университета на Лапландия в град Рованиеми в северната част на страната,
мрази лятното часово време. И то до такава степен, че отказва дори да мести стрелките на часовниците в дома си.
"Всичките ми часовници са нагласени на нормалното зимно часово време. И когато хората казват "10 часа", аз просто
добавям един час и използвам математиката и ума си", казва той. През по-голямата част от юни и юли слънцето не залязва
в Рованиеми, а през зимата едва изгрява.
За финландците като Хиетала преместването на стрелките е просто безсмислено неудобство. И все пак страната спазва
практиката (заедно с още около 70 държави по цял свят, включително по-голямата част от Европа и Северна Америка) от
1981 г.
Миналата година обаче 70 хил. финландци подписаха петиция с искане правителството да я премахне. Затова комисия в
парламента консултира експерти по въпроса, а това доведе до препоръка управляващите да изпълнят исканията в
петицията. Смяната на времето, заключи комисията, предизвиква краткосрочни нарушения на съня, вреди на работния
процес и може да доведе до сериозни здравословни проблеми, защото на хората им е трудно да се адаптират. "Основната
цел трябва да бъде да се отмени смяната на времето на единна основа в ЕС", заяви още комисията през октомври.
Правилата на ЕС изискват всички държави членки да спазват еднакви дати за смяна - от последната неделя на март до
последната неделя на октомври – за да се гарантира плавното осъществяване на пътуванията и търговията в блока.
Финландците не са единствените, които настояват за край на смяната на времето. Идеята среща подкрепа също в Литва,
Полша и Швеция.
Съвременните критици цитират проучвания, според които ползите за енергоспестяването в днешно време са или
пренабрежими, или изобщо няма такива. И действително навиците за потребление на енергия са се променили от
енергийните кризи през 70-те години до сега. Когато Индиана въведе лятното часово време през 2016 г., изследователи от
Калифорнийския университет откриха, че решението всъщност е увеличило потреблението на електроенергия с 1%, което
е струвало на щата 9 милиона долара. През 2014 г. Русия премина на постоянно зимно часово време.
В Европейския парламент обаче не липсва и съпротива срещу евентуални промени. По думите на ирландския евродепутат
Шон Кели негови колеги от държави в Централна Европа имат резерви за отмяната на лятното часово време или просто не
виждат смисъл в това. Според поддръжниците му то подобрява обществената сигурност, а изследователи от САЩ са
установили, че кражбите са намалели със 7% след преместването на стрелките през пролетта.
За много финландци, като студента Хиетала, обаче неудобството, причинено от въртенето на часовниците е реален
проблем. "Ако хората искат да стават с един час по-рано, разбира се, могат да го направят, но цяла Европа да трябва да го
прави, е малко странно. Машините могат да бъдат програмирани, но вътрешният часовник на човека е друго нещо", казва
той.
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На ход е Брюксел
На въпрос на "Дневник" какво точно предстои след края на консултацията, Европейската комисия отговори, че анкетата е
част от оценка на директивата на ЕС за лятното часово време, като целта й е да оцени дали правилата трябва да бъдат
променени или не. Еврокомисията подчертава, че това не е вот или референдум, а просто консултация, която да събере
мнения на заинтересованите страни. Решението дали да се направи предложение за лятното часово време или не ще бъде
взето, взимайки предвид и други проучвания и мнения.
Изборът на часова зона е национално решение. В ЕС има три часови зони, времето в момента сега е различно в Лисабон,
Берлин и Хелзинки. Единственото изискване, което е включено в закон на ЕС е за всички държави членки да прилагат
лятното часово време, допълва Комисията. В отговора си тя обяснява, че повечето държави членки имат дълга традиция в
разпоредбите по въпроса, като някои датират от Първата и Втората световна война или от петролната криза през 70-те
години, но различните национални разпоредби са били объркващи – лятното часово време можело да се прилага от едната
страна на границата, но не и от другата. Затова от 1980 г. ЕС постепенно приел законодателство, според което всички
държави членки се съгласяват да координират смяната на времето. От 1996 г. всички европейци местят часовниците си с
час напред в последната неделя на март и с час назад в последната неделя на октомври.
От Еврокомисията отбелязват, че едно нещо е ясно, а именно – в Европа трябва да има единно правило или всички да
въртят часовниците си два пъти годишно, или никой не го прави. В противен случай биха възникнали практически
проблеми. Затова консултацията предлага двете алтернативи – или системата да остане непроменена, или да бъде
премахната за целия ЕС.
От Европейската комисия подчертават, че е твърде рано да се спекулира какъв ще бъде резултатът, но има две важни
неща, които трябва да се вземат предвид. Първо, Еврокомисията не действа сама. Всяка промяна в сегашните разпоредби
ще се нуждае от одобрението на държавите членки на ЕС и на Европейския парламент. И второ, ако смяната на времето
бъде премахната, европейските страни ще могат да изберат дали да запазят за постоянно лятното или зимното часово
време.
БНР
√ Агенцията по заетостта набира заявки от работодатели за заетост на безработни с трайни увреждания
От днес бюрата по труда започват да набират заявки от работодатели, които желаят да наемат на субсидирано работно
място хора с над 75 процента увреждания. Схемата с европейско финансиране цели да постигне устойчива заетост за тези
хора.
Малко над 13 хиляди са хората с увреждания, регистрирани в бюрата по труда. Очаква се поне 1000 от тях да бъдат наети.
Програмата е на стойност 20 милиона лева и е за две години, поясни заместник-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова:
"Допълнително ще осигурим и наставник. Целта ни е да стимулираме работодателите максимално дълго да задържат
хората с увреждания на работното място. Даваме един допълнителен бонус от 6 заплати, ако след тези 24 месеца, в
рамките на шест месеца работодателят задържи човека с увреждане на същото работно място, което на практика означава
заетост от 3 години и прескачане на прага за сложен трудов договор".
√ "Северен поток 2" ще бъде централна тема на разговора между Путин и Меркел в събота
Проектът за газопровод "Северен поток 2" ще бъде централна тема на разговора на руския президент Владимир Путин и
германския канцлер Ангела Меркел в събота. За това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.
Меркел и Путин ще разговарят в двореца Мезеберг край Берлин. Предишната им среща беше в Сочи през май, където
Меркел отиде веднага след срещата на върха на Европейския съюз в София.
Заради "Северен поток 2" американският президент Доналд Тръмп заяви миналия месец, че Меркел била зависима от
Путин. По-късно Тръмп постигна принципна договорка с председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер Европа да
купува по-големи количества американски втечнен природен газ.
Fakti.bg
√ Средната цена на земеделската земя в Плевенско достигна 949 лева за декар
Цената на рентата в областта също расте
Средната цена на земеделска земя в област Плевен достигна 949 лева на декар. Това съобщиха на БТА от Териториалното
статистическо бюро /ТСБ/ "Северозапад" в Плевен като се позовават на данни от сключените сделки със земеделска земя
през 2017 година.
В сравнение с предходната 2016 година средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с почти
една пета - с 19.1 на сто.
В Плевен средната цена е със 77 лева по-висока от средната за страната, която е 872 лв./дка.
Според данните от ТСБ - Плевен най-висока е цената на земеделската земя в община Долна Митрополия - 1 104 лв. на
декар, а най-ниска в община Искър - 535 лв. на декар.
Цената на рентата в област Плевен също расте. През 2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана
земеделска земя в Плевенския регион достига 50 лв. Това нарежда областта на пето място в страната. Средно за страната
рентата е 46 лв.
Цената на рентата в областта се е увеличила с 6.4 на сто спрямо предходната 2016 година. Най-висока е рентата в община
Кнежа - 60 лв. на декар, а най-ниска - в община Червен бряг - 41 лв., уточняват от ТСБ "Северозапад" в Плевен.
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√ Правителството ще гласува близо 20 млн. лв. допълнителни средства за научни изследвания
Правителството ще гласува близо 20 млн. лв. допълнителни средства за научни изследвания. Това предвижда трета точка
от дневния ред на днешното заседание на Министерски съвет, съобщава Фокус.
18 млн. лв. от тях са предвидени за финансиране за национални научни програми в различни сектори, а около 1,5 млн. лв.
ще бъдат отпуснати за увеличение на стипендиите на студенти и докторанти до края на 2018 г.
Министрите ще разгледат и Проект за постановление за одобрение на допълнителни трансфери за държавните висши
училища и за БАН за 2018 г.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще предложи на вниманието на кабинета Проект за
постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.
Министърът на културата Боил Банов ще внесе Проект за решене за одобряване проект на програмата за сътрудничество
в областта на културата между Министерството на културата на България и Министерството на културата на Република
Македония за периода 2018 – 2021 г.
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще представи пред правителството проекти за предоставяне на концесия за
четири морски плажа - „Балчик – централен“, „Бургас – централен“, „Созопол – Харманите“ и „Поморие – Изток“.
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
На живо от Италия: Какви са причините за рухването на моста в Генуа, отнел живота да десетки души?
Ще спрат ли продажбата на шофьорски книжки новите прави за провеждане на изпитите? Гост - директорът на
„Автомобилна администрация" Дамян Войновски;
Имало ли е политически чадър над Димитър Желязков - Очите? Коментар на ген. Атанас Атанасов;
200 000 коли без „Гражданска отговорност" след фалита на кипърски застраховател - какви са правата на
потърпевшите?
Кой е българският цигулар, свирил с Бионсе и Джей Зи?
Нова телевизия, „Здравей България"
Мост падна в италианския град Генуа. Жертвите са десетки - предаваме на живо от мястото на трагедията.
Кой е отговорен за срива на Търговския регистър? Ще се справи ли държавата с чиновническия тормоз над
гражданите? Говори вицепремиерът Томислав Дончев.
В капана на фалшивите новини. Жертвите този път са актрисата Теодора Духовникова и гимнастичката Цветелина
Найденова .
На живо от Троянския манастир на Успение Ботороднично Светата обител отбелазва своя празник.
√ Предстоящи събития в страната за 15 август
София.
От 8.30 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет.
От 10.00 часа заместник-кметът на София по направление транспорт Евгени Крусев ще провери новоизграденото
кръгово кръстовище в кв. „Драгалевци". На проверката ще присъства и кметът на район „Витоша" инж. Теодор
Петков.
От 10.30 часа до 18.30 часа пред Министерството на земеделието се организира фестивалът „От нашата ферма - с
любов за вас!".
-

От 13.30 часа в заседателна зала на МВР ще се проведе брифинг по повод обявяването на обществена поръчка за
новото поколение български документи за самоличност. Подробности ще оповестят заместник-министър
Красимир Ципов и експерти от МВР.

***
Благоевград/с. Първомай.
От 11.30 часа пред кметството на с. Първомай, община Петрич, ще се проведе брифинг за операцията по
противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества на територията на Петричко.
***
Бургас.
От 10.30 часа започва програмата, посветена на празника на остров Света Анастасия.
От 18.00 часа в художествена галерия „Петко Задгорски" ще бъде открито биенале „Приятели на морето".
***
Варна/Провадия.
От 14.00 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще открие
рехабилитираните близо 30 км от пътя Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово - Провадия, финансирани от
Оперативна програма „Региони в растеж". Събитието ще се състои при изхода на гр. Провадия в посока с.
Бозвелийско (при входа на предприятие „Провадсол"). На събитието е поканен да присъства и министърпредседателят Бойко Борисов.
***
Варна.
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От 10.30 часа ще бъде издигнат тържествено флагът на града, след което ще се проведе литийно шествие с
чудотворната икона на света Богородица. От 10.30 часа на сцена „Раковина" е предвиден спектакълът „Джобни
чародейства" на Мануела Саркисян. От 11.30 часа ще бъде открито специално ателие за изработване на кукли с
водещ Мария Банова. От 17.30 часа ще свири гайдарският оркестър „Диньо Маринов" при Народно читалище
„Васил Левски 1945". От 19.00 часа ще започнат забавни минути с Богдан Томов. От 20.00 часа ще се проведе
традиционният концерт на пл. „Независимост" със солисти и оркестър на Държавната опера, под диригентството
на Мартин Пантелеев.
От 20.00 часа в Летния театър ще започне церемония по връчване на почетни звания и отличия на Община Варна,
след което програмата ще продължи с концерт на Михаил и Кристина Белчеви и фолклорните ансамбли „Варна"
и „Тракия" - Пловдив.
От 21.00 часа е предвиден концерт в свободната зона на пристанището. Около 23.20 часа ще започнат празнични
илюминации.
От 17.00 часа до полунощ на входа на Морската градина привърженици на волейбола ще могат да се снимат до
оригиналния трофей на Световната купа.

***
Враца.
От 10.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се отворят ценовите предложения на участниците в
обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на
СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Подкрепа за деинституционализация
на грижите за деца", във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца
- Проект 2" по оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 година".
От 11.30 часа в двора на манастира „Св. Иван Пусти" ще бъде осветен и раздаден курбан за здраве на големия
християнски празник Успение Богородично. От 10.00 часа ще бъде осветен и раздаден курбан за здраве.
***
Велико Търново.
От 13.00 часа в Читалище „Надежда - 1869" ще се проведе „В помощ на библиотекаря" - кампания за ученици от 5
до 8 клас.
От 19.30 часа на Сцена „Арт лято" до ХГ „Борис Денев" Проект „Арт лято" представя: „Детско фото лято" - изложба
на участниците.
***
Добрич.
От 18.00 часа голямата актриса Стоянка Мутафова ще се срещне със свои почитатели в залата на драматичен театър
„Йордан Йовков", за да представи биографичната книга "Добър вечер, столетие мое!", посветена на легендата на
българския театър. Автор на книгата е дъщерята на актрисата - Мария Грубешлиева - Муки.
От 19.00 часа при Скейт парка в Градския парк „Свети Георги" ще бъде открит фестивалът „ Пеещо езеро".
***
Пазарджик.
От 8.30 часа до 16.00 часа лабораторията в РЗИ Пазарджик ще изследва безплатно желаещите да проверят своя
ХИВ статус.
***
Калофер.
От 10.30 часа нов творчески център на калоферската дантела ще бъде открит по време на Празника на
калоферската дантела.
***
Карлово.
От 10.00 часа в двора на Младежки информационен център - Карлово ще бъде открит Фестивал на младежкото
творчество.
***
Несебър.
От 09.00 часа в храм „Св. Успение Богородично“ ще бъде отслужена тържествена света литургия по повод големия
християнски празник Успение Богородично и празника на Несебър. От 10.00 часа ще започне традиционният
плувен маратон „Несебър“. От 11.00 часа пред Крепостните стени ще се състои ритуалът по издигане на
националния флаг. От 11.30 часа в амфитеатъра ще
Награждаване на участниците в плувния маратон. От 18.00 часа в южния парк ще се проведе детски празник с цирк
„Балкански". От 20.00 часа на площад „Жулиета Шишманова" ще се проведе концерт на група „Jeremy?". От 20.30
часа пред Крепостните стени ще бъде представен спектакълът на ансамбъл „Българе" - „Духът на България" спектакъл на ансамбъл „Българе". От 21.00 часа в амфитеатърът ще се проведе концерт на Тримата български
тенори
„Уникалните гласове". От 22.00 часа пред Крепостните стени ще се състои концерт на Васил Найденов. От 23.30
часа пред Крепостните стени кметът на Община Несебър ще отправи поздрав по повод празника на града. От 23.45
часа пред Крепостните стени цирк „Балкански" ще представи каскади с мотори, след което ще има музикалносветлинен спектакъл.
***
Троян.
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От 07.00 часа в Троянската света обител „Успение на Пресвета Богородица" е началото на Празнична полунощница
с Игуменската лития. От 08.00 часа започва празнична утреня. От 09.00 часа е началото на празнична света
Литургия, оглавена от Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит. От 11.00 часа започва традиционната
Лития с чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица" от храма до мястото на първото чудо
извършено от иконата. От 18.00 часа ще бъде отслужена празнична вечерня с акатист на Успение Богородично.
От 10.30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще присъства на
храмовия празник на Троянския манастир „Успение Богородично". Той ще се включи в литийното шествие с
иконата на Пресвета Богородица „Троеручица".

Manager.bg
√ Тhe Guardian: Брекзит ще съсипе живота на британците в ЕС
Брекзит ще съсипе живота на британците в ЕС, пише Джейн Голдинг - лидер на сдружение на британци, работещи и
живеещи в Европейския съюз на страниците на британския вестник The Guardian, цитиран от Фокус.
Предаваме статията без редакторска намеса.
Създадохме организацията, за да помогнем за защитата на всички граждани на Великобритания, които живеят и работят
в друга страна от Европейския съюз. Близо 80% от нас са в трудоспособна възраст или по-млади. Брекзит заплашва
прехраната и живота, който сме изградили със семействата си в други страни.
И все пак, повече от 60% от нас не са гласували на референдума.
Нашите права не получават големи заглавия, въпреки че това включва живота на реалните хора, а не непроследими
спорове за границите и търговията. Изданията -привърженици на Брекзит и политиците не проявяват интерес, защото не
отговаряме на дневния ред, въпреки че не могат да кажат това открито, защото се твърди, че това е причината, поради
която правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство все още не са гарантирани. Нашите искания за среща с Тереза
Мей или с министъра, отговарящ за Брекзит остават без отговор за сега, въпреки че Мишел Барние ни е приемал два пъти.
През цялото време ние се опитахме да останем неутрални, търпеливи и да имаме чувство за перспектива. Но сега,
изправени пред перспективата да станем част от лоша сделка или изобщо да не се сключи сделка, вече не можем да
останем безучастни.
Нека се върнем към отправната точка за всичко това. Беше ни обещано, че животът ни ще продължи точно както е
нормално след Брекзит, първо с гласуването след това от Тереза Мей и Мишел Барние. Това е особено важно, защото, ако
са изключил от гласуването самите хора, чийто живот е свързан с резултата от това гласуване, тогава имат допълнителен
специален дълг да се борят за правата им най-енергично.
Дори ако има сделка, не можем да кажем, че сме били приоритет в преговорите, особено защото Май не се е борила за
нашето продължаващо право на свободно движение, на което много от нас разчитаме да осигурим на нашите семейства.
Нейната позиция в преговорите от самото начало даде приоритет на намаляването на правата на гражданите на ЕС в
Обединеното кралство, вместо да защитават нашите.
Така че нашите права ще бъдат защитени само в страната, в която живеем сега - и дори тогава не всички. Това поставя
живота ни в риск. Ако сте собственик на малък бизнес като Хелън, британски доставчик на храна, който живее във Франция,
но натрупва половината от доходите си другаде, няма да можете да вземете резервации в други държави от ЕС в кратък
срок или най-вероятно, почти сигурно ще се нуждаете от документи и, както всички знаем, бюрокрацията отнема време, а
клиентите не обичат да чакат.
В сценария при липса на сделка британците на континента ще бъдат хвърлени в хаос, тъй като те ще загубят сегашния си
правен статут.
Можем само да се надяваме, че ще бъде направена спешна сделка за запазване на нашия статут - или да ни дадете такъв,
който не е простопо подразбиране да бъдеш гражданин на трета страна, което няма нищо общо със сегашния ни статут.
Ако смятате, че "всички ще загубят правата си, престанете да се оплаквате", помислете за това: нашето лично положение
е също така политически лакмус за бъдещите сделки, за които Великобритания е готова да се бори от името на своите
граждани. И ако това е така, нещата не изглеждат добре за британците в самото Обединеното кралство, особено тези,
които се надяват, че след Брекзит ще има повече контрол и по-добро качество на живот.
Като деца на европейския проект, които усещат ефекта от първа ръка и знаят какво ще загубят бъдещите поколения в
Обединеното кралство - казваме "Стига!". Нямаме друг избор освен да приемем, че единственото решение за защита на
нашия живот и препитание (и тези на гражданите на ЕС в Обединеното кралство), както и на всички британци във
Великобритания, е да останем в ЕС.
Ето защо подкрепяме втори референдум и настояваме правителството да изпълни ангажиментите си от 2015 г. и 2017 г.,
за да имаме думата. Ако искате да накарате хората отново да кандидатстват, за да живеят живота, който са изградили чрез
собствените си ръце (при значително по-лоши условия, отколкото до сега), тогава вие им дължите гласуване. Не става
въпрос за съчувствие или специално отношение, а за право на контрол над собствения си живот.
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√ Петролът поевтинява заради нарасналите запаси от суровината в САЩ
Oĸтoмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт c 18 цeнтa - дo $72,28 зa бapeл.
Bъв втopниĸ цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти cпaднa c $0,15 (0,21%) - дo $72,46 зa бapeл
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи и в cpядa cyтpинтa cпaдaт, cлeд ĸaтo ce пoнижиxa вчepa зapaди дaннитe
зa pъcтa нa зaпacитe в CAЩ и yвeличaвaнeтo нa дoбивa в Либия.
Oĸтoмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт c 18 цeнтa - дo $72,28 зa бapeл. Bъв
втopниĸ цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти cпaднa c $0,15 (0,21%) - дo $72,46 зa бapeл.
Cтoйнocттa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa ceптeмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe
нaмaлявa c 33 цeнтa - дo $66,71 зa бapeл. B xoдa нa пpeдишнaтa cecия цeнaтa cпaднa c $0,16 (0,24%) - дo $67,04 зa бapeл.
Cпopeд дaннитe нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo (АРІ), cъбиpaни нa дoбpoвoлeн пpинцип, зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ пpeз
минaлaтa ceдмицa ca ce yвeличили c 3,66 млн. бapeлa.
Oфициaлнитe дaнни зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ щe бъдaт пyблиĸyвaни пo-ĸъcнo
днec.
B cъщoтo вpeмe aгeнция Вlооmbеrg cъoбщи, пoзoвaвaйĸи ce нa cвoи изтoчници, чe дoбивът нa пeтpoл в Либия ce e пoĸaчил
дo нaд 1 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe. Toвa e c 40-50% нaд нивoтo нa пpoизвoдcтвoтo пpeз юли.
Инвecтитopитe cтaвaт вce пo-ĸoнcepвaтивни зapaди oпaceниятa зa възмoжнo пoнижeниe нa cвeтoвнoтo тъpceнe, cвъpзaнo
cъc зaбaвянeтo нa глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa. И тo cъпpoвoдeнo c пapaлeлнo yвeличaвaнe нa дoбивa в няĸoи cтpaни, oтбeлязвaт
aнaлизaтopитe.
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