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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Не воюваме със синдикатите, а с грешните политики по доходите 
Синдикатите превърнаха дебата за добавката за стаж в скандал, за да не се чуят аргументите, твърди 
председателят на АИКБ 
Ние не воюваме със синдикатите, а с грешните политики по доходите, които те защитават. Това обяви в ефира на bTV 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод изострените отношения 
между бизнеса и профсъюзите заради предложението да отпадне добавката клас „прослужено време“ към заплатите. 
По думите на Велев за работодателите най-ценният капитал са именно работниците и бизнесът е заинтересован от това 
да има справедливо заплащане и да насърчава повишаването на квалификацията на работниците си. Важно е обаче как 
се мотивират служителите и дали имат те достатъчно стимули да подобряват уменията си, каза Велев. 
Според представителя на работодателските организации синдикатите са превърнали дебата в скандал, за да не се чуят 
аргументите. Разговорите за политиките по доходите ще продължат и през есента – те ще са и за премахване на 
минималните осигурителни прагове и за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, каза още 
Велев. 
 
Банкерь 
 
√ Велев: Бизнесът не воюва със синдикатите, а с грешните им политики 
Ние не воюваме със синдикатите, а с грешните политики по доходите, които те защитават. Това обяви Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, пред Би Ти Ви по повод изострените отношения между бизнеса 
и профсъюзите, породени от предложението да отпаднат добавките за стаж към заплатете. 
"За работодателите най-ценния капитал са именно работниците и бизнесът е заинтересован от това да има справедливо 
заплащане и да насърчава повишаването на квалификацията на работниците си. Синдикатите обаче превърнаха дебата в 
скандал, за да не се чуят аргументите. Разговорите  за политиките по доходите ще продължат и през есента – те ще са и 
за премахване на минималните осигурителни прагове и за механизма за определяне на минималната работна заплата", 
обясни Велев. 
На 25 юли работодателите се срещнаха с премиера Бойко Борисов, за да настояват добавката за стаж да бъде отменена, 
както и минималните осигурителни прагове. Темата беше затворена с публичното извинение на вицепремиера Валери 
Симеонов след среща на синдикатите с Борисов. Профсъюзите заплашиха с протести, ако добавката бъде премахната. 
В отговор бизнесът ги обвини в манипулиране на данните и на свой ред отива при премиера. Според работодателите 
добавката е в ущърб на младите служители, а административното определяне на доходи като цяло стимулирало 
"мързеливите" работници. 
 
Economic.bg 
 
√ Велев: Не воюваме със синдикатите, а с грешните политики 
Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев 
Ние не воюваме със синдикатите, а с грешните политики по доходите, които те защитават. Това коментира председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на bTV. Изказването му е във връзка с 
породилото се напоследък напрежение между бизнеса и профсъюзите заради предложението добавките за стаж към 
заплатите да отпаднат. 
Велев изтъкна, че за работодателите най-ценният капитал са именно работниците. В тази връзка бизнесът е 
заинтересован от това да има справедливо заплащане и да насърчава повишаването на квалификацията на работниците 
си. Той изтъкна, че човешкият капитал е най-важният и той е основният ресурс за съществуването на всяко едно 
предприятие. Според председателя на АИКБ синдикатите са превърнали дебата в скандал, за да не се чуят аргументите 
По думите на Велев, има и мързеливи, но и работливи хора и идеята на бизнеса е да се стимулират именно вторите. 
"Разговорите за политиките по доходите ще продължат и през есента – те ще са и за премахване на минималните 
осигурителни прагове и за механизма за определяне на минималната работна заплата", каза още Велев. 
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News.bg 
 
√ Синдикатите умишлено отклонявали дебата за клас "прослужено време" според Велев 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обяви, че индустриалците не 
воюват със синдикатите, а с грешните финансови политики, които те защитава. 
Според Велев синдикатите умишлено отклонявали темата от дебата, породен от предложението да отпаднат добавките 
за стаж към заплатите. По думите му бизнесът е заинтересован от това да има справедливи възнаграждения и да се 
насърчава повишаването на квалификацията на служителите, защото работниците са най-ценния капитал на 
работодателите. 
Велев беше категоричен, че дебатът за политиките по доходите ще продължи и през есента. Пред bTV той сподели, че на 
есен индустриалците ще искат да бъдат премахнати минималните осигурителни прагове и механизма за определяне на 
минималната работна заплата. 
 
Dnes+ 
 
√ Синдикатите умишлено отклонявали дебата за клас "прослужено време" според Велев 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обяви, че индустриалците не 
воюват със синдикатите, а с грешните финансови политики, които те защитава. 
Според Велев синдикатите умишлено отклонявали темата от дебата, породен от предложението да отпаднат добавките 
за стаж към заплатите. По думите му бизнесът е заинтересован от това да има справедливи възнаграждения и да се 
насърчава повишаването на квалификацията на служителите, защото работниците са най-ценния капитал на 
работодателите. 
Велев беше категоричен, че дебатът за политиките по доходите ще продължи и през есента. Пред bTV той сподели, че на 
есен индустриалците ще искат да бъдат премахнати минималните осигурителни прагове и механизма за определяне на 
минималната работна заплата. 
 
Novini Vratza 
 
√ Васил Велев: Не воюваме със синдикатите, а с грешните политики по доходите 
Ние не воюваме със синдикатите, а с грешните политики по доходите, които те защитават. Това каза пред bTV Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал по повод изострените отношения между бизнеса и 
профсъюзите, породени от предложението да отпаднат добавките за стаж към заплатете. 
По думите на Велев за работодателите най-ценния капитал са именно работниците и бизнесът е заинтересован от това 
да има справедливо заплащане и да насърчава повишаването на квалификацията на работниците си. 
Според представителя на работодателските организации синдикатите са превърнали дебата в скандал, за да не се чуят 
аргументите. Разговорите за политиките по доходите ще продължат и през есента – те ще са и за премахване на 
минималните осигурителни прагове и за механизма за определяне на минималната работна заплата, каза още Велев. 
 
В. Дума 
 
√ Не воюваме със синдикатите, оправдават се работодатели 
Синдикатите превърнаха дебата за добавката за стаж в скандал, за да не се чуят аргументите, твърди председателят на 
АИКБ Васил Велев по повод на изострените отношения между бизнеса и профсъюзите заради предложението да отпадне 
добавката клас "прослужено време" към заплатите. По думите му за работодателите най-ценният капитал били именно 
работниците и бизнесът е заинтересован да има справедливо заплащане и да насърчава повишаването на 
квалификацията на служителите. Важно е обаче как се мотивират служителите и дали имат те достатъчно стимули да 
подобряват уменията си, твърди Велев. По думите му разговорите за политиките по доходите ще продължат и през 
есента и ще са фокусирани върху премахване на минималните осигурителни прагове и за нов механизъм за определяне 
на минималната заплата. 
 
Economy.bg 
 
√ Теодор Дечев: Неквалифицираният труд в България е силно надценен  
За минималната работна заплата и отпадането на добавката за клас, вижте какво сподели директорът 
„Индустриални политики“ на АИКБ пред Economy.bg 
Четирите най-големи работодателски организации в страната поискаха заплащането на допълнително възнаграждение 
„за придобит трудов стаж и професионален опит" да бъде признато за дискриминационно, а процесът по определяне на 
минимална работна заплата да стане прозрачен. Какви са възможните механизми, по които в бъдеще да се определя 
долният праг на трудовото възнаграждение и как размерът на този показател се отразява на пазара на труда? Отговор на 
тези въпроси потърсихме от доц. Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Доц. Дечев, как се определя минималната работна заплата към настоящия момент? 
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Към момента минималната работна заплата се определя изцяло административно. Министерски съвет решава каква да 
бъде и я съобщава на потърпевшите. Това е външната опаковка на процедурата. Иначе отвътре процесът изглежда малко 
по-различно. При тази административна процедура двете страни, тъй да се каже, се опитват по някакъв начин да 
въздействат върху решаващата трета страна, сиреч изпълнителната власт. Синдикатите и работодателите се опитват по 
някакъв начин да убедят изпълнителната власт да възприеме тяхната позиция. Синдикатите имат какво да търгуват. Те 
търгуват социалния мир. Работодателите – на тяхната сергийка има само честното им лично мнение. При това 
положение, както предполагам се досещат всички, винаги взима връх позицията на синдикатите. Минималната работна 
заплата в страната расте стремително. Стремително, непропорционално, неадекватно. Няма да казвам вредно, защото 
тази дума напоследък почна да предизвиква нервност. Образно казано, ние в момента ядем бъдещето. 
Как се развива самата процедура по определяне на минималната работна заплата? 
Чисто технически цялата процедура става по един много елегантен начин. Минималната заплата се залага в 
средносрочната бюджетна прогноза. Средносрочната бюджетна прогноза не подлежи на обсъждане в националния 
съвет за тристранно сътрудничество. Т.е. социалните партньори научаваме какво е решено и след това можем само да 
изразим своето недоволство, недоумение, несъгласие, защото никой няма да си смени средносрочната бюджетна 
прогноза, заради нашето мърморене или заради нашите по-силни вопли. Това е историята с Минималната работна 
заплата. В заключение оценката на Европейската Комисия: тя се определя в България по нечестен и непрозрачен начин. 
Един от най-дискутираните въпроси напоследък в публичното пространство е наличието на надбавка за клас. Според 
Вас тя трябва да отпадне. Защо? 
Дали си най-добрият работник, дали си най-мързеливият, дали си най-квалифицираният, дали си най-неукият, дали си 
спал на работното си място, или си се скъсал от работа, щом е текло това време, 0.6% всяка година се начисляват. Това е 
дискриминация разбира се, чиста дискриминация спрямо по-младите работници. Първо, при равна работа, ако вие и 
един човек с 25 години трудов стаж работите едно и също, той автоматично ще получава с 15% повече. Има и втори 
много по-лош парадокс. Начинаещ висококвалифициран работник, служител, учен може да получава по-малко от 
абсолютно неквалифициран поради високото ниво на минималната работна заплата в страната и поради това че е 
напълно възможно неквалифицираният човек да има дълъг трудов стаж с метлата. Твърдението, че ако няма клас, 
нямало да расте средната заплата е волен полет на фантазията.  През мрачната 2011, кулминацията на кризата в 
България, средната работна заплата е нараснала с 6%. Това е точно 10 пъти в сравнение с това, което допринася 
ежегодно класът.  Ние искаме този архаизъм да се премахне. Ние изобщо не искаме тия пари да се вземат от хората. 
Напротив, ние предлагаме кой каквото е получил до момента, да отиде в основната му заплата. Тук не става дума за 
никакво намаляване на заплатата. 
Според Вас какъв механизъм би бил ефективен за определяне на минимална работна заплата? 
Откакто е започнал да се формира социалният диалог и да работят т.нар. социални отношения най-добрият начин – това 
са преговорите. Това е оптимизационен процес. Страните тръгват от своите гледни точки и търсят да постигнат някакво 
споразумение, което малко от малко да отговаря на интересите и на двете страни. Няма никакъв проблем да се 
договарят надбавки за прослужено време и стаж в колективните договори, ако страните постигнат съгласие. Най-добрата 
процедура това е договарянето. 
Какви са вариантите, които Министерството на труда е предложило към този момент? 
Има три така наречени „сценария“. И трите се одобряват от синдикатите. Един от тях категорично се отхвърля от 
работодателите, по други два има забележки. Има малък проблем от една страна, че медианната заплата се изчислява с 
едни изследвания, които се провеждат веднъж на четири години и това създава някои затруднения. В момента при 
преговорите се борави с данни от 2014 година, което не е най-доброто. Има възможност да бъдат използвани други 
данни, с помощта на НАП. Най-общо казано предложението на Министерството, горещо поддържано от синдикатите е, 
долната граница на минималната работна заплата да бъде 0,66 на сто от медианната заплата. Ние питаме защо точно 
0,66 на сто. Защо не 0,7 или да речем не 0,5? На това ни отговарят, че има една дефиниция за нископлатените работници. 
За такива се смятат тези със заплати под 0,66 на сто от медианната заплата. Тази дефиниция е точно толкова условна, 
колкото и самото предложение. Асоциацията на индустриалния капитал предложи на първо време да бъде 0,5 на сто. По 
този сценарий може да се постигне съгласие. 
Какво представлява вторият сценарий? 
Има втори сценарий. Основен параметър там е ръстът на БВП. Водят се разговори да се използва като параметър ръстът 
на брутната добавена стойност. Това е сценарият, който отчита икономическите реалности. По него работодателите са, 
като че ли, най-сговорчиви. 
А третият сценарий? 
Третият сценарий е недотам основателен. Това е сценарий, при който се казва: хайде нека изчислим за едно средно 
семейство от двама души с две деца, ако и двамата са на минимална заплата, колко трябва да е минималната заплата, за 
да може да се издържа семейството. С това работодателите категорично не са съгласни. Защото тук става някакво 
объркване между цена на труда и социално подпомагане. Един труд просто струва толкова. Колко струва пак питам 
субсидираната заетост, при която „висококвалифицираният“ гражданин влачи метлата по площада в малкото населено 
място и се чуди какво да прави? Казват, че трябва да струва толкова трудът, че да може да се издържа едно 
средностатистическо семейство. Ами, защо не положи някакво усилие „висококвалифицираният гражданин“? Да повиши 
квалификацията си, да потърси някаква истинска работа? Третият сценарий е неприемлив за работодателите, те няма да 
се съгласят. 
Има ли други дискутирани сценарии за промяна на механизма, по който се определя минималната работна заплата? 
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Има четвърти сценарий, който ние предлагаме: горната граница да бъде средната заплата за нашата страна, умножена 
по съотношението на среднопретеглената минимална работна заплата спрямо среднопретеглената средна за страните от 
ЕС, които имат такава, защото съвсем не всички страни в Европа имат минимална работна заплата. 
Как е уреден въпросът с МРЗ в другите Европейски държави?  
Когато се води пропаганда, застъпниците на МРЗ изброяват дълъг поменик европейски държави, които имат. Но те 
изобщо не споменават факта, че ако сметнем колко работници работят в режим на минимална заплата в Европейския 
съюз и колко работят в режим на липса на такава, те са почти равни. 1.05 е съотношението на тия, които са в условия на 
наличие на минимална работна заплата спрямо тези, които нямат. 
Какво е съотношението на среднопретеглената минимална работна заплата спрямо претеглената средна работна 
заплата в ЕС? 
Среднопретеглена – това означава, че е изчислена всяка средна заплата спрямо броя хора, които я получават. Тежестта 
на Германия е забележимо по-голяма отколкото на Малта. В ЕС числото е 43,4%. По чуден начин в правителствената 
програма е заложено съотношение 43,33%. Аз мога само да поздравя, който е писал тази програма. В България е 50,55%. 
Това за сетен път показва, че неквалифицираният труд в България е силно надценен. За да не си помисли някой, че това е 
някакъв феномен, статистически нереален, вижте как е по региони в България. Единствено София-град горе-долу 
адекватно кореспондира на средното за Европа. Всичко останало е стремително над, а във Видин скоро може би 
минималната заплата ще стане средна. И това се дължи не само на беднотията в Северозапада, но и на безобразния и с 
нищо несъобразен ръст на минималната работна заплата не през последните години, а буквално през последните 
месеци. 
Как увеличението на Минималната работна заплата се отразява на пазара на труда? 
Там, където има по-сериозно присъствие на хора, които извършват реално неквалифициран труд и които са на 
минимална заплата, потърпевши са тези, които са на минимална заплата. Вероятността някой от тях да бъде съкратен 
нараства стремително. Веднага почва да се мисли как да се оптимизира производственият процес, как да се спести някое 
работно място. От друга страна, това се отразява неблагоприятно и нагоре по вертикала, защото чисто формално 
увеличението на минималната заплата не е причина да се увеличава заплатата на тия, които не са на минимална заплата. 
Но когато дъното се приближава до Вас, най-общо казано, вие започвате да се дразните и в крайна сметка това води до 
демотивация. За всеки случай ефектът не е положителен точно за тези, за които се твърди, че са защитавани. 
А доколко повишението на Минималната работна заплата е двигател на ръста на средната работна заплата? 
Тя в някаква степен допринася. Няма как да вдигнеш на 6-цифрено число хора заплатата и то да не се отрази на средната. 
Отразява се. Но основният двигател си е икономическата конюктура. Най-голямото увеличение на средната работна 
заплата в България е през 2008, когато имаше почти нулева безработица.  За една година - 26,53%. Има ръст на 
икономиката, на БВП, на брутната добавена стойност – има ръст на средната заплата. Естествено през 2011, когато тука се 
плискат водите на кризата, увеличението е 6%. 
Как бихте коментирали плановете на правителството да увеличи минималната работна заплата до 610 лв. до 2020 
година? 
Искрено се надявам, че дотогава ще се е сменил механизмът и правителството няма да я увеличава. 
Струва ли ви се реалистично догодина МРЗ да стане 510 лева? 
Не е реалистично. Инфлацията слава богу се появи, защото известно време статистически официално се водехме в 
дефлация. Но тя е толкова незначителна, че не може да бъде никакъв аргумент за увеличение на минималната работна 
заплата. Все още има хора, които продължават да смятат, че с вдигането на минималната работна заплата, всичко 
автоматично някак си ще се повиши нагоре по вертикала. Не няма да се повиши. То затихва някъде още в първата 
четвърт на най-ниско платените, които не са на минимална заплата. Хората трябва да се грижат да се повишава Брутният 
вътрешен продукт, за да се повишава средната работна заплата, а минималната работна заплата трябва да бъде оставена 
на мира или поне на договореностите между работодателите и синдикатите. 
Евентуалните промени в механизма на определяне на минималната работна заплата обуславят ли и промени в 
социалната политика? 
Трябва да има минимална заплата, трябва да има и социално подпомагане. Минималната заплата отразява цената на 
труда. Трудът е много особен вид стока, но все пак той е и стока. Той се продава, той се предлага. Има търсене и 
предлагане. Цената му се колебае във времето и т.н. Неслучайно се говори за пазар на труда. По тази причина трябва да 
се има предвид, че има прослойки, които къде по тяхна вина, къде не по тяхна вина, са на дъното на скалата на 
заплащане. За тях реално трябва да има социално подпомагане, защото хората не трябва да умират от глад. Това е 
категорично ясно и мисля, че никой не го поставя под съмнение. Друг е въпросът какъв е подходът. Дали ще имаме една 
реална минимална заплата, а другото да се събере от социалното подпомагане, което пак идва от нашите данъци. Или да 
прилагаме трети сценарий, който да предвижда минималната работна заплата да е такава, че двама души с минимална 
заплата да могат да отглеждат средностатистическо семейство. Мисля, че по-правилната формула е да си имаме реална 
минимална работна заплата, а социалното подпомагане да бъде на ниво. Никой не е против социалното подпомагане. 
Против сме корупцията. В страната се е създала една прослойка от хора, които изключително успешно живеят на гърба 
на всички чрез така наречените фалшиви инвалидни пенсии. Корупцията с определянето на фалшиви инвалидни пенсии 
е национален спорт. Всеки знае, че струва 500 лв. да получиш пенсия за не знам какво. С това нещо трябва да се 
приключи. 
За повече информация вижте видеото. 
 

http://www.economy.bg/economy/view/28895/Teodor-Dechev-Nekvalificiraniyat-trud-v-Bylgariya-e-silno-nadcenen
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√ Безработицата в България – на най-ниското ниво от осем години 
И безработицата в еврозоната пада до най-ниското ниво от 2009 г. насам 
Икономическият подем свива безработицата в Европейския съюз, еврозоната и България до най-ниското ѝ ниво от над 
осем години. 
През шестия месец на годината безработицата в България се е понижила до 5,9% от 6,0% месец по-рано и е далеч под 
нивото от 7,8%, достигнато година по-рано (през юни 2016 година). Това е най-ниското ниво на безработица в страната 
ни от февруари 2009 г. насам, когато тя също беше на ниво от 5,9 на сто. По този показател България се нарежда на 11-то 
място сред всички членове на Европейския съюз. 
Общо 195 хил. българи са били без работа през шестия месец на годината спрямо 197 хил. през май и 255 хил. 
безработни преди година, показват публикувани днес данни на Евростат. Това представлява второ поредно понижение 
на безработните българи под важното психологическо ниво от 200 хил. за пръв път от декември 2008 г. насам, когато 
техният брой беше 191 хиляди. 
Нивото на младежката безработица в страната ни обаче се е повишило през юни до 13,2% от 13,0% през май и спрямо 
16,7% преди година, като за трети пореден месец общо 20 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били 
без работа спрямо 27 хиляди през юни 2016 г. 
Според данните на Евростат безработицата сред жените в страната намалява през юни до 6,1% от 6,2% през май и 7,2% 
година по-рано. Безработицата сред мъжете пък се понижава до 5,8% от 5,9% през предишния месец и далеч под нивото 
от 8,3% през юни 2016 г. 
Еврозоната и ЕС 
През юни броят на регистрираните безработни в еврозоната пада до 14,178 млн. - със 148 хил. по-малко от броя им 
преди месец и с 1,667 млн. по-малко отпреди година. 
В процентно отношение безработицата в еврозоната се е понижила леко през юни до 9,1 на сто спрямо 9,2 на сто през 
май и 10,1 на сто през юни миналата година Това е най-ниското равнище на безработица в европейския валутен съюз от 
февруари 2009 г. и е по-добро от очакванията на анализаторите, анкетирани от Factset, за безработица от 9,2 на сто. 
В целия Европейски съюз безработицата през миналия месец е останала без промяна на месечна основа - 7,7 на сто, 
задържайки се на най-ниското равнище от декември 2008 година. Преди година показателят бе 8,6 на сто. 
Различията в рамките на еврозоната обаче остават големи. Най-ниска е безработицата в Германия с ниво от 3,8 на сто, 
следвана от Малта (4,1 на сто). Най-висока е безработицата в Гърция - 21,7 на сто (към април), а в Испания тя възлиза на 
17,1 на сто. 
Младежката безработица в ЕС е била 16,7 на сто през юни спрямо 16,9 на сто през май. За еврозоната показателят се е 
понижил до 18,7 на сто спрямо 19 на сто предходния месец. 
Икономиката в паричния съюз и в ЕС расте силно заради увеличаването на международната търговия, по-ниските цени 
на енергията и по-добрите условия за финансиране. За предходното второ тримесечие се очаква увеличение на БВП от 
0,6%. Евростат ще публикува първите оценки за икономическото представяне на еврозоната и ЕС този вторник. 
 
√ Финансовото министерство очаква 2% бюджетен излишък в края на юли 
Размерът на фискалния резерв към края на юни се увеличава до 13,2 млрд. лв 
Министерството на финансите очакват бюджетен излишък към края на юли в размер на 1,96 млрд. лева, което е 2% от 
прогнозния БВП. 
Размерът на фискалния резерв към 30.06.2017 г. се увеличава до 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити на 
фискалния резерв в БНБ и банки и 1,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, 
аванси и други. 
В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 
2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи. Салдото по сметките за средства от ЕС през 
настоящата година обаче се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в 
началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния 
програмен период 2007–2013 г. 
Приходите в бюджета към юли 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 20,5 млрд. лв. (57,8% от годишния разчет). 
Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 59,8% от разчета за годината, като съпоставени 
със същия период на предходната година нарастват с 1,2 млрд. лв. (6,7%). Постъпленията от помощи са по-ниски спрямо 
същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 32,9 %. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2017 
г. се очаква да бъдат в размер на 18,5 млрд. лв., което е 50,3% от годишния разчет. Разходите за същия период на 
миналата година са в размер на 17,3 млрд. лв. Нарастването на разходите спрямо края на месец юли 2016 г. е основно 
поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от 
увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и 
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поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд 
„Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2017 г. от централния бюджет, възлиза 
на 559,7 млн. лв. 
 
√ БФБ-София постига ръст на приходите при понижение на разходите 
В резултат загубата за полугодието се свива с 257 хил. лв. до 22 хил. лв. 
Българска фондова борса – София АД постига 21% ръст на нетните приходи от продажби до 896 хил. лв. за първото 
полугодие на 2017 г., показва отчетът на дружеството, разпространен от борсовия оператор. 
Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през първото шестмесечие на 2017 година е бил 219 695 442 
лева. За сравнение, през първата половина на 2016 той е 141 411 691 лева, което представлява ръст от над 55%. Нещо 
повече, с акции той е с ръст от 83%, а с облигации от само 18%, а комисионите при облигациите са по-ниски, и логично 
приходите от комисиони за сделки са нагоре с 60,6% до 310 хил. лв. 
Приходите от регистрация на дружества са за 246 хил. лв. през полугодието, което представлява ръст от хиляда лева. 
Приходите от такси за информационно обслужване (продажба на информация за сключените сделки, стойността на 
индексите и други в реално време или със забавяне) възлизат на 208 хил. лв., спрямо 140 хил. лв. година по-рано, което 
представлява повишение със 68 хил. лв. 
Таксите за членство (плащани от посредниците) намаляват с хиляда лева до 65 хил. лв.  Другите приходи са за общо 31 
хил. лв. 
Приходите от комисиони са с дял от 36% в приходите на борсата. 
Освен че си увеличава приходите от продажби със 158 хил. лв. до 896 хил. лв., БФБ намалява разходите си за дейността с 
98 хил. лв. до 1,019 млн. лв. Все пак разходите са със 123 хил. лв. повече от продажбите, но БФБ-София има активи 
(текущи и нетекущи финансови активи, вземания и парични средства за 9,25 млн. лв.), които носят лихви в размер на 101 
хил. лв. 
Съответно загубата за полугодието на 2017 г. е само 22 хил. лв., спрямо 277 хил. лв. за същия период на миналата година 
(подобрение с 257 хил. лв.). 
С най-голям оборот през полугодието е Химимпорт АД с 18,8 млн. лв., следвано от Софарма АД с 18,1 млн. лв., Адванс 
Терафонд АДСИЦ с 16,5 млн. лв., Еврохолд България АД с 10,7 млн. лв., Първа инвестиционна банка АД със 7 млн. лв., 
Спиди АД с 6,5 млн. лв., Монбат А с 6,4 млн. лв., Родна земя холдинг АД с 6,3 млн. лв., ЧЕЗ Разпределение България АД с 
6,3 млн. лв. и Доверие обединен холдинг АД с 5,9 млн. лв. 
Основен акционер с дял от 50,05% в капитала на БФБ-София АД е Министерство на финансите. Чуждестранни акционери 
държат общо 3,4%. Физическите лица са с дял 12,32%, а инвестиционните посредници (и банките) 17,99%. 
В средата на юли стана ясно, че БЕХ е започнал процедура по прехвърляне на Българската независима енергийна борса 
ЕАД, на БФБ-София. Тоест сделката е между две преобладаващо държавни дружества, защото акционер с дял 50,05% в 
БФБ-София е Министерство на финансите. Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, при сделки между 
свързани лица, одобрението трябва да се даде от несвързаните акционери. В случая с БФБ-София това са основно 
инвестиционните посредници (каквито се явяват и банките). 
Вероятно БФБ-София ще вложи част от ликвидните си милиони в покупката и развитието на Енергийната борса (БНЕБ 
ЕАД). 
Акциите на БФБ-София поскъпват със 76,83% за последните 12 месеца до 3,8 лв. за акция и 25 млн. лв. пазарна 
капитализация. 
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията 
притежава една акция в капитала на БФБ-София. 
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√ Подобряват се прогнозите за икономиката на България 
Спадаща безработица, растяща заетост, подобряващи се прогнози и повишение в заплатите. Това са част от тенденциите 
в България, които определят икономическата среда през последната година. 
А през следващите 12 – 24 месеца очакванията са, че двигателите на растежа ще бъдат инвестициите и вътрешното 
потребление. Това посочва консултантската компания Industry Watch в своя годишен обзор „Икономика 2017-2018″. 
Факторите за подобни заключения са няколко, като от една страна, застава подобрението на пазара на труд и 
увеличението на заплатите, които стимулират домакинствата да потребяват повече. Същевременно продължава 
понижението на лихвите по заеми, а през последните месеци се забелязва и ускорение по линия на новото банково 
кредитиране, посочва докладът. В комбинация с очакваното повишение на публичните инвестиции във връзка с новия 
програмен период тенденциите представляват положителни сигнали за нивото на инвестиции през следващата година. 
Слаби инвестиции, силен труд 
През последните четири години нетният приток на капитал в страната е едва 1.2 млрд. евро. До ниската сума се стига по 
две причини – високата задлъжнялост на частния сектор и ниското ниво на преки чуждестранни инвестиции в България. 
Макар страната да има третия най-нисък правителствен дълг спрямо брутен вътрешен продукт в ЕС (след Люксембург и 
Естония), картината е различна по отношение на задлъжнялостта в частния сектор. Между 2002 и 2008 г. дългът в сектора 
нараства с 30.5 млрд. евро, като така отбелязва повишение от 16.2% от БВП до 89.5% към края на периода. Оттогава 
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тенденциите са се обърнали, но незначително – понижението е едва с 5.5 млрд. евро между 2012 и 2016 г., посочва 
докладът. 
В същото време пък възстановяването на пазара на труд върви по-добре. Според Industry Watch за работодателите 
основните параметри на пазара към момента са сходни с тези през 2007 г. Макар увеличението на броя създадени 
работни места да е по-малко от това преди 2009 г., делът на заетите в работната сила нараства, а този на безработните 
намалява. Нивата на безработица могат да се сравняват с подобни от 2007 г., а коефициентът на заетост нараства с 5.1 
пр.п. до 68.2% между 2013 и първото тримесечие на тази година. И въпреки това броят на заетите е с близо 300 хил. по-
малък от рекордните предкризисни нива. 
Годината на кредита 
„Оживлението, което се наблюдава в икономиката през 2017 г., е стимулирано от ускоряването на кредитната 
експанзия“, посочва Industry Watch. Обемът на новоотпуснатите банкови кредити и ниските лихви показват, че достъпът 
на фирми и домакинства до финансов ресурс е значително по-лесен спрямо предкризисната среда. Лихвите трайно 
намаляват от висотите си през 2009 г., като цената на новите банкови кредити е най-ниската отчетена някога в страната, 
отбелязва докладът. И макар да е сигурно, че рано или късно лихвите ще започнат да нарастват, заемите ще останат 
достъпни за фирми и домакинства, счита консултантската компания, информира в.Капитал. 
Успоредно с това понижението на лихвите по жилищните кредити е един от факторите, които ще определят 
продължаващото и през второто полугодие на 2017 г. увеличение в цените на жилища. Въпреки бързия им растеж обаче 
от Industry Watch успокояват, че те са все още далеч от кризисните стойности, а повишението е съпроводено и от 
значително покачване на заплатите. 
 
В. Дума 
 
√ Прогнозират 10% ръст на ипотечните кредити 
Може би това лято ще отчетем ръст с около 10 процента спрямо предходното лято на изтеглените ипотечни кредити, 
прогнозира вчера пред БНР  кредитният консултант Тихомир Тошев.  Все още търсенето на имоти, особено в четирите 
най-големи града на страната - София, Варна, Пловдив и Бургас, е значително по-голямо от предлагането, отчитат 
анализаторите на имотния пазар и кредитните консултанти. За евентуален кредит с банката трябва да преговаряме още 
преди да сме предприели търсене на имот, съветва консултантът. 
"Много важно е да направим правилен бюджет за тази покупка. Правилният бюджет се прави, като предвидим колко 
пари имаме заделени, спестени за самоучастие в покупката. След това какъв кредит би могла да ни отпусне банката и 
след това колко ще са свързаните с тази покупка разходи - това са допълнителните разходи. Обикновено тук са 
брокерският комисион, нотариалните такси за покупко-продажбата, нотариалните такси за ипотеката, първоначалните 
разходи за кредита. Когато харесаме имот, също е добре да консултираме избраният имот с банката, защото има доста 
специфики, тъй като първоначалното одобрение, което ще ви направи банката, то ще е само на база доходите ви. Може 
да получите примерно до 50 000 евро кредит, обаче ако имотът, който сте харесали, е панелен - процентът на 
финансиране е различен. Ако имотът е в строеж - също има доста специфики в начина на кредитиране на такъв имот. 
Затова след като харесаме имот, също трябва да го координираме с банката. Тя да ни потвърди, че да, тази сума, която 
ни е казала, че можем да получим на база доходи, можем да я получим за този имот и чак тогава трябва да пристъпваме 
към предварителен договор за покупка на имот", каза още Тихомир Тошев. 
 
В. Стандарт 
 
√ Печалбата на банките падна до 660 млн. лв. 
Печалбата на банките за първите шест месеца на 2017 г. е 660 млн. лв., което е със 113 млн. лв. (14,6%) по-малко от 
същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Спадът се дължи на това, че през миналата година банките отчетоха 
абсолютен рекорд в печалбата си. Разходите за обезценка по кредити от началото на 2017 г. възлизат на 236 млн. лв. 
(при 326 млн. лв. за първото полугодие на 2016 г.). 
Отпуснатите от банките кредити през второто тримесечие се увеличават с 1,4% (771 млн. лв.), сочат данните на БНБ. 
Увеличават се заемите за домакинства (с 633 млн. лв., 3,4%) и за други финансови предприятия като например фирми за 
бързи заеми и инвестиционни компании (с 462 млн. лв., 23,7%). Кредитите за нефинансови предприятия и за сектор 
„държавно управление" обаче намаляват съответно с 294 млн. лв. (0,9%) и с 30 млн. лв. (4,6%). Оказва се, че ръстът в 
кредитирането се дължи на домакинствата, а бизнесът ограничава заемите си и трупа пари на влог в банките. Депозитите 
в банковата система през тримесечието се увеличават с 0,5% (363 млн. лв.). Влоговете на домакинства нарастват със 172 
млн. лв., (0,4%). Но нефинансовите предприятия спестяват доста по-големи суми от гражданите и за три месеца влоговете 
им са нараснали с 387 млн. лв. (1,8%). Средствата в банките на кредитни институции също се увеличават – с 428 млн. лв. 
(9,8%). 
През тримесечието продължава тенденцията за подобряване качеството на кредитите. В края на юни необслужваните 
заеми на банките възлизат на 9,462 млрд. лв. (при 9,966 млрд. лв. към 31 март 2017 г.). През тримесечието собственият 
капитал на банките намалява с 208 млн. лв. (1,7%) до 12 млрд. лв. Това се дължи на спад на неразпределената печалба 
заради изплащането на дивиденти. 
Въпреки намалението на ликвидните активи през тримесечието коефициентът на ликвидните активи 
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остава висок – 36,92%. В структурата на ликвидните активи позицията парични средства при БНБ в края на юни заема 
51,8% (при 54,2% в края на март). Активите на банковата система през периода април–юни се увеличават с 0,1% до 93 
млрд. лв. 
 
Капитал 
 
√ Над 22 млн. евро ще бъдат отпуснати за европроекти на млади фермери 
Очаква се приемът на предложения да започне в края на август 
Младите земеделски производители ще имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на 
селските райони от август според индикативния график на земеделското министерство. За целта ще бъдат отделени 22.5 
млн. евро, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на земеделското министерство. За пръв път по схемата ще се 
кандидатства изцяло онлайн. 
Нови възможности за финансиране 
След като фонд "Земеделие" приема проекти по Програмата за развитие на селските райони за последно в края на 
миналата година, от август се планира отваряне на нови приеми. Сред първите, които ще имат възможност да получат 
финансиране, ще бъдат младите фермери. Според графика на агроминистерството в последната седмица на август 
трябва да започне прием на проекти по схемата "Стартова помощ за млади земеделски производители", който ще 
продължи малко повече от 1 месец. След последния прием по схемата има наличен бюджет от 41.5 млн. евро, се вижда 
от данните на ведомството. Така настоящият прием няма да бъде последен по тази мярка. 
Кой може да кандидатства 
По схемата за млади земеделски производители могат да кандидатстват фермери, които са на възраст до 40 навършени 
години към датата на кандидатстване. Те могат да получат помощ от 25 хил. евро за стартиране на земеделски бизнес, 
като приоритет ще се дава на стопанства, работещи в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично 
земеделие. За целта в проектонаредбата по мярката, която е на етап обществено обсъждане, са публикувани списъци с 
61 вида плодове и зеленчуци и 19 вида животни, които ще получат предимство. По схемата ще се дава предимство и на 
онези проекти, които създават нови работни места. 
Какво още предстои 
Според графика на земеделското министерство до края на годината трябва да започне прием на проекти по общо 17 
схеми за подпомагане. Сред тях са инвестиции в преработка на земеделски продукти, схеми за подпомагане на горския 
сектор, инвестиции в иновации, създаване на неземеделски бизнес на територията на селата, прилагане на операции в 
рамките на стратегии за местни инициативни групи и др. 
В края на годината възможност за финансиране ще има и за общините по схемата за инвестиции в малка по мащаби 
инфраструктура. От началото на август трябва да започне прием на проекти за инвестиции в земеделски стопанства по 
тематичната подпрограма за малки производители, както и за консултантски услуги за земеделски и горски стопани. 
Програмата за развитие на селските райони е с общ бюджет 2.9 млрд. евро, които трябва да бъдат усвоени до 2020 г., но 
разглеждането и одобрението на проекти върви с бавни темпове. Към януари тази година са разплатени малко под 100 
млн. евро подпомагане, а същевременно през последните месеци нямаше прием на нови проекти, а одобрението на 
подадените се движеше бавно. Данните към момента показват, че по част от схемите има много висок интерес. Така  
например по последния прием за инвестиции в земеделски стопанства са подадени проекти за над 1.4 млрд. лв. при 
отпуснат бюджет от 460 млн. лв. Общините пък са поискали финансиране на инфраструктурни проекти през последния 
прием през есента на миналата година за 2.1 млрд. лв. при бюджет от близо 670 млн. лв. 
 
News.bg 
 
√ Над 2 млн. туристи посещават Велико Търново всяка година 
Велико Търново е лидер по отношение на културния туризъм в страната. Градът е абсолютен фаворит сред останалите 
населени места в България със засилен дял на културния туризъм. 
Велико Търново се посещава всяка година от над 2 млн. туристи от цял свят, съобщи БНТ. 
Културният туризъм започва да набира и сериозна популярност в района на Казанлък. Това се дължи на факта, че в 
региона са намират две от най-известните за България дестинации - Розовата долина и тракийското наследство. 
От началото на настоящата 2017 година Казанлък е посетен от близо 140 хил. туристи. 
 
√ МС иска София да приеме Европейската агенция по лекарствата 
Министерският съвет взе решение за издигане на кандидатурата на София за домакин на Европейската агенция по 
лекарствата (ЕАЛ). Тя бе подадена днес съгласно утвърдените в Европейския съюз стандарти. 
"Това решение отразява ангажимента на България към общите европейски ценности и основополагащи принципи, както 
и волята на нашата страна да продължи да допринася конструктивно за утвърждаването на целите на европейските 
политики, включително в областта на общественото здраве", се посочва в официално писмо на министър-председателя 
Бойко Борисов до председателя на Европейския съвет Доналд Туск и до председателя на Европейската комисия Жан-
Клод Юнкер. 
В писмото се изтъкват предимствата на българската столица като локация за ЕАЛ и се изразява очакване кандидатурата 
на София да бъде посрещната и оценена положително. 
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До 30 септември Европейската комисия ще извърши преглед на внесените кандидатури. Решението за релокация на ЕАЛ 
трябва да бъде взето през ноември. 
Централата на ЕАЛ в момента е в Лондон. Тя следва да бъде преместена в резултат от процедурата по излизане на 
Обединеното кралство от Съюза. 
България има добри икономически и социални перспективи, стабилно икономическо развитие, бързо разрастващ се 
пазар на труда и силно проевропейски обществени нагласи, се подчертава в мотивите на кандидатурата ни. Те съдържат 
и предимствата на страната ни по шестте критерия, по които Европейската комисия ще вземе решение за преместването. 
Специално място в аргументацията се отделя на сектора на информационни технологии, който нараства средно със 7,3 
процента годишно. Централата на ЕАЛ в София ще бъде интегрална част от високотехнологичната среда в София Тех 
Парк, който е стратегически проект за българската държава и Европейския съюз. 
"България има утвърдени традиции и добре известна експертиза във фармацевтичния и медицинския сектор, както и в 
областта на медицинското образование. Твърдият ангажимент на България да насърчава изследванията и иновациите в 
тези области представлява още един солиден аргумент за преместването на ЕАЛ в София. Икономически 
привлекателните услуги в образованието, здравните грижи и условията за живот ще осигурят безпрепятствена и 
ефективна във финансово отношение релокация на ЕАЛ", посочва в писмото си премиерът Борисов. 
Той изразява убеждението си, че предстоящото решение за релокация на базираните в Лондон агенции трябва да отчете 
заключенията на Европейския съвет от 2003 г. и 2008 г., ясно формулиращи приоритета, който трябва да бъде даван на 
постигането на географски баланс при разпределянето на агенциите на ЕС. 
"Вярвам, че зачитането на този ангажимент ще укрепи справедливостта на процеса на вземане на решение и неговия 
резултат. В допълнение, това решение ще засили положителния образ на ЕС като Съюз на справедливостта, 
солидарността и ангажимента към истинската кохезия", изтъква министър-председателят Бойко Борисов. 
 
Econ.bg 
 
√ Свободното движение на хора ще приключи веднага след Брекзит, заяви Лондон 
Свободното движение на хора, достъпът до единния пазар и невъзможността да се сключват двустранни 
търговски споразумения вероятно са условия, които ще останат в сила в хода на този период 
Свободното движение на хора между Великобритания и Европейския съюз ще приключи през март 2019 г., когато бъде 
финализиран Брекзит, заяви днес говорител на премиера Тереза Мей, цитиран от агенция "Ройтерс". 
Други подробности за имиграционната система на острова след Брекзит ще бъдат оповестени, когато му дойде времето. 
Погрешно е да се спекулира какви ще бъдат те или да се внушава, че свободното движение ще продължи, както е сега, 
каза говорителят. 
Миналата седмица финансовият министър Филип Хамънд каза, че няма да има незабавни промени в имиграционните 
правила, когато Великобритания напусне блока. 
След като членове на екипа на Мей направиха противоречиви изказвания последните дни за правителствените планове 
за Брекзит, говорителят каза, че позицията на Лондон е тази, която бе изложена през януари от премиера. 
Хамънд, който е най-проевропейски настроеният член на кабинета на Мей, заяви, че отношенията на Великобритания с 
Европейския съюз вероятно няма да се променят около три години след като страната напусне блока. 
Свободното движение на хора, достъпът до единния пазар и невъзможността да се сключват двустранни търговски 
споразумения вероятно са условия, които ще останат в сила в хода на този период, добави той. 
 
Money.bg 
 
√ Идея на ЕС: Блокират депозита при проблеми на банката 
Bлacтитe в Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) oбмиcлят въвeждaнeтo нa нoви мepĸи, ĸoитo дa им пoзвoлявaт вpeмeннo дa бъдe 
oгpaничaвaнo мacoвoтo тeглeнe нa пapи oт дeпoзититe пpи зaплaxa пpeд дaдeнa бaнĸa. Цeлтa e дa бъдe избeгнaтo 
изпaдaнeтo в ĸpизa нa зacтpaшeни финaнcoви инcтитyции. 
Toвa пocoчвaт oт Rеutеrѕ в cвoя пyблиĸaция, цитиpaйĸи дoĸyмeнт, изpaбoтeн oт Бpюĸceл. 
Kpитицитe нa пpeдлaгaнитe пpoмeни oбaчe cмятaт, чe въвeждaнeтo нa пoдoбни oгpaничeния щe "yдapи" дoвepиeтo нa 
пoтpeбитeлитe и щe дoвeдe дo oбpaтния eфeĸт - ycĸopявaнe нa тeглeнeтo oт влoгoвeтe пpи пъpви cлyxoвe зa пpoблeми в 
дaдeнa бaнĸa. Oт eвpoпeйcĸитe влacти paбoтят въpxy пpeдлoжeниeтo oт нaчaлoтo нa гoдинaтa. 
Πpeз пъpвaтa гoдинa нa 2017 гoдинa Бpюĸceл и влacтитe в Иcпaния бяxa изпpaвeни пpeд пoдoбeн cлyчaй, пpи ĸoйтo 
зaĸъcaлaтa Ваnсо Рорulаr бeшe зaплaшeнa oт фaлит. Πpeз юни oбaчe тя бeшe cпaceнa, ĸaтo я ĸyпи ĸoнĸypeнтнaтa й 
Ѕаntаndеr. 
B пoдoбнa cитyaция пpeди 3 гoдини бяxa и бългapcĸитe финaнcoви инcтитyции "Kopпopaтивнa тъpгoвcĸa бaнĸa" и "Πъpвa 
инвecтициoннa бaнĸa". Лицeнзът нa пъpвaтa бeшe oтнeт пpeз eceнтa нa 2014 гoдинa, a втopaтa бeшe "oздpaвeнa" c 
дъpжaвнa пoмoщ, ĸoятo пo-ĸъcнo тя ycпeшнo въpнa.  
Идeятa нa нoвитe изиcĸвaния нa EC e пoдoбни cитyaции дa бъдaт избeгнaти или пoнe дa пpeминaвaт пo-лeĸo. Cпopeд 
пoзициятa нa ecтoнcĸoтo пpeдceдaтeлcтвo в cъюзa paзшиpявaнeтo нa пpaвoмoщиятa нa нaдзopнитe opгaни в тaзи пocoĸa 
e "ocъщecтвимo". B дoĸyмeнтa oбaчe ce пoтвъpждaвa, чe дъpжaвитe члeнĸи ca paзeдинeни пo oтнoшeниe нa пpoмeнитe. 
Πpeз нoeмвpи минaлaтa гoдинa oт Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK) излязoxa c пoдoбнo пpeдлoжeниe, нo тo изĸлючвaшe 
дeпoзититe дo гapaнтиpaния oт eвpoпeйcĸитe пpaвилa минимyм oт 100 xиляди eвpo или 196 xиляди лeвa y нac. 
Cпopeд нoвия пpoeĸт oбaчe oгpaничeниятa зa тeглeния oт "бoлeдyвaщи" бaнĸи щe вĸлючвa и тяx. 
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Toй пpeдвиждa тeглeниятa дa бъдaт oгpaничaвaни зa cpoĸ oт 5 paбoтни дни, ĸaтo пepиoдът мoжe дa бъдe yвeличeн дo 
мaĸcимyм 20 дни пpи извънpeдни oбcтoятeлcтвa. 
Дeйcтвaщитe в мoмeнтa eвpoпeйcĸи пpaвилa дaвaт възмoжнocт зa пpeĸъcвaнe нa няĸoи бaнĸoви плaщaния зa 2 дни, нo в 
тoвa чиcлo нe влизaт влoгoвeтe. Bce oщe нямa peшeниe дaли пpoмeнитe щe влязaт в cилa, ĸaтo пpeдcтoи тe дa бъдaт 
oбcъдeни пpeз ceптeмвpи. 
 
Profit.bg 
 
√ Ръст на акциите в Азия във вторник 
Азиатските акции поскъпнаха във вторник, на фона на множеството икономически данни, които инвеститорите следят за 
признаци, че световната икономика е в добро състояние, а инфлацията е ограничена. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нараства с 0.5%, воден от ръста при акциите на финансовите и енергийните 
компании, докато токийският индекс Nikkei добави 0.2%. 
На Уолстрийт, индексът Dow Jones Industrial Average вчера нарасна с 0.28%, до рекордните 21 891.12 пункта, докато 
технологичният Nasdaq Composite отстъпи с 0.42%. 
На валутния пазар еврото се търгуваше на ниво от 1.1824 спрямо долара, след като преди това достигна 1.1846, което бе 
най-високото ниво от януари 2015 г. 
Еврото е поскъпнало с близо 15% от дъното си от 1.0340 долара, достигнато на 3 януари на фона на нарастващите 
очаквания, че Европейската централна банка ще ограничи стимулите си през следващата година. 
Доларът се понижи до 1.5-месечно дъно от 110.005 йени и за последно се търгуваше на ниво от 110.12 йени, с 
понижение от 0.1%. 
Австралийският долар поскъпна с 0.4%, до 0.8031, подпомогнат от добрите икономически данни от Китай. 
Китайският юан поскъпна до 10-месечен връх спрямо долара. 
Уволнението на директора по комуникациите на президента на САЩ, Антъни Скарамучи, което стана само седмица след 
назначението му на поста, също допринесе за схващането, че в Белия дом цари хаос, което допълнително повлия на 
долара. 
Цените на петрола нараснаха до двумесечни върхове - на фона на очакванията за санкции от страна на САЩ спрямо 
петролния сектор на Венецуела. 
Цените на петрола запазиха ръста си, дори след като Министерството на финансите на САЩ вчера обяви санкции, 
ограничени само до президента на Венецуела Николас Мадуро. 
Фючърсите на петрола от сорта брент се търгуваха на цена от 52.70 долара за барел, след като вчера достигнаха 52.92 
долара. 
Цената на медта се повиши с 0.2%, до 6 380 долара за тон, задържайки се близо до двегодишния си връх от 6 430 и върха 
от 2015 г. от 6 481 долара. 


