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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
АИКБ 
 
√ ОЩЕ 55 НОВИ СТИПЕНДИАНТИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА” ОФИЦИАЛНО ПОЛУЧИХА СЕРТИФИКАТИ, АИКБ Е ПАРТНЬОР 
НА ИНИЦИАТИВАТА 
В Националния политехнически музей се състоя тържество, на което бяха връчени сертификатите на новите стипендианти 
на Фондация „Еврика“. Специален гост на проявата беше г-жа Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и 
цифрово общество. Приветствия към участниците и гостите направиха г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на 
образованието и науката, акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“ и проф. Георги Михов – 
ректор на най- големия технически университет в страната, Техническия университет в София. Сред гостите на тържеството 
бяха: г-н Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал, която е партньор на събитието, г-жа 
Валентина Танева – съветник на Президента на Република България, представители на академичните ръководства на 
университетите, учени и общественици. 
 

Вече 28 години Фондация „Еврика” предоставя стипендии на 
даровити и изявени ученици и студенти. Те се определят чрез 
конкурси или са за получени медали в международните 
средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, 
химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят 
имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в 
развитието на българската и световна наука, техника и технологии: 
Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, 
акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, 
акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев. За 
четвърти път днес бяха присъдени и специалните стипендии 
„Хуауей ИКТ“, за които фондацията е получила дарение от „Хуауей 
Технолоджис България“ ЕООД. 
Общо 55 ученици и студенти с изявени способности в науката и 
техниката получиха стипендии от Фондация „Еврика“ за учебната 
2017/2018 г. Най-много от тях са от СУ ”Св. Климент Охридски” (22), 
от Медицински университет – София (8) и от Технически 
университет – София (5). Стипендианти на фондацията са и ученици, 
лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий 

Хилендарски“, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив и МГ „Д-р Петър 
Берон“ – Варна.  
Погледът в списъка с отличените ни дава много силен сигнал, отбеляза в словото си към присъстващите българският 
еврокомисар г-жа Мария Габриел. Във всички краища на страната се обучават и творят истински млади учени, добави тя. 
Според г-жа Габриел е вдъхновяващо да се видят толкова светли млади умове и толкова талант в нашето днешно 
поколение, спечелили международни и национални олимпиади и конкурси. 
За повече информация вижте прикачения файл с подробна справка и поименни списъци на стипендиантите. 
 
БГНЕС 
 
√ НСТС не постигна съгласие по проекта за размера на минималната работна заплата 
НСТС не постигна съгласие по проекта за размера на минималната работна заплата, предаде репортер на БГНЕС. 
Минималната работна заплата вече е определена и приета в държавния бюджет за 2018 г., но процедурно трябваше да 
премине и през заседанието на НСТС.  
След края на заседанието вицепремиерът Валери Симеонов разясни, че от приетите в плана 6 точки по четири е постигнат 
пълен консенсус, което, според него, е много добър край на годината и надява се - добро начало за следващата. Както се 
очаква по проекта за нов размер на минималната работна заплата не беше постигнато съгласие. Същото се отнася и по 
отношение на спешните мерки за финансиране на просрочени задължения на общинските болници, допълни Симеонов.  

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/12/spravka-stipendianti-2017-2018-red-1.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-Dec11-Evrika_Velev_Gabriel.jpg
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От своя страна министърът на труда и социалната политика Бисер Петков припомни, че размерът за минималната работна 
заплата за 2018 г., е 510 лв. месечно. Разчетите показват, че като от 510 лв. се приспаднат данъкът и осигурителните вноски, 
се получава 397 лв., допълни той.  
Васил Велев, председател на АИКБ очаквано заяви, че АИКБ не подкрепя проекта за минималната работна заплата. 
„Средната минимална работна заплата ще бъде 566 лв. за догодина. Ще се получи съотношение над 51% минимална към 
средна заплата. В ЕС това съотношение е 42-43%. По този начин ще се заличи неквалифицирания труд и 
средноквалифицирания труд и ще се демотивират хората да повишават квалификацията си, защото ще получават едно и 
също възнаграждение. Това не е добре за икономиката“, вярва Велев. 
 
БТА 
 
√ Работодателите отново се обявиха против административното увеличаване на минималната работна заплата 
Работодателите отново се обявиха против административното увеличаване на минималната работна заплата. 
Социалните партньори обсъдиха проект на постановление на Министерския съвет, с който се предлага минималната 
работна заплата от 2018 година да е 510 лева. Предложението се подкрепя от синдикатите, но всички представители на 
бизнеса са против. 
Социалният министър Бисер Петков отбеляза, че нарастването на минималната работна заплата ще е с 10,9 на сто спрямо 
минималната работна заплата за тази година. Нетният доход, който ще получи човек, който е на минимална работна 
заплата, ще бъде 397 лева. Това се получава при приспадане на данък и лични осигурителни доходи. Размерът превишава 
линията на бедност от 321 лева.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев отбеляза, че половин трудова Европа се 
труди в страни, в които няма месечна минимална работна заплата. По данни, цитирани от Велев, средната работна заплата 
в страните без минимална заплата е с 60 процента по-висока от тези, в които има месечна работна заплата. Където има 
по-зрели индустриални отношения и се договарят минималните заплати, има и по-високи доходи на трудещите се , 
допълни той.  
Велев направи сметка, че ако се добавят и начисления като клас прослужено време към минималната заплата, то 
съотношението минимална - средна заплата у нас ще е над 51 на сто при средно 42 на сто за ЕС. В България над 400 000 
души са на минимална работна заплата.  
Председателят на АИКБ прогнозира, че в области като Видин, Благоевград и Кюстендил съотношението минимална 
работна заплата към средна ще достигне към 85-90 процента с това темпо на нарастване на минималната работна заплата. 
Работодатели и синдикати подкрепиха предложението за ратификация на Конвенция 131 на МОТ. Според социалния 
министър Бисер Петков и според социалните партньори ратификацията ще бъде шанс да се договори работещ механизъм 
за определяне на минималното възнаграждение. Предстои уточнение по превода на един термин в конвенцията.  
Социалните партньори подкрепиха приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Бяха подкрепени и 
предложения за промени на Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица и на Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Бизнесът против увеличението на МРЗ 
Работодателите отново се обявиха против административното увеличаване на минималната работна заплата. 
Участието им в НСТС обаче реално я узакони. 
Социалните партньори обсъдиха проект на постановление на Министерския съвет, с който се предлага минималната 
работна заплата от 2018 година да се вдигне от 460 на 510 лева. Предложението се подкрепя от синдикатите, но всички 
представители на бизнеса са против.  
Социалният министър Бисер Петков отбеляза, че нарастването на минималната работна заплата ще е с 10,9 на сто спрямо 
минималната работна заплата за тази година. Нетният доход, който ще получи човек, който е на минимална работна 
заплата, ще бъде 397 лева. Това се получава при приспадане на данък и лични осигурителни доходи. Размерът превишава 
линията на бедност от 321 лева.  
След Нова година, когато минималната работна заплата стане 510 лева, голяма част от лечебните заведения ще престанат 
да функционират, предупреди председателят на Сдружението на общинските болници д-р Неделчо Тотев. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев отбеляза, че половин трудова Европа се 
труди в страни, в които няма месечна минимална работна заплата. По данни, цитирани от Велев, средната работна заплата 
в страните без минимална заплата е с 60 процента по-висока от тези, в които има месечна работна заплата. Където има 
по-зрели индустриални отношения и се договарят минималните заплати, има и по-високи доходи на трудещите се, 
допълни той.  
Велев направи сметка, че ако се добавят и начисления като клас прослужено време към минималната заплата, то 
съотношението минимална - средна заплата у нас ще е над 51 на сто при средно 42 на сто за ЕС.  
В България над 400 000 души са на минимална работна заплата. Председателят на АИКБ прогнозира, че в области като 
Видин, Благоевград и Кюстендил съотношението минимална работна заплата към средна ще достигне към 85-90 процента 
с това темпо на нарастване на минималната работна заплата. 
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News.bg 
 
√ Без консенсус за минималната заплата на тристранката 
Работодатели и синдикати пак не постигнаха консенсус по отношение на новия размер на минималната заплата от 
догодина. Въпреки това вицепремиерът Валери Симеонов е доволен от работата на НСТС. 
Добър край на годината и надявам се добро начало за следващата, обобщи той пред медиите в МС. Въпреки липсата ба 
консенсус министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обясни, че от догодина минималната заплата ще бъде 
510 лева месечно. Той отбеляза, че според разчетите, когато от 510 лв. се приспаднат данъкът и осигурителните вноски, се 
получава 397 лв, което вече е по-високо от определения праг на бедност - 327 лева. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че работодателите не 
подкрепят проекта, тъй като разликата между средната и минималната заплата ще бъде прекалено малка. Ще се получи 
съотношение над 51% минимална към средна заплата, изтъкна той. 
В ЕС това съотношение е 42-43%. По този начин ще се заличи неквалифицирания труд и средноквалифицирания труд и ще 
се демотивират хората да повишават квалификацията си, защото ще получават едно и също възнаграждение, смята Велев. 
По време на тристранния съвет консенсус не бе постигнат и по отношение на спешните мерки за финансиране на 
просрочени задължения на общинските болници. Тъй като от страна на Министерството на финансите нямаше 
представители, вицепремиерът Валери Симеонов поема ангажимент да ги запознае със стенограмата и да изиска 
писменото им становище. 
 
Darik.bg 
 
√ Работодателите са против административното увеличаване на минималната заплата 
Работодателите отново се обявиха против административното увеличаване на минималната работна заплата. 
Социалните партньори обсъдиха проект на постановление на Министерския съвет, с който се предлага минималната 
работна заплата от 2018 година да е 510 лева. Предложението се подкрепя от синдикатите, но всички представители на 
бизнеса са против. 
Социалният министър Бисер Петков отбеляза, че нарастването на минималната работна заплата ще е с 10,9% спрямо 
минималната работна заплата за тази година. Нетният доход, който ще получи човек, който е на минимална работна 
заплата, ще бъде 397 лева. Това се получава при приспадане на данък и лични осигурителни доходи. Размерът превишава 
линията на бедност от 321 лева. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев отбеляза, че половин трудова 
Европа се труди в страни, в които няма месечна минимална работна заплата. По данни, цитирани от Велев, средната 
работна заплата в страните без минимална заплата е с 60% по-висока от тези, в които има месечна работна заплата. Където 
има по-зрели индустриални отношения и се договарят минималните заплати, има и по-високи доходи на трудещите се , 
допълни той. 
Велев направи сметка, че ако се добавят и начисления като клас прослужено време към минималната заплата, то 
съотношението минимална - средна заплата у нас ще е над 51% при средно 42% за ЕС. В България над 400 000 души са на 
минимална работна заплата. 
 
Банкерь 
 
√ Тристранката не постигна консенсус за минималната заплата 
Работодатели и синдикати пак не постигнаха консенсус по отношение на новия размер на минималната заплата от 
догодина. 
Въпреки това вицепремиерът Валери Симеонов остана доволен от работата на тристранката."Добър край на годината и 
надявам се добро начало за следващата", обобщи той след заседанието. 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пък обясни, че от догодина минималната заплата ще бъде 510 
лева месечно. Той отбеляза, че според разчетите, когато от 510 лв. се приспаднат данъкът и осигурителните вноски, се 
получава 397 лв, което вече е по-високо от определения праг на бедност - 327 лева. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че работодателите не 
подкрепят проекта, тъй като разликата между средната и минималната заплата ще бъде прекалено малка. Ще се получи 
съотношение над 51% минимална към средна заплата, изтъкна той. В ЕС това съотношение е 42-43%. По този начин ще се 
заличи неквалифицирания труд и средноквалифицирания труд и ще се демотивират хората да повишават квалификацията 
си, защото ще получават едно и също възнаграждение, смята Велев. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Работодателите се обявиха против административното увеличение на минималната заплата 
На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителите на работодателските 
организации се обявиха против административното увеличаване на минималната работна заплата, съобщи БТА. 
Бюджетът за догодина е разчетен при минимална заплата от 510 лв., с близо 11% по-висока от тазгодишните 460 лв., а 
вчера тристранката трябваше да обсъди проектопостановление на правителството с този размер. 
Предложението се подкрепя от синдикатите, но всички представители на бизнеса очаквано се обявиха против. 
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Министърът на труда Бисер Петков отбеляза, че работник, получаващ минимална заплата, ще взима чисто 397 лв. след 
като плати данъците и осигуровките си. Сумата превишава с 23% линията на бедност, която е 321 лв. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев отбеляза, че половината от работещите 
в ЕС са в страни, в които няма месечна минимална работна заплата. По данни, цитирани от Велев, средната заплата в 
страните без минимална заплата е с 60 процента по-висока от тези, в които я има. Където има по-зрели индустриални 
отношения и се договарят минималните заплати, има и по-високи доходи на трудещите се, заяви той. 
Велев направи сметка, че ако се добавят и начисления като клас прослужено време към минималната заплата, то 
съотношението минимална - средна заплата ще е над 51 на сто при средно 42 на сто за ЕС. В България над 400 000 души са 
на минимална работна заплата. 
Председателят на АИКБ прогнозира, че с това темпо на нарастване в области като Видин, Благоевград и Кюстендил 
съотношението минимална работна заплата към средна ще достигне към 85-90 процента. 
Работодателите и синдикатите подкрепиха предложението за ратификация на Конвенция 131 на МОТ, която да стане 
основа за договаряне на механизъм, по който минималното възнаграждение да се определя занапред. се очаква да даде 
възможност за договаряне на механизъм за определяне на минималното възнаграждение. Предстои уточнение по 
превода на един термин в конвенцията. 
Тристранката подкрепи приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС и предложения за промени на 
Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица и на Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж. 
 
Petel.bg 
 
√ Работодатели и синдикати пак не се разбраха за минималната заплата 
Работодатели и синдикати очаквано не постигнаха консенсус по отношение на новия размер на минималната заплата от 
догодина. Това стана ясно по време на последния за годината Национален съвет за тристранно сътрудничество, 
информира „Фокус“. 
След края на заседанието вицепремиерът Валери Симеонов обобщи, че от приетите в плана 6 точки по четири е бил 
постигнат пълен консенсус, което по думите му е много добър резултат. „Добър край на годината и надявам се добро 
начало за следващата“, каза Симеонов. 
Точките, по които представителите на правителството, синдикатите и работодателите са на едно мнение са: Проектът на 
решение по предложение на НС за ратифициране на конвенция 131 за определяне на минималната работна заплата; 
Проектът за постановление за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за 
безработица; Проектът за постановление на МС за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж, както и Програмата на Република България за Председателството на съвета на ЕС. 
Както се очакваше по Проекта за нов размер на минималната работна заплата не беше постигнато съгласие. Въпреки това 
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков потвърди, че от догодина тя ще бъде 510 лева месечно. Той 
отбеляза, че според разчетите, когато от 510 лв. се приспаднат данъкът и осигурителните вноски, се получава 397 лв, което 
вече е по-високо от определения праг на бедност - 327 лева. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев заяви, че работодателите не подкрепят проекта, тъй като разликата между средната и 
минималната заплата ще бъде прекалено малка. 
 
Informo.bg 
 
√ Работодатели и синдикати не постигнаха съгласие за размера на минималната работна заплата 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна съгласие по проекта за размера на минималната 
работна заплата. Минималната работна заплата вече е определена и приета в държавния бюджет за 2018 г., но процедурно 
трябваше да премине и през заседанието на НСТС.  
След края на заседанието вицепремиерът Валери Симеонов разясни, че от приетите в плана шест точки по четири е 
постигнат пълен консенсус, което според него е много добър край на годината и се надява, че ще постави добро начало за 
следващата. „Както се очакваше, по проекта за нов размер на минималната работна заплата не беше постигнато съгласие. 
Същото се отнася и по отношение на спешните мерки за финансиране на просрочени задължения на общинските 
болници“, допълни Симеонов. 
От своя страна, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков припомни, че размерът за минималната работна 
заплата за 2018 г., е 510 лв. месечно. „Разчетите показват, че като от 510 лв. се приспаднат данъкът и осигурителните 
вноски, се получава 397 лв.“, допълни той.  
Васил Велев, председател на АИКБ очаквано заяви, че АИКБ не подкрепя проекта за минималната работна заплата. 
„Средната работна заплата ще бъде 566 лв. за догодина. Ще се получи съотношение над 51% минимална към средна 
заплата. В ЕС това съотношение е 42-43%. По този начин ще се заличи неквалифицирания труд и средноквалифицирания 
труд и ще се демотивират хората да повишават квалификацията си, защото ще получават едно и също възнаграждение. 
Това не е добре за икономиката“, вярва Велев.  
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Радио Фокус 
 
√ Свищовска студентка е победител в конкурс за именни стипендии на Фондация „Еврика” 
Беатрис Любенова – студент в магистърска програма „Финансов мениджмънт” при Стопанска академия „Димитър А. 
Ценов” е победител в тазгодишния конкурс за именни стипендии на Фондация „Еврика” в направление икономика, 
съобщават от учебното заведение. Свищовската студентка е отличена за постижения в овладяването на знания в областта 
на икономиката, на името на акад. Евгени Матеев. Беатрис е сред отличниците на Стопанска академия, дипломирали се 
през 2017 г. в ОКС „бакалавър” с успех Отличен 6.00. 
Сертификати за стипендиите на победителите бяха връчени на официална церемония в Националния политехнически 
музей – гр. София, от Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество. Гости на тържеството 
бяха още: Таня Михайлова – зам. министър на образованието и науката; Васил Велев – председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България; проф. Георги Михов – ректор на ТУ – София; проф. Виктор Златков – ректор на МУ – 
София; доц. Николай Нинов – зам. ректор на СА „Д. А. Ценов” – Свищов; проф. Ренета Божанкова – зам.-ректор на СУ „Св. 
Кл. Охридски”; доц. Константин Константинов – зам.-ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски”; декани и зам.-декани от 
университетите на стипендиантите; членове на специализираните комисии за определяне на стипендиантите; членове на 
Съвета на Фондация „Еврика”; общественици от партньорски организации и студентски съвети. 
Вече двадесет и осем години Фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Те се 
определят чрез конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, 
информатика, физика, химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български 
учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. 
Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. 
Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев. За четвърти път се присъждат и специални 
стипендии „Хуауей ИКТ”, за което Фондацията е получила дарение от „Хуауей Технолоджис България” ЕООД. 
В своето слово, Мария Габриел поздрави младите хора за спечелените стипендии и подчерта, че е много вдъхновяващо 
да се видят толкова светли умове и талант в днешното ни поколение. „Те въплъщават това, от което се нуждаем най-много 
днес – отлични умения, новаторски идеи, истинска визия”, каза Мария Габриел. Приветствия към студенти и ученици с 
изявени способности в науката и техниката – стипендианти на Фондация „Еврика”, отправиха Таня Михайлова, акад. Кирил 
Боянов и други гости на церемонията. 
Веднага след официалната част на церемонията по награждаване на стипендиантите, в неформален разговор, от името на 
академичното ръководство и цялата академична общност в Свищов, доц. Нинов отправи официална покана към Мария 
Габриел за изнасяне на публична лекция пред свищовските студенти през пролетта на 2018 година. Поканата бе приета и 
еврокомисарят пое ангажимент да включи в своята натоварена програма бъдещата си визита в Стопанска академия, в 
годината, когато Република България за първи път ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз. 
 
Sliven.net 
 
√ Още 55 нови стипендианти на Фондация „Еврика” официално получиха сертификати, АИКБ е партньор на 
инициативата 
Специален гост на тържеството беше Мария Габриел - еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество 
В Националния политехнически музей се състоя тържество, на което бяха връчени сертификатите на новите стипендианти 
на Фондация „Еврика“. Специален гост на проявата беше г-жа Мария Габриел - еврокомисар за цифрова икономика и 
цифрово общество. Приветствия към участниците и гостите направиха г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на 
образованието и науката, акад. Кирил Боянов - председател на Съвета на Фондация „Еврика“ и проф. Георги Михов - ректор 
на най- големия технически университет в страната, Техническия университет в София. Сред гостите на тържеството бяха: 
г-н Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, която е партньор на събитието, г-жа Валентина 
Танева - съветник на Президента на Република България, представители на академичните ръководства на университетите, 
учени и общественици. 
Вече 28 години Фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Те се определят чрез 
конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, 
химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български учени и общественици с 
принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии: Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. 
Георги Наджаков, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и 
акад. Евгени Матеев. За четвърти път днес бяха присъдени и специалните стипендии „Хуауей ИКТ“, за които фондацията е 
получила дарение от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД. 
Общо 55 ученици и студенти с изявени способности в науката и техниката получиха стипендии от Фондация „Еврика“ за 
учебната 2017/2018 г. Най-много от тях са от СУ ”Св. Климент Охридски” (22), от Медицински университет – София (8) и 
от Технически университет – София (5). Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, 
които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ 
– Пловдив и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. 
Погледът в списъка с отличените ни дава много силен сигнал, отбеляза в словото си към присъстващите българският 
еврокомисар г-жа Мария Габриел. Във всички краища на страната се обучават и творят истински млади учени, добави тя. 
Според г-жа Габриел е вдъхновяващо да се видят толкова светли млади умове и толкова талант в нашето днешно 
поколение, спечелили международни и национални олимпиади и конкурси.  
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ ООН признава България за развита икономика макар и не сред най-богатите 
Организацията прогнозира ръст на българската икономика от 3,6% през 2018 година и продължаващ спад на 
безработицата 
България е страна с развита икономика макар и още да не се нарежда сред страните с най-високи доходи в световен 
мащаб, пише в последния доклад на ООН с преглед на икономическата ситуация и прогноза за 2018 година. 
В групата на развитите икономики попадат 36 държави - всички членове на ЕС, САЩ, Япония, Канада, Нова Зеландия, 
Австралия, Исландия, Норвегия и Швейцария. 17 държави са в списъка с икономиките в преход - основно това са държавите 
от Балканския полуостров, Русия, Украйна, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 
Най-голяма е групата на развиващите се икономики - 124 държави, в която група прави впечатление присъствието на 
Турция. Тук са и Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които от друга страна са в групата на най-богатите 
държави в света. 
Страната ни, заедно с останалите държави на Балканите (без Гърция), се нареждат в групата на държави със средни доходи 
на базата на брутния национален доход на човек от населението към юни 2017 година (между малко под 4 хил. долара и 
12,2 хил. долара). В нашата група са още Русия, Китай, Бразилия и други. Най-богатите държави в света са повечето 
европейски държави, добре познатите икономически лидери - САЩ, Япония, Сингапур, както и Тринидад и Тобаго, Уругвай, 
Чили и Катар. 
Прогнозата на ООН за развитието на икономиката на България показва, че през тази година ръстът ще бъде 3,6%. През 
2018 година увеличението на брутния вътрешен продукт ще се запази в същите граници, а през 2019 година ще има 
ускорение до 3,8%. 
Организацията очаква и спад на безработицата - от 6,2% през тази година до 5,9% през 2018 година и 5,7% през 2019 
година. 
За сравнение прогнозата за Румъния показва, че през тази година експанзията за румънската икономика ще бъде в рамките 
на 5,9%, но следва забавяне през следващите две години до 4,5 на сто. 
Като цяло страните от ЕС ще отчетат ръст на икономиката от 2,2% през тази година, като следва забавяне до 2,1% през 2018 
година и до 1,9% през 2019 година. Безработицата в общността ще остане на ниво от малко над 7% през следващите две 
години, показва още докладът. 
От ООН отбелязват, че в последните десет години светът беше белязан с икономически кризи, започвайки от глобалната 
финансова приза през 2008 година, продължавайки през проблемите с публичния дълг в Европа и падането на цените на  
суровините. 
Очакванията са, че през тази година глобалният икономически растеж ще бъде 3%, което представлява значително 
повишение спрямо 2,4% през 2016 година. Това е най-бързият ръст от 2011 година досега, отчита още организацията. 
Прогнозата за следващите две години са, че този ръст ще се запази. 
Трудовият пазар продължава да показва признаци на подобрение, отчитат още от ООН. 
 
√ От 1 януари търговията на двете най-големи стокови борси у нас ще е на едно място 
Сделките на двете най-големи стокови борси в България ще съберат на едно място търговците 
От 1 януари 2018 г. търговията на двете най-големи стокови борси в България –  Софийска стокова борса (ССБ) и Българска 
стокова борса (БСБ), ще се осъществява на едно място. Това обяви изпълнителният директор на ССБ Васил Симов, цитиран 
от БТА. 
От Нова година сделките ще се сключват само на Софийската стокова борса, като всички членове, брокери, търговци, които 
търгуват на Българска стокова борса, ще търгуват на Софийската, без да заплащат встъпителни такси, които са типични за 
всяка една борсова институция. 
Васил Симов уточни, че в момента Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е дала лиценз на три стокови 
борси в страната - "Българска стокова борса" АД, "Софийска стокова борса" АД и "Национална стокова борса" АД. 
Първите две са най-големите в страната, докато тази в Пловдив е с доста по-скромен оборот. 
Изпълнителният директор на ССБ информира, че след подписания преди около година меморандум за обединението на 
двете стокови борси са започнали действия и процедури, така че да се стигне до сливането на двете борси и заработването 
на една още по-голяма и обединена стокова борса в България. 
По думите му за разлика от другите търговски субекти – банки, застрахователни компании, фирми и други, които се 
занимават с бизнес, е нормално да има конкуренция, но при борсовата търговия е точно обратното. 
Според него световната практиката сочи, че в една държава с размерите и икономиката на България една стокова борса е 
предостатъчна. 
"Най-важното нещо е да се концентрира, да се направи пазар, който е силно ликвиден. Това означава на едно място да се 
съберат много търговци и те да търгуват на едно място", посочи Симов. 
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Васил Симов се надява преди средата на 2018 г. двете борси и деюре да се обединят. 
"Този процес ще продължи няколко месеца, няма да може да отсечем точно 1 януари, може би ще има няколко месеца на 
напасване, на довършване на някои стари сделки, които са започнати от минали периоди", добави изпълнителният 
директор на ССБ. 
Той допълни, че по-важното е търговците, брокерите и фирмите-членки да свикнат, че ще търгуват на един под (бел. ред. 
на едно място). 
Директорът на Българската стокова борса Георги Найденов обяви, че двете борси са си дали шест месеца да уточнят 
правилниците си, да удовлетворят желанията на акционерите, като реалната търговия от 1 януари ще започне да се 
осъществява само на Софийска стокова борса. 
Васил Симов и Георги Найденов са отворени за обединение и с Националната стокова борса, но засега липсвало подобно 
желание от страна на борсата в Пловдив. 
 
News.bg 
 
√ 74% от шведските компании у нас разширяват дейността си следващите 3 години 
Около 74% от шведските компании в България планират разширение на дейността си в следващите 3 години. Това показва 
проучване на българския бизнес климат, изготвено в скандинавската държава. Данните са представени от заместник-
министъра на икономиката Александър Манолев и посланика на Кралство Швеция Луиз Бергхолм. 
"Шведските инвестиции в България приближават 200 млн. евро, а чрез тях са разкрити 8 500 работни места", каза зам.-
министър Манолев. По думите му дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция са свързани със секторите 
телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, търговия и др. 
"За нас е много важна т.нар. "обратна връзка" от тези компании - как те се чувстват в България и дали биха направили 
отново тази стъпка. Затова за нас бе много ценно проучването, което нашите партньори от Швеция са направили", допълни 
той. 
Според представените данни 94% от шведските компаниите ще запазят или ще разширят дейността си в България. 
Анкетираните са оптимистично настроени и към възможностите за рентабилност на българския пазар. Проучването 
показва още, че 29% от компаниите вече имат производство в България, а 30% от тези, които нямат, планират да разкрият 
такова в следващите 3 години. Сред основните силни страни на нашата страна се посочва членството в ЕС, ниските разходи 
(оперативни, данъчни и др.), инфраструктурната свързаност, географското положение и др. 
"Оптимистичен сигнал е, че това е второ подобно проучване за 2017 г. от важен партньор, след като допитване сред 
германския бизнес у нас показа, че 90% от анкетираните компании биха инвестирали отново в България, ако имаха 
възможност повторно да вземат това решение", подчерта Александър Манолев. Той акцентира, че тези данни мотивират 
администрацията да работи още по-активно за решаване на проблемите, които има бизнеса и за утвърждаването на 
България като атрактивна дестинация за инвестиции. 
По време на събитието бе посочено, че Скандинавския регион предлага много възможности и за български предприятия. 
Налице са перспективи за разширяване на пазара на български хранителни стоки (вина, сирена, консервирани продукти, 
минерални води, зеленчуци и плодове, екологични храни и др.). 
Съществува и потенциал за увеличаване на българския износ и осъществяване на преки контакти между български 
предприятия и скандинавски партньори в сектори като химическата и фармацевтичната промишленост, текстил, 
производството на мебели, машини, оборудване и услуги в областта на компютърните технологии и др. 
"Доказателство за този потенциал е и фактът, че през 2017 г. имаме над 20% ръст на двустранния стокообмен с Швеция, 
който надхвърля половин милиард лева", каза още икономическият заместник-министър. 
 
Informo.bg 
 
√ ЕП обсъжда отново въпроса за присъединяването на България и Румъния към Шенген 
Европейският парламент ще обсъди днес следобед отново въпроса за присъединяването на България и Румъния към 
Шенгенското пространство. Това се посочва в съобщение за дневния ред на последната за годината сесия на ЕП в 
Страсбург. Въпросът ще бъде обсъден заедно с този на Хърватия, която стана член на ЕС през 2012 година. ЕП потвърди в 
законодателна резолюция от юни 2011 г. готовността на България и Румъния за членство в Шенгенското пространство. 
Последната дума има Съветът на Общността, който трябва да постигне единодушие. По-рано тази есен ЕП одобри 
предложението на Съвета България и Румъния да получат достъп до визовата информационна система на ЕС. 
На 8 ноември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер отбеляза, че България и Румъния трябва да влязат 
в Шенген и това ще стане, защото там им е мястото. Той засегна тази тема на съвместна пресконференция в Брюксел с 
премиера Бойко Борисов. По думите на Юнкер България е източник, а не консуматор на сигурност, в сложния регион, в 
който се намира. Председателят на ЕК призова за приемането на България и Румъния и в годишната си реч през септември 
за състоянието на Съюза.  
 
В. Стандарт 
 
√ Отчетоха ръст на туризма от 8%, в София е 11% 
С обединени усилия можем да представим страната като едно бижу в туризма, обяви министърът на туризма Николина 
Ангелкова на церемонията по връчване на Годишните награди в бранша. 
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„Ръстът на в туризма е 8% в сравнение с миналата година и над 8,25 млн. туристи. Изключително ви благодаря, че сте с нас 
отново тази вечер на вторите годишни награди в туризма. Много бих искала да насърча тези, които не го направиха, да го 
направят следващата година, защото годишните награди показват не само избраното събитие или дестинация, но 
подкрепят труда на всяка една община, представител в бизнеса, така че да представим България като целогодишна 
туристическа дестинация", заяви Ангелкова и подчерта, че можем да развиваме всичко. 
„Важно е, че с обединени усилия можем да представим страната като едно бижу, богатство. Поздравявам и победителите, 
а и тези, които участваха. Всеки един от вас заслужава тази награда", каза още Николина Ангелкова. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова пък отчете 11% ръст в туризма в столицата. "За София тази година беше успешна в 
сферата на туризма", заяви тя. По думите й за 10 месеца 1,1 млн. са туристите в София, което e % ръст в сравнение с 
миналата година. „Ръстът при нощувките е 13%. 
 
В. Дума 
 
√ Започна реконструкция на прохода "Петрохан" 
Започна реконструкция на прохода "Петрохан", съобщиха вчера от Агенция "Пътна инфраструктура". Ремонтът ще 
продължи близо 15 месеца. 
Ще се рехабилитират още 22,2 км от прохода на територията на Софийска област, което ще стане по оперативната програма 
"Региони в растеж". В лот 2 от програмата е участъкът от второкласния път II-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до 
км 30+400. В средата на ноември със средства от Европейския фонд за регионално развитие започна ремонтът на близо 21 
км, които са част от лот 3. 
Проходът "Петрохан" съкращава пътуването между София и Монтана с около 50 км и с изпълнението на проекта през 
следващите 15 месеца жителите на общините Костинброд, Годеч и Берковица ще пътуват по обновена инфраструктура. 
 
В. Земя 
 
√ КЕВР отряза Манолова за по-евтина вода 
От 1 януари в 15 града в страната поскъпването ще е с предвидените между 2 и 20 процента, категоричен е шефът 
на регулатора Иван Иванов 
Комисията за енергийно и водно регулиране не може да намали цените на водата и от 1 януари в 15 града в страната тя 
ще поскъпне с предвидените между 2 и 20 процента. Искането регулаторът да постанови по-ниски цени, бе направено от 
омбудсмана Мая Манолова. Предвиденото увеличение вече е било одобрено миналата година заедно с бизнес плановете 
на ВиК дружествата, оправда се председателят на КЕВР Иван Иванов.  
Самата вода е свързана с обявената програма от правителството за подобряване на качеството на питейната вода, за 
всички дейности, които са свързани с пречистване на водите и ангажименти, които България е поела в това отношение към 
Европейската комисия и срокове, които трябва да бъдат изпълнени. В този смисъл ние не можем да променим цени, които 
са записани в петгодишните планове, всичко това е фиксирано, заяви Иванов Иванов.  
Припомняме, че омбудсмана Мая Манолова изпрати остро становище до председателя на Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, във връзка с предстоящото увеличение на ВиК услугите от 1 януари 2018 г. в 14 
области в страната. „За пореден път държавният регулатор не счете за необходимо да проведе обществено обсъждане по 
един толкова важен въпрос, който засяга потребителите в областите: Смолян, Варна, Пловдив, Силистра, Кърджали, Русе, 
Перник, Монтана, Шумен, Сливен, Бургас, Ямбол, Враца, София-град“, пише омбудсманът. Манолова посочва, че на 
практика КЕВР и ВиК дружествата обсъждат цени, които се плащат от трета страна, без последната да има възможност да 
вземе отношение по тях. „Това, освен че е незаконосъобразно, е и неморално“, категоричен е общественият защитник. 
 
Economic.bg 
 
√ България се придвижва с 10 места напред в ЕС по равенство между половете 
Това показват резултатите от третото издание на Индекса за равенство между половете на ниво ЕС 
През последните 2 години България е постигнала значителен напредък в областта на равнопоставеността между половете. 
През 2015 г. страната ни е заемала 25-то място в ЕС по този показател, докато през 2017 г. се е придвижила с 10 места 
напред и заема 15-то място. Това показват резултатите от третото издание на Индекса за равенство между половете на 
ниво ЕС. Изследването беше представено от Виргиния Лангбак, директор на Европейския институт по равнопоставеност 
между половете, по време на заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, което се 
проведе днес в Народното събрание. 
Индексът представлява значимо постижение на Европейския институт за равнопоставеност между половете, каза 
заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова при откриването на форума. С този институт ни 
свързва дългогодишно и ползотворно партньорство, което е катализатор за придвижването на България за две години с 
10 места напред, добави тя. 
Индексът за равенството между половете на ниво ЕС е уникален статистически инструмент за измерване на напредъка в 
равнопоставеността в шест основни области - „Работа“, „Пари“, „Знание“, „Време“, „Власт“ и „Здраве“, които са оценени 
за държавите-членки между 1 за общо неравенство и 100 за пълно равенство. 
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За 2013 г. индексът на България е 37.0, като до 2015 г. той нараства на 38.1, а през 2017 г. вече е 58.00, при 
средноевропейско ниво от 66.2. Страната ни постига най-високи резултати в област „Здраве“ 76.4, а най-ниски в област 
„Време“ 42.7. В област "Работа“ индексът е 68.6, в област „Пари“ - 61.9, в област „Знание“ - 53.3 и в област „Власт“ - 56.0. 
 
В. Земя 
 
√ Порожанов: Серия дебати по ОСП ще организираме по време на Българското председателство 
България ще предложи серия от тематични дебати по отношение на Общата селскостопанска политика. Това съобщи 
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на заседанието на Съвета на ЕС, който се 
проведе на 11 декември във формат „Земеделие и рибарство“, съобщиха от агроведомството. 
„Ще се спрем не само върху основните елементи, предложени в съобщението на Еврокомисията (ЕК), но и върху тези, 
които отсъстват от него. Надявам се да намерим обща основа в рамките на този обмен, да отправим ясни послания и 
насочим ЕК при изготвянето на бъдещата законодателна рамка. Като председател на Съвета смятам да осигуря условия за 
информиран и прозрачен дебат, чрез който позицията на Съвета да бъде ясно чута. Важно е да имаме споделено 
разбиране по общите ни цели, по важността и приноса на ОСП и необходимите финансови ресурси, които да гарантират 
постигането на целите ни в бъдеще“, подчерта министърът. 
Първото заседание на Съвета по време на Българското председателство ще бъде на 29 януари 2018 г. и България смята да 
започне още тогава дебата по същество, стана ясно още от думите на Порожанов. 
 
Sinor.bg 
 
√ Агроминистерството заделя 1,55 милиона лева за рекламната кампания на ПРСР 
Офертите се отварят от 20 декември 2017 г. до 3 януари 2018 г. 
От края на октомври досега Министерството на земеделието, храните и горите е открило пет обществени поръчки за 
популяризиране на програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 на обща стойност 1,55 млн. лв. На сайта на 
Агенцията за обществени поръчки са качени подробности по всичките пет поръчки, като приемът на оферти по първата 
поръчка – за реклама в печатните медии е приключил. Евросредствата по тази поръчка са за 500 хиляди лева (без ДДС). 
На 20 декември ще бъдат отворени офертите по втората голяма поръчка за още 500 хиляди лева за „Изработка, дизайн, 
брандиране, отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали за нуждите на ПРСР (2014-2020г.)”, която е 
обособена в две позиции - „Изработка, дизайн, брандиране, отпечатване и доставка на рекламно-информационни 
материали за нуждите на ПРСР (2014-2020г.), но произведении от специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. 
Сред рекламните материали, които ще бъдат изработени по тази обществена поръчка са включени химикалки, бележници, 
дипляни, тениски, папки, ключодържатели, чаши, ранички и други артикули. 
При заявка от страна на министерството изпълнителят на проекта е длъжен да осигури и разпространи рекламно-
информационните материали на територията на страната. Те трябва да бъдат изработени съгласно общата визия с лого и 
слоган на новия програмен период: „Една посока. Много възможности”. 
На 21 декември е крайният срок, в който може да се кандидатства и третата обществена поръчка за „Разработване и 
публикуване на рекламно-информационни материали за ПРСР (2014-2020) в интернет сайтове”. Размерът на поръчката е 
300 хиляди лева (без ДДС), като изпълнителят трябва да осигури рекламни банери и PR текстове в минимум 10 интернет 
издания за период от 1 (една) година. 
Обхватът на дейността включва изработване на рекламни банери и на PR текстове, визия и брандиране на рекламно-
информационни материали за ПРСР (2014-2020 г.), коректура на текстовото съдържание, заявяване, публикуване и 
проследяване на поместването им в интернет изданията. Самите интернет издания трябва да имат достатъчно голяма 
аудитория, за да достигнат до повече потребители. Затова и тяхното ранкиране ще се определя от рейтинговите агенции 
Gemius, Alexa и/или други доказани източници за обективно измерване на посещаемостта, за последното 6-месечие на 
настоящата година. 
Четвъртата обществена поръчка е за 150 хиляди лева (без ДДС) и по нея ще кандидатстват туроператори, които ще 
организират пет семинара по ПРСР (2014-2020 г.). Крайният срок за прием на оферти по тази поръчка е 22 декември, като 
изискване към кандидатите е тази общестевна поръчка да не бъде разделяна по позиции. 
Последната обществена поръчка е за изработка на рекламни телевизионни клипове, като цената за нея е 100 хиляди лева 
(без ДДС). Крайният срок за подаването на офертите 3 януари 2018 година. 
Обхватът на дейността включва създаване на сценарии и изработка на рекламни аудио- визуални материали, 
популяризиращи Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) на национално ниво. 
Тази поръчка не е разделена на обособени позиции поради това, че предметът на поръчката е неделим е невъзможно 
разделянето на обособени позиции, съобщиха от агроминистерството. 
 
Econ.bg 
 
√ Доларът отстъпва от 4-седмичния връх спрямо шестте основни валути 
Доларът се смъкна от 4-седмичния връх спрямо шестте основни валути, след като демократите спечелиха частичните 
избори за Сената на САЩ в много консервативния щат Алабама, намалявайки по този начин мнозинство на републиканците 
в Конгреса. 
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Това би затруднило президента Доналд Тръмп да прокара законопроектите си за намаляване на данъците и други 
икономически реформи. 
Индексът на долара нарасна с 0,15 процента, до 93,941 пункта, сред като вчера достигна 94,219 пункта, най-високото ниво 
от 14 ноември. 
Спрямо йената доларът се понижи с 0,2 процента, до 113,35 йени, отстъпвайки от 4-седмичния си връх от 113,75 йени 
вчера. 
Еврото нарасна с 0.15 процента до 1.1757 долара, след като във вторник се понижи до 3-седмично дъно от 1.17175 долара 
за едно евро. 
В края на вчерашната сесия доларът нарасна повече след като бяха публикувани данните за производствените цени в САЩ. 
Американската валута получи подкрепа и от очакванията Федералният резерв на САЩ (ФЕД) да повиши основната лихва 
до края на годината след двудневната среща, която завършва днес. 
Вниманието на инвеститорите е насочено повече върху прогнозите на ФЕД за увеличаване на лихвите през следващата 
година и перспективите за инфлацията. Очаква се ФЕД да обяви своите решения в 21 часа българско време, а изявлението 
на председателя Джанет Йелън половин час по-късно. 
През септември прогнозите на анализаторите бяха, че ФЕД ще повиши лихвите три пъти през 2018 г., но много от 
инвеститорите очакваха, че слабото покачване на инфлацията ще доведе до по-малко изменения. 
Ако данните за потребителските цени в САЩ, които се очаква в 15,30 часа българско време, също покажат подобно 
покачване, тогава може да се очаква по-бързи темпове на нарастване на определяните от ФЕД лихви, твърдят анализатори. 
Британският паунд остава близко до 2-седмичното си дъно и към 8 часа българско време се търгува за 1.3315 долара, 
докато вчера котировките бяха за 1.3303 долара, макар че британската валута беше подкрепена за кратко от обявените 
данни вчера, които показаха, че британската инфлация неочаквано е достигнала почти до 6-годишен връх през ноември. 
Инфлацията на потребителските цени през миналия месец е нараснала до 3,1 процента на годишна база и е малко над 
очакванията на икономистите, които прогнозираха 3,0 процента. 
И тъй като отчетената инфлация е с повече от един процентен пункт над целите от 2 процента на Английската централна 
банка (АЦБ), гуверньорът Марк Карни ще трябва да обясни на министъра на финансите Филип Хамънд какъв ще бъде 
отговоърт на регулатора). 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции поскъпват 
Фючърсите на щатските индекси, лихвите по щатските държавни облигации и доларът бележат понижения днес, след като 
демократът Дъг Джоунс победи републиканеца Рой Мур в надпреварата за място в Сената от щата Алабама. 
В същото време азиатските акции поскъпват, а петролните фючърси изгубиха част от позициите си. 
Победата на Джоунс може да означава проблеми за президента Доналд Тръмп. Тя ще свие и без друго крехкото 
мнозинство на републиканците в Сената и ще затрудни прокарването на политическата му програма. 
Изборите временно отвлякоха вниманието от Федералния резерв, който се очаква да вдигне ливите по-късно днес и да 
даде индикации за бъдещите си действия по отношение на паричната политика. 
Фючърсите на S&P 500 бележат понижение от 0.3%, в сравнение със спад от 0.1%, преди затварянето на избирателните 
секции в Алабама. 
Доларовият индекс, който следи представянето на щатския долар спрямо кошница от шест други основни валути, отчита 
понижение от 0.2%, до 93.948 пункта, отстъпвайки от триседмичния си връх, достигнат във вторник. 
Доларът поевтиня с 0.3%, до 113.26 йени, докато еврото поскъпна с 0.1%, до 1.1758 спрямо щатската валута. 
Лихваща по щатските 10-годишни облигации се понижи до 2.394%, в сравнение с нивото си на затваряне от 2.403% от 
вторник. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи повишение от 0.1%. 
Японският индекс Nikkei губи 0.5% в следобедната търговия, след като бе поставен под натиск от поскъпването на йената. 
На Уолстрийт вчера Dow Jones и S&P 500 записаха рекордно високи нива на затваряне, докато технологичният Nasdaq 
Composite затвори с 0.19% надолу. 
Биткойнът губи 1.1% на борсата Bitstamp, до 16 465.09 долара. 
Двудневната среща на Фед приключва днес, а очакванията са, че централната банка на САЩ ще вдигне основната си лихва 
до между 1.25 и 1.50%, като инвеститорите ще следят и за евентуални индикации за темпото на затягане на паричната 
политика през следващата година. 
Срещите на Централната банка на Англия и на Европейската централна банка също ще се проведат през тази седмица, като 
очакванията са за запазване на настоящите лихвени нива. 


