
1 

 

 

 
 
 
 
 
 

Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
3e-news 
 
√ Синдикати и работодатели заедно срещу спекулативно надуване на цените на тока от търговци 
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко 
търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система 
За некоректни търговски практики, които деформират пазара на електроенергия и водат до "спекулативно и 
необосновано" поскъпване на цената на тока алармират в съвместна позиция национално представителните синдикални 
и работодателски организации КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ. 
Необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за 
значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко до 
претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, заявяяват от организациите. 
Според тя предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за 
свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики. Необходими са обаче контрол и санкции срещу 
манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила. Пуубликуваме цялата позиция на 
синдикалните организации и бизнеса. 
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално 
представителните  работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща 
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. 
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани 
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление. 
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на 
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от 
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното 
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК. 
Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на 
енергийния пазар. 
Но нещо в този пазар не работи както трябва! 
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства 
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки, 
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които 
категорично не могат да бъдат определени като референтни.  
Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия, 
предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики. Нужен е съответния контрол и санкции 
срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила. 
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат 
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко 
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента. 
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни 
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и 
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, 
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще 
засегне всеки битов абонат. 
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат 
вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система. 
В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на 
напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период. 
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Велика България 
 
√ Работодатели и синдикати скочиха срещу мафиотското поскъпване на тока! 
Национално представителните синдикални и работодателски организацииалармират за проблеми на пазара на 
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него. 
КНСБ, КТ „Подкрепа“, КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия. 
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на 
електроенергия у нас вече седоминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива 
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. 
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани 
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва 
още в позицията. 
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на 
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от 
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното 
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още. 
Според КНСБ, КТ „Подкрепа“, КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за 
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. 
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те. 
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства 
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки, 
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които 
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията. 
Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички 
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и 
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени 
регламенти и правила. 
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат 
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко 
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция. 
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни 
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и 
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, 
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще 
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски 
практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони 
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система. 
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване навредни практики и недопускане на напрежение 
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период. 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ За първи път от 20 години в България се отчита икономически оптимизъм 
Парламентът е институцията, която събира най-силната обществена критика през последните три месеца, 
показва изследване на Алфа Рисърч 
Десет години след присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) и почти пет години след започналото 
възстановяване на европейските страни от икономическата и финансова криза българите посрещат новата 2018 г. със 
своеобразен исторически рекорд по оптимизъм. Общо 55% от анкетираните очакват по-добра година срещу едва 9% по-
лоша. 
Подобна е била ситуацията единствено през 1998 г. - една година след Виденовата зима, но тогава, след кризата от 1996 
г., и страховете са били двойно повече. Това показват резултатите от регулярното тримесечно национално представително 
проучване на агенция Алфа Рисърч и Нова телевизия. 
За първи път от 1998 г. се наблюдава още една рязка промяна в мнението на традиционно скептичния българин, пише още 
в доклада. След 20-годишно прекъсване положителните оценки за отминаващата година започват да доминират над 
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отрицателните. Над една четвърт от анкетираните са на мнение, че изтичащата година е била по-добра, 17%  смтат, че е 
по-лоша, а 57% - че е същата. 
През почти целия този период негативните оценки са били от два до пет пъти повече от позитивните, подчертават от Алфа 
рисърч. В основата на оптимизма безспорно стои икономическото оживление, спадът на безработицата и създаването на 
добре платени работни места, изискващи високообразована и квалифицирана работна сила, коментират от 
социологическата агенция. 
Според тях е показателно, че 41% от висшистите оценяват отминаващата година като по-добра срещу едва 12%, според 
които е била по-лоша. 
 

 
Единствената група, в която песимизмът доминира, са хората с основно образование, с ниска или без квалификация. Това 
ясно показва увеличаващата се роля на адекватното образование и приноса на технологичните инвестиции за 
индивидуалния просперитет и общия икономически ръст, коментират от Алфа Рисърч. 
Според изследването успоредно с повишаването на личното материално и финансово състояние и особено със 
създаването на „анклави“ като София, Пловдив, Варна и Бургас, където са концентрирани значителен брой високоплатени 
специалисти, започва да се променя структурата на очакванията и изискванията към местното и централно управление. 
Ако средно за страната 55% от хората твърдят, че се нуждаят от по-високи доходи, 29% - от по-добра среда за живот в 
тяхното населено място, и 12% - от по-добри закони и управление, то в столицата и големите градове делът на хората, 
настояващи за по-високи доходи (41%), е почти изравнен с тези, настояващи за по-качествена среда (39%), става ясно още 
от данните. 
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Според агенцията може да се прогнозира, че ако плавният ръст на доходите и концентрацията на високотехнологичните 
производства в няколко региона продължи и през следващата година, все по-осезателно и в по-широк мащаб ще започнат 
да се променят очакванията и изискванията към управляващите. На първо място ще расте вниманието и натискът за по-
добра среда на живот и публични услуги в големите градове, а оттам фокусът ще се премества и към качеството на самото 
управление. 
За работещите най-голям дял продължава да заема трудовата дейност (основна и допълнителна). Средният брой работни 
часове остава обаче под 8 (7ч. и 50 мин.), което е показателно за относително високият дял заети, които работят на 
намалено, съкратено или непълно работно време, констатират от Алфа Рисърч. Всеки десети се труди срещу заплащане 
над 8 часа дневно. С три часа средно дневно, отделяни за гледане на телевизия, българинът остава сред най-активните 
зрители на континента. 
Нараства обаче и времето, прекарвано в интернет. Общо 63% от пълнолетните българи са в мрежата и прекарват там 
средно по 2ч. и 40 минути - време, което отстъпва съвсем малко на телевизионното. Сред хората до 50 години 
съотношението се обръща. Разговорите чрез социалните мрежи заради удобството или принудата (поради миграцията на 
по-младото поколение) са оставили далеч назад личните срещи с приятели, близки, роднини, става ясно от доклада. 
Всеки втори българин не спортува, а онези, които го правят, отделят средно за спорт или разходки около час и половина 
дневно. Около 42% имат в домакинството си деца, на които отделят по около 3 часа дневно. Това определено е една от 
положителните тенденции в последно време след кризисните години от началото на прехода, когато заниманието с децата 
беше сведено до минимум, обобщават от социологическата агенция. 
По традиция за Коледа и Нова година българите предпочитат семейните и роднински събирания пред индивидуалните 
пътувания. Тъй като емиграцията обхваща в по-голяма степен младите поколения, повече българи се връщат в страната за 
празниците, отколкото пътуват навън. Всеки шести ще пътува при роднини в страната или чужбина. Всеки четвърти ще 
посреща гости у дома. Около 4,5% са туристическите пътувания. От тях 3% или 160 хил. пътувания са в страната и 1,4% или 
около 80 хил. – в чужбина. 
Декемврийското проучване показва, че независимо от нарасналия икономически оптимизъм не са наблюдават почти 
никакви промени в доверието към институциите, политическите лидери и партии. 
Степента на обществена критичност към тях е все така висока. През последните три месеца тя се фокусира най-силно върху 
парламента в резултат от агресивното партийно противопоставяне и първи знакови оставки. По-тесните партийни 
симпатизанти са лоялни към своите партии и лидери, но преобладаващата част от българите остават силно дистанцирани 
от политическия живот и представителство. 
Президентът Румен Радев продължава да е най-одобряваната политическа фигура с 57% подкрепа, идваща от най-
различни социални слоеве. Отрицателна оценка за работата му дават 13% от пълнолетните българи, предимно жители на 
големите градове и симпатизантите на дясно- центристки партии. 
 

 
 
Правителството и премиерът запазват подкрепата си от септември: 21% одобрение за дейността на кабинета срещу 31% 
неодобрение, 33% одобрение за Бойко Борисов срещу 36% неодобрение. 
За 2017г. водещите петима политици по степен на обществено доверие са Румен Радев (57%), Йорданка Фандъкова (36%), 
Бойко Борисов (33%), Красимир Каракачанов (29,9%), Корнелия Нинова (27,8%). 
Активността на отделни министри в есенния политически сезон се отразява пряко на техния индекс на доверие 
(съотношението между позитивни и негативни оценки за дейността им). Като най-успешен министър отново се откроява 
вицепремиерът Томислав Дончев (с ръст на личния му индекс от 16,4 на 17,8), показва още изследването. 
Втората си позиция запазва и министърът на отбраната Красимир Каракачанов (10,3%). В резултат от повишената 
външнополитическа активност на правителството и фокусирането на общественото внимание върху предстоящото 
председателство на ЕС в челната тройка се завръща Лиляна Павлова (от 10,1%), а външният министър Екатерина Захариева 
бележи ръст от 4,4 пункта и заема през декември пето място по индекс на доверие. 
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Благоприятните бюджетни финансови рамки водят до съществено подобрение и в позициите на финансовия министър 
Владислав Горанов. 

 
 
Парламентът е институцията, която събира най-силната обществената критика през последните три месеца. След известен 
кредит, даден на 44-тото Народно събрани, одобрението за дейността му отново поема надолу - от 12% през септември 
до 9%, а неодобрението нараства от 44% до 49%. Неудовлетвореността е насочена към всички парламентарни групи и 
доминира сред привържениците на всички партии, достигайки най-високи равнища сред симпатизантите на БСП и 
извънпарламентарната опозиция. 
Устойчиво ниско продължава да бъде доверието в правораздавателните институции. Положителните оценки за дейността 
на главния прокурор са 10% срещу 48% отрицателни, а за съда – 10% положителни срещу 51% отрицателни. 
Позитивна тенденция е налице в мнението за работата на полицията – одобрението нараства от 22% през септември до 
27% през декември срещу 30% неодобрение. 
С 25% вот, ако изборите бяха днес, ГЕРБ запазва водещи електорални позиции, става ясно още от данните на Алфа Рисърч. 
Личният рейтинг на Бойко Борисов се покачва с един пункт до 33%. 
БСП обаче успява да мобилизира привържениците си и през последните три месеца подкрепата за социалистите бележи 
лек ръст от 19,3% до 21,2%. След предконгресните партийни битки Корнелия Нинова възстановява позиции и е с най-
съществен персонален ръст измежду партийните лидери: доверието към нея нараства с 3 пункта от 24,4% до 27,8%. 
Противоречивото отношение към лидерите на Обединените патриоти се отразява повече на персоналното доверие към 
тях, отколкото на електоралната подкрепа за коалицията. Тя остава в рамките на 5,6%. Красимир Каракачанов (29,9%) 
продължава да бъде вторият най-одобряван партиен лидер след Бойко Борисов. Валери Симеонов обаче губи 3 пункта 
доверие (от 13,9% на 10,3%), а Волен Сидеров остава сред най-слабо одобряваните партийни лидери – 4,7%. 
ДПС запазва традиционния си дял симпатизанти от 4,7%, а Мустафа Карадайъ – 7,9%. 
След съществения спад в подкрепата за Воля през есента привържениците й остават в рамките на 2,1%, а на лидера ѝ 
Веселин Марешки – 11,8%. 
Усилията на извънпарламентарната десница за евентуално обединение и принципите, върху които ще се гради, все още 
не са достигнали до по-широк кръг избиратели, става ясно още от данните от проучването. Така, въпреки наличието на не 
малък потенциал от бивши десни избиратели, нито една от партиите в този спектър не успява към момента да отбележи 
значителен ръст (Реформаторски блок – 2%; Да, България 1,9%; Нова република – 0,6%). Едва реалният формат на 
обединението между тях, ако то възникне достатъчно рано, би могъл да покаже дали на евроизборите през 2019 г. ще 
успеят да разчитат на синергиен ефект, коментират още анализаторите. 
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√ Платежният баланс на България излиза на плюс с 185,6 млн. евро през октомври 
Износът отбелязва годишен ръст от 19,4% , а вносът – 16,4%, показват данни на централната банка 
Текущата и капиталова сметка на платежния баланс през октомври е положителна и възлиза на 185,6 млн. евро. За 
сравнение преди година имаше излишък от 13,7 млн. евро, показват данни на Българската народна банка (БНБ).  
За първите десет месеца на тази година текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3,058 млрд. евро при 
излишък от 3,682 млрд. евро за периода от януари до октомври 2016 г. 
 
 

 
 
 

Източник: БНБ 
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Investor.bg припомня, че в края на септември текущата и капиталова сметка възлизаше на 2,877 млрд. евро с излишък от 
432,6 млн. евро. 
В края на октомври салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 146,1 млн. евро, докато година по-рано беше 
на дефицит от 0,3 млн. евро. 
За периода януари – октомври текущата сметка е положителна и възлиза на 2,684 млрд. евро, като за същия период на 
миналата година излишъкът беше 2,673 млрд. евро. 
Текущата сметка включва вноса и износа, плащанията и постъпленията за услуги, парите, които емигрантите изпращат на 
свои роднини в България, както и текущите трансфери между страната и останалия свят. При излишък България се оказва 
нетен кредитор на останалия свят, а при дефицит – длъжник. 
Търговският баланс за октомври е на минус със 106,3 млн. евро, при дефицит от 145,5 млн. евро преди година. 
Акумулираните данни показват, че за първите десет месеца на тази година търговското салдо е отрицателно в размер на 
1,270 млрд. евро, като дефицитът за същия период на 2016 г. беше 753,8 млн. евро. 
В централната банка изчислиха, че през октомври от България са изнесени стоки за 2,526 млрд. евро, което е 19,4% (410,9 
млн. евро) годишен ръст. 
За първите десет месеца на тази година експортът е 21,527 млд. евро (42,9% от БВП), като за една година нараства с 13,7% 
– 2,601 млрд. евро (39,3% от БВП). 
Вносът на стоки през октомври възлиза на 2,632 млрд. евро, при 16,4% годишен ръст (371,6 млн. евро). 
За първите десет месеца импортът достигна 22,797 млрд. евро (45,4% от БВП), като се увеличава с 15,8% (3,118  млрд. евро) 
на годишна база. 
Салдото по услугите е положително в размер на 181,1 млн. евро, като преди година пак беше на плюс със 173,3 млн. евро. 
От януари до октомври салдото е положително в размер на 2,901 млрд. евро, като за сравнение през същия период на 
миналата година беше 2,934 млрд. евро. 
Преките чуждестранни инвестиции през октомври са на отрицателна територия със 77,5 млн. евро, дакото преди една 
година бяха на плюс със 125,2 млн. евро. 
В БНБ пресметнаха, че за първите десет месеца на 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 600,3 млн. евро и отчетоха, 
че за същия период на миналата година салдото също беше отрицателно –  716,1 млн. евро. 
Резервните активи на БНБ през октомври се понижават с над 2,338 млрд. евро, докато година по-рано намалението беше 
със 177,6 млн. евро. През първите десет месеца на този година те намаляват с 1,568 млрд. евро, докато за същия период 
на миналата година се увеличиха с 2,713 млрд. евро. 
 
В. Стандарт 
 
√ Фирмени декларации до НАП само онлайн 
От началото 2018 г. фирмите ще подават в НАП корпоративните си декларации само онлайн. Става въпрос за формуляри, 
задължението за подаване на които възниква след 31 декември 2017 г., а не за декларации, които е трябвало да бъдат 
подадени по-рано, но срокът е изпуснат. Това стана ясно на семинар на НАП за промените в данъчните закони, които влизат 
в сила от следващата година. Наред с това отпада отстъпката от 5% от дължимия за довнасяне корпоративен данък при 
подаване на декларацията онлайн. 
Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2017 г., вече няма да подават годишна данъчна декларация и годишен 
отчет за дейността, каза Цветана Янкова, началник отдел "Данъчна методология" в НАП. Тези фирми обаче ще трябва да 
подадат в Агенцията по вписванията декларация, че не са осъществявали дейност в срок до 31 март 2018 г. Тази декларация 
ще се публикува в Търговския регистър, но няма да се плаща такса от фирмите. Все още не е ясно дали ще има образец за 
тази декларация, или тя ще трябва да бъде в свободен текст. Ако една фирма няма друга дейност, освен да плаща банкови 
такси за налична сметка, ще се приема, че тя реално не осъществява дейност. Ако обаче по сметката има пари и фирмата 
получава лихви по принцип това са приходи и трябва да се подаде годишна данъчна декларация. За малки суми от лихви 
в рамките на стотинки обаче от НАП няма да правят проблеми и да налагат глоби, ако фирмата подаде декларация, че не 
осъществява дейност, стана ясно на семинара. Ако обаче през 2017 г. фирмата е трябвало да направи счетоводно 
преобразуване, ще трябва да подаде годишна данъчна декларация, дори реално да не осъществява дейност. 
В сила вече са и нови промени в ДОПК, свързани с автоматичен обмен на информация между данъчните администрации 
в ЕС, както и между страните, които участват в многостранно споразумение, разработено от ОИСР. Целта е да се прекрати 
практиката за агресивно данъчно облагане на мултинационални компании като Google, Amazon и Starbucks. Според новите 
правила, компаниите майки трябва да подадат в данъчните администрации, където са регистрирани, отчети по държави 
за осъществяваната дейност във всички останали страни по света. След това данъчните изпращат тези отчети до 
съответните администрации на другите държави. Това се отнася за групи с годишни приходи над 750 млн. евро, а ако 
компанията майка е от България - приходи над 100 млн. лв. Българските предприятия, които са дъщерни на компаниите 
майки, ще трябва само да подадат уведомление, кое предприятие ще подаде отчета по държави. Като първото 
уведомление за 2016 г. трябва да се подаде по интернет още до края на настоящата 2017 г. Ако обаче предприятието 
майка, не е задължено да подава отчет по държави, този документ ще трябва да се подаде от дъщерното дружество в 
България. Такива отчети трябва да подадат фирми, които са дъщерни на компании от САЩ, защото Щатите не са се 
присъединили към многостранното споразумение на ОИСР. 
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√ Застрахователи изнесоха в чужбина 4 млрд. лева 
Застрахователните компании изнесоха в чужбина над 4 млрд. лв. Тези пари са инвестирани зад граница в търсене на по-
висока доходност от компаниите заради ниските лихви по банковите влогове в страната. Капиталовият пазар в България 
пък не е достатъчно голям за да поеме толкова много пари. 
Общата сума на средствата, управлявани от застрахователните дружества, които осъществяват дейност в България, възлиза 
на 7,472 млрд. лв. към края на септември, сочат данните на БНБ. За година техният размер нараства с 962,9 млн. лв. (14,8%). 
Като по-голямата част от увеличението на активите на застрахователите се инвестира в чужбина. За година инвестициите 
на застрахователите в България се увеличават само със 136,2 млн. лв. (4,1%) и достигат 3,463 млрд. лв. Като техният дял 
пада до 46,3%. А средствата, инвестирани в държавите от ЕС, нарастват с 789,2 млн. лв. (27,5%) и достигат 3,661 млрд. лв. 
Така парите, вложени в ЕС, вече имат дял от 49% и са повече от средствата, които са инвестирани от застрахователите в 
България. 
По отношение на валутната структура на активите на застрахователите, основен дял имат активите в левове, но те се свиват 
до 37,9% от общия размер на управляваните от дружествата средства. Активите в евро падат до 29,3% при 31,8% година 
по-рано, а вложенията в долари имат дял от 3,5%. Огромни са инвестициите в други валути, които имат дял от 29,3%. 
Оказва се, че застрахователите търсят изгодни възможности за вложения в страните от ЕС. Но големи суми се влагат в 
държавите извън еврозоната, защото там лихвите също са ниски. 
В активите на застрахователите преобладават облигациите, които за година нарастват с 218,7 млн. лв. (6,5%) и достигат 3,6 
млрд. лв. Но делът на облигациите се свива до 48,2%. В същото време голям дял от средствата се влага в акции, където 
рискът е по-висок, но има и повече възможности за реализиране на по-висока доходност. За година инвестициите в акции 
се увеличават със 133,6 млн. лв. (17,2%) до 909,1 млн. лв. и вече имат дял от 12,2%. В същото време депозитите се свиват с 
46,6 млн. лв. (6,2%) до 710,6 млн. лв. и вече имат дял само от 9,5%. 
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 153,2 млн. лв. (8,4%) за година и достигат 1,982 
млрд. лв. С доста по-бързи темпове се увеличават парите, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане. 
Те нарастват с 809,8 млн. лв. (17,3%) за година и към края на септември достигат 5,489 млрд. лв. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Заключения на МВФ за България 
В периода 5-14 декември се проведе редовна експертна мисия на Международния валутен фонд. В програмата на мисията 
бяха включени срещи и разговори с представители на български институции. 
Ето и заключенията. 
Икономиката на България, на прага на предстоящото председателство на страната на Съвета на Европейския съюз, се 
възстановява със стабилни темпове. Предизвикателството, пред което са изправени отговорните за формулирането на 
политики лица в момента, да трансформира това възстановяване в устойчиво и включващо сближаване на доходите на 
населението до нива, преобладаващи в по-богатите държави-партньори на България в ЕС. Това изисква действия в редица 
направления и по-конкретно повишаване на ефикасността на публичните институции на всички нива, преодоляване на 
слабостите в образованието, здравеопазването и пазара на труда, както и допълнително укрепване на рамката за 
финансова стабилност. Постигането на напредък в тези направления ще доведе до по-добро и почиващо в по-висока 
степен на правила управление, за което редица представители на правителството и на обществения сектор непрестанно 
полагат усилия в сътрудничество с партньорите и институциите на ЕС. 
Силен икономически растеж 
1. Икономиката на България се представя добре. Реалният растеж на БВП бележи възходяща тенденция в продължение на 
пет последователни години, достигайки 3.9 процента през 2016 г., като прогнозите ни са за сходен растеж и през 2017 и 
2018 г. Текущата сметка се характеризира с висок излишък, благодарение и на конкурентния външен сектор, като външният 
дълг бележи чувствителен спад. Фискалната политика е консервативна. А валутният борд е осигурил ценова стабилност. 
Въпреки това, са необходими дългосрочни усилия за изравняване на доходите с тези в ЕС. Независимо, че в краткосрочен 
план растежът на икономиката може да надвиши прогнозираните нива, съществуват редица негативни рискове, 
включително произтичащи от несигурност на световните финансови пазари или геополитически събития. 
Добра фискална политика 
2. Фискалната стратегия на правителството, изложена в бюджета за 2018 г. средносрочната бюджетна рамка, е като цяло 
уместна. Прогнозата за реален ръст на 
БВП изглежда реалистична в краткосрочен план и амбициозна в средносрочен план. Независимо от това прогнозите за 
приходната част на бюджета са отражение на благоразумна фискална политика. Формулираната цел за бюджетен дефицит 
от 1 % от БВП през 2018 г. би могла да има слаб процикличен ефект, но тя отчита необходимостта от наваксване в областта 
на публичните инвестиции. Ако изпълнението на приходната част на бюджета надхвърли очакванията, разликата би могла 
да бъде спестен с цел избягване на ефекта на прекомерно фискално стимулиране. Целта за връщане към балансиран 
бюджет до 2020 г. е уместна, както от гледната точка на съображения, свързани с цикличността, така и заради 
необходимостта за запазване на достатъчни буфери, необходими за поддържането на системата на валутен борд (СВБ). 
Неотслабващо внимание трябва да бъде насочено към фискалните предизвикателства, свързани със застаряването на 
населението. 
Подобряване на управлението 
3. Почиващото на правила и по-ефикасно управление има ключов принос към дългосрочното и включващо сближаване на 
доходите. Това изисква по-добро разходване на публичните средства, по-добро управление на държавните предприятия, 
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включителни и Българската банка за развитие, и още по-солидна рамка за финансова стабилност. Съпътстващите надзорни 
политики и практики следва да насърчат разпределението на спестяванията на пазарен принцип и да допринесат за по-
висок и устойчив икономически растеж, като същевременно служат като защитна линия срещу корупционни бизнес 
практики. 
4. Публичните блага на България трябва да подобрят. Публичната инфраструктура се оценява като изоставаща в качествено 
отношение и налага необходимост от повишаване на въздействието на разходваните за изграждането на инфраструктура 
средства от националния бюджет и бюджета на ЕС. Здравеопазването е скъпо на фона на постиганите резултати. 
Образованието изглежда недофинансирано, особено на фона на целта за подобряване на постиженията до нивата в 
партньорските страни на ЕС. По отношение на приходната част, съществуват резерви за подобряване на събираемостта на 
ДДС, повишаване на размера на данък сгради и намаляване на дела на недекларираните трудови доходи. Биха могли да 
бъдат обмислени следните мерки, основно насочени към прецизна оценка на ситуацията: 
• Прецизно насочени политики за намаляване на разликата между дължимия и събран ДДС; 
• Провеждане на оценка на управлението на инвестициите в публичната сфера; 
• Разширяване на обхвата на текущите прегледи на разходването на публични средства; 
• Извършване на функционален преглед на заетостта и възнагражденията в публичния сектор. 
5. Подобряването на достъпа до по-добро образование и обучение са ключова предпоставка за преодоляване на сложните 
структурни предизвикателства пред България, включително задълбочаващия се недостиг на квалифицирани кадри на 
пазара на труда. Оценяваме неотдавна предприетите мерки по отношение на модела на финансиране на висшето 
образование и на изпълнението на пилотни програми за подобряване на качеството на професионалното образование в 
партньорство с бизнеса. Същото важи и за планираното значително повишение на ниските заплати на учителите, за да се 
привлекат на млади и талантливи кадри и за да се подобрят действията за намаляване на преждевременното отпадане от 
училище. Важно е част от планираните увеличения на заплащанията да бъдат обвързани с постигнатите резултати и тяхната 
реализация да бъде съобразена със заключенията на един функционален преглед. Също така, е необходимо да бъдат 
положени допълнителни усилия и за достигане до уязвимите групи. 
6. Необходимо е да бъдат преодолени значителните слабости в системата на общественото здравеопазване. В 
краткосрочен план, обществените болници в затруднено финансово състояние трябва да се преструктурират, за да се 
осигури продължаващо предоставяне на услуги. Значително подобрение на ефикасността би могло да се постигне чрез 
засилване на контрола върху разпределението на лекарствените продукти и върху договорите между Националната 
здравноосигурителна каса и частни доставчици. В структурно отношение, разработването на национална здравна карта с 
цел идентифициране на медицинските нужди би следвало да се използва да се облекчат територичалните дисбаланси по 
отношение на достъпа до здравни грижи и прекомерното разчитане на болниците в сравнение с първичните и превантивни 
грижи. Липсата на специалисти и подмяната на възрастния медицински персонал също ще трябва да бъдат адресирани с 
мерки. 
7. Осигуряването на по-добро качеството на публичните блага предполага също така и по-добро управление на 
държавните дружества. Първа крачка в това отношение е повишаване на прозрачността на финансовите показатели за 
тяхната дейност. Няколко държавни дружества, главно в енергийния и транспортния сектор, са силно задлъжнели. 
Неотдавнашното решение на правителството да включи условните задължения на държавните предприятия в бюджетната 
документация е положителна стъпка за повишаване на прозрачността, която оценяваме. Независимо от това, 
управлението и надзорът на държавните предприятия следва да бъде засилен. За тази цел би било полезно да бъдат 
отделени функциите, свързани с определянето на политиките, от тези по надзора, както и да бъде извършван внимателен 
подбор на членове на надзорните съвети на държавните предприятия, като се засилят изискванията за тяхната отчетност. 
Добре функциониращата съдебна система е най-висшето обществено благо. 
8. Приветстваме общоприетия ангажимент за по-нататъшно подобряване на функционирането на съдебната система. 
Неотдавна бяха предприети важни мерки, включително за укрепване на независимостта и работата на Висшия съдебен 
съвет (ВСС). Съществува разбиране за необходимостта от допълнителен напредък и ние отбелязваме наличието на 
продължаващи усилия за подобряване на дейността на ВСС, за укрепване на ефективността и отчетността на Главния 
прокурор и за увеличаване на на усилията за борба с корупцията. Опитът на страните в Източна Европа показва, че 
реформата на съдебната система може да бъде подпомогната чрез по-балансирано разпределение на възможностите и 
ресурсите в обществото и повишаване на прозрачността и отчетността.1 Текущите усилия и мерките, които препоръчваме 
за повишаване на ефикасността на управлението и допълнително укрепване на финансовия сектор, би следвало да 
допринесат за постигането на напредък в тази важна сфера. 
Укрепване на финансовия сектор 
9. Благоразумните надзорни политики доведоха до високи показатели на системна капиталова адекватност, които 
надвишават значително регулаторните минимуми, като приходите и ликвидността са също стабилни. Все пак 
необслужваните кредити (НК) продължават да са високи – на двойно по-високи нива от средното за Европа. Няколко 
законодателни инициативи бяха предприети в съответствие с препоръките на Оценката на стабилността на финансовата 
система (ОСФС), а д руги с тъпки с а в п роцес н а подготовка, включително и изпълнение. 
• Управление на Българската народна банка (БНБ). Скорошното изменение на Закона за кредитните институции (ЗКИ) 
ускори реформите в управлението на БНБ, като пълномощията за взимане на решения се предоставиха на ниво 
Управителен съвет. Това добре възприето разширяване на отчетността на Управителния съвет, в сравнение с това 
подуправителите да отговарят за банковия и платежния надзор, би трябвало да засили институционалната рамка на 
централната банка. Необходимо е БНБ бързо да внедри процедури за гладко преминаване към новия управленски модел 
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и да бъде осигурено новият колективен процес да не затрудни вземането на решения. Ние оценяваме значимостта на тази 
задача. 
• Третиране на НК. Понастоящем се възраждат усилията в Европа за адресиране на проблемите с НП. В този контекст, 
оценяваме високо проекта на Управление „Банков надзор“ на БНБ за пруденциално ръководство за НК, което наскоро 
беше изпратено за коментари от отрасловите организации, т.к. то включва съответните надзорни начини за измерване на 
обезпечаването на кредитните загуби, счетоводните отписвания при НК и оценката на обезпечението. В проекта на 
ръководството по подходящ начин се разглеждат натрупаните НК, както и заемите, които ще изпаднат в 
неплатежоспособност в бъдеще. Този подход отчита важни местни характеристики, които включват високия капитал и 
доходност на банките и кредитните условия, които са благоприятни за постигане на напредък по 
намаляването на НП. Важно е да се отбележи, че намаляването на НК трябва да се свърже също и с насърчаване на 
дискусиите за преструктуриране между банките и длъжниците, по-нататъшно изграждане на пазара на НК и 
подобряването на съдебните процедури за преструктуриране на дълга. 
• Регулиране и надзор. В съответствие с препоръките на ОСФС, измененията на ЗКИ ще разширят също така определенията 
за експозиция на свързани лица, и ще засилят контрола върху експозициите на свързани лица до постигане на съответствие 
с законодателството на Е С и специфичните условия на страната. 
Понастоящем е важно да се довършат законовите разпоредби и надзорните процеси/ ръководство. В допълнение, 
базирайки се на инспекциите от 2017 г. и на 
предстоящите такива, БНБ трябва да предприеме мерки за противодействие на концентрацията и рисковете от свързани 
лица. 
• Мрежа на финансова сигурност и мерки за управление на кризи. Режимът на преструктуриране на кредитните институции 
и инвестиционните фирми.  
Необходимо е да се приложи в действие в пълна степен. С цел подкрепяне изискванията на мрежата за сигурност беше 
изменен Законът за публичните финанси. Законодателните промени положиха надеждна законодателна основа, даваща 
възможност за преминаване от ранна намеса към преструктуриране, но ще са необходими още значителни процедурни 
усилия, за да се постигне съгласуваност с правилата на ЕС за държавна помощ и разпоредбите на валутния борд. 
10. Оценката на качеството на активите, проведена през 2016 г. (ОКА) и стрес тестът показаха, че банковата система като 
цяло е устойчива. Независимо от това, обаче, две местни банки изискват по-големи капиталови буфери и финализиране 
на процеса на привличане на надеждни нови инвестиции в кратък период. БНБ трябва да приеме цялостна надзорна 
стратегия, за да наблюдава и осигури жизнеспособността на банките в средносрочна перспектива. 
11. В съответствие с препоръките на ОСФС, властите направиха високо оценяван напредък в законодателството по 
отношение на небанковия финансов сектор. 
Измененият закон за Комисията за финансов надзор (КФН) допринася за нейната независимост. С промените в Кодекса на 
социалното осигуряване се разширява определението за свързани лица. 
По-нататъшна интеграция в Европейски съюз 
12. Членството в ЕС донесе много ползи и беше силен катализатор за реформи. В момента България е на прага на 
поемането на председателството на ЕС. 
Предизвикателствата пред ЕС са значителни и ние пожелаваме на българското правителство успех в усилията да име бъде 
отделено внимания по в реме на председателството на страната. Отбелязваме, също така, че България разглежда 
възможността за присъединяване към ERM II, с оглед да се изпълни окончателно ангажиментът на страната за 
присъединяване към евро-зоната. Членството в еврозоната, включително в банковия съюз, ще осигури на България по-
голяма роля в органите на ЕС за взимане на решения, и по-голяма отговорност за успеха на паричния съюз. Реформите, 
които предлагаме, би трябвало да помогнат за успешното участие. 
 
Vlastta.com 
 
√ Токът на свободния пазар може да поскъпне с 50 до 90%, обясни Делян Добрев 
Предстои поскъпване на електроенергията на свободния пазар с 50 до 90 на сто. За това потвърди Делян Добрев, 
председател на енергийната комисия в парламента. По думите му свободният пазар има над 50 на сто дял и от него ток 
купуват всички фирми. 
Не бива да се всява паника – рязкото увеличение касае само бизнеса, успокои той. Съветът му е по-малките компании, 
които ползват по-ниско напрежение да се върнат на регулирания пазар на енергия докато заработи енергийната борса в 
страната и енергията се търгува по ясни и прозрачни правила. 
„От 1 януари свободното количество енергия ще се търгува свободно на енергийния пазар и ще има повече прозрачност 
вече. Това е платформа, която ще сравнява оферти и всеки ще има възможност да купи”, посочи той. На борсата вече 
няколкото компании, които продават ток по неясни правила вече няма да имат тази възможност и няма да има уговаряне 
на цени. 
Добрев сподели, че е отказал предложение да бъде охраняван от НСО преди две години. Без да даде подробности той 
посочи, че повод за това е била че е накърнил интересите на енергийна компания. 
По повод референдума в Генерал Тошево, той посочи, че проблемът е бил преекспониран, защото не вярва там да има 
залежи. „Но съм оптимист, че в Черно море сондажите ще са успешни и имаме първи потвърждения за въглеводороди в 
блок Хан Аспарух”, каза той. 
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В. Сега 
 
√ 80% от чуждите инвестиции у нас са фирмени заеми 
Задграничните купувачи на имоти са вложили по-малко от 10 млн. лева за десет месеца 
Голямото изоставане в привличането на чужди инвестиции през тази година започва да се наваксва, но ръстът идва 
основно от поемането на дълг от българските предприятия. Това показват данните на БНБ към 1 ноември. Според тях 
чуждите инвестиции в българската икономика през първите десет месеца на годината са 855.5 млн. евро. Това е със 7%, 
или с 57.3 млн. евро, по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В средата на годината сривът беше 
повече от 50%. 
Остава обаче в сила тенденцията основните капиталовложения от чужбина да пристигат у нас под формата на заеми, 
отпуснати на български предприятия от техните компании майки,базирани в други държави. А това са средства, които рано 
или късно трябва да се връщат и в повечето случаи са показател за краткосрочни интереси. За първите десет месеца на 
годината размерът на този тип инвестиции е 678 млн. евро, което е 80% от всички привлечени капитали отвън. Наред с 
това чуждите инвеститори все по-често усвояват печалбата от българските си подразделения и прибират дивиденти - от 
началото на годината до 31 октомври реинвестираната печалба е едва 28 млн. евро.  
В същото време данните за инвестициите в дялов капитал показват, че дългосрочните интереси към България от страна на 
задграничния бизнес намаляват. За десетте месеца чужди фирми са вложили в акции и дялове на наши предприятия само 
149.6 млн. евро при 589.1 млн. евро година по-рано.  
Най-много вложения в българската икономика идват от Холандия - 728.6 млн. евро, основно под формата на заеми. 
Холандия традиционно държи първото място като инвеститор, но причината е в либералния й данъчен режим, заради 
който компании от различни страни се регистрират там. На второ място се нарежда Швейцария - със 125.6 млн. евро също 
основно дългови инструменти, следвана от Германия със 26.2 млн. евро.  
В същото време през първите десет месеца на годината Австрия и Белгия са изтеглили от България почти 100 млн. евро.  
Продължава сривът на вложенията на чужденци в недвижими имоти у нас. За първите десет месеца в страната ни са влезли 
скромните 9.7 млн. евро от купувачи на имоти при 60.4 млн. година преди това. Руснаците продължават да са с най-голям 
дял - 52%, следвани от германците - 11.7%, и украинците - 11.3%.  
В същото време все повече български инвеститори настъпват зад граница. По предварителни данни преките инвестиции в 
чужбина за януари - октомври 2017 г. нарастват с 255.2 млн. евро, при увеличение със 196.7 млн. евро година преди това. 
 
БНР 
 
√ След вписването на българското народно читалище в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО: Разговор с Николай 
Дойнов, председател на Съюза на народните читалища 
В началото на този месец Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство към 
ЮНЕСКО прие в своя Регистър на добрите практики да бъде вписано и българското народно читалище. По този начин 
уникалната ни културна институция получи заслужено международно признание. Как ще се развиват тези важни културни 
средища през следващата година разказва Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища.  
„Във връзка с предстоящото Българско председателство на ЕС, читалищата се готвят да покажат най-добрите постижения 
на любителското изкуство у нас“, подчерта той и ги определи като „първи по рода си неформални средища за култура и 
образование в Европа“ и „сложен обществен механизъм“.  
За повече информация, чуйте запис на интервюто ТУК. 
 
В. Стандарт 
 
√ Отпускат на БАН още 15 милиона 
Допълнителни 15 млн. лв. ще бъдат предоставени на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2018 г. Това 
обяви на брифинг в Министерския съвет след среща на ръководството на Българската академия на науките (БАН) с 
премиера Бойко Борисов, съобщи агенция "Фокус". 
Преди два дни от БАН обявиха на пресконференция, че общото събрание на академията ще проведе заседание на 8 януари 
2018 г., на което да обсъди и при необходимост ще проведе протестно шествие в централните части на София в седмицата 
от 15 до 19 януари 2018 г., последвано от други протестни действия. Екзистенц-минимумът, който настояват да получат от 
държавния бюджет, е 98 млн. лв. - нивата от 2009 г. 
За нарушаването на конституционното им право на заплащане, съответстващо на извършената работа, учените заплашиха 
да информират омбудсмана Мая Манолова, представителството на Европейската комисия в България, посолствата на 
страните - членки на ЕС, и международните научни организации. 
От БАН настояват за целево финансиране от правителството в размер на 38 млн. лв., за да може да бъде изравнено 
възнаграждението в системата на БАН с другите системи от Министерството на образованието и науката. 
От академията настояват да се увеличи месечната стипендия на докторантите в БАН и висшите училища до размер на една 
и половина работна заплата - до 765 лева. В момента тя е 450 лева, а за 2018 г. ще стане 500 лева, което е обидно малко 
според тях. 
Освен това те искат да получават целево финансиране и според резултатите от научноизследователска дейност на 
научните организации в съответствие с проведеното оценяване от МОН през 2017 г., където институтите на академията са 
се класирали на първите места. 

http://bnr.bg/post/100910625/predsedatelat-na-sauza-na-narodnite-chitalishta-otnovo-nama-da-mojem-da-si-kupim-knigi
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√ Европейците са оптимисти за ЕС и виждат добро състояние на икономиката 
Според последното проучване "Стандартен Евробарометър", публикувано днес заедно с резултатите от специалното 
проучване на Евробарометър "Бъдещето на Европа", повечето европейци смятат, че състоянието на икономиката е добро. 
Подкрепата за еврото е на най-високото си равнище от 2004 г. насам в еврозоната и оптимизмът за бъдещето на ЕС 
надхвърля песимизма. 
Оптимизмът по отношение на състоянието на икономиката и подкрепата за еврото нарастват, като за първи път от началото 
на икономическата и финансова криза през 2007 г. европейците имат положително мнение за текущото състояние на 
европейската икономика (48%), отколкото негативно мнение (39 %). 
Доверието в Европейския съюз остава високо, като в България процентното равнище е едно от най-високите (57%). 
Миграцията е на челно място сред опасенията на европейците (39%), следвана от тероризма (38%). 
Положително мнение за Европейския съюз имат 75 % от европейците; 71 % от европейците мислят, че ЕС е "място на 
стабилност в един будещ тревога свят". 
Есенното издание на проучването "Стандартен Евробарометър" (EB 88) за 2017 г. e проведено чрез интервюта на живо в 
периода 5—19 ноември. Интервюирани са 33 193 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки. 
Специалното проучване (467) на Евробарометър "Бъдещето на Европа" e осъществено чрез интервюта по телефона в 
периода 23 септември—2 октомври. В държавите — членки на ЕС, са анкетирани 27 881 лица. 
 
Sinor.bg 
 
√ Преведени са 73 млн. лева на 8 250 фермера за акциза върху горивата 
Държавен фонд „Земеделие“ преведе първи транш в размер на 72 872 000 лв. на 8 250 земеделски стопани по схемата 
„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско 
производство“. Изплатените средства представляват 87,21 % от одобрения размер на държавната помощ за всички 
кандидати. 
Останалата част, в размер на около 11 млн. лева ще бъде изплатена на всички 8 250 земеделски стопани с втори транш в 
началото на 2018 г., съобщиха от фонда. 
Бюджетът за 2017 г. по схемата, по която ще бъдат възстановени разходите на земеделските производители за закупено 
гориво през 2016 год., е 84 милиона лева при ставка от 0,40 лв. за литър. 
Помощта се предоставя на земеделски производители под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, 
използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и 
„Животновъдство“. 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на 
кандидатстване по схемата за държавна помощ. 
Фермерите, отглеждащи животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат 
регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 
 
Money.bg 
 
√ Aвapиятa в Ceвepнo мope ĸaчи цeнaтa нa Вrеnt дo $64 зa бapeл 
Цeнитe нa пeтpoлa пpoдължaвaт дa pacтaт и в cpядa нa фoнa нa cпpeния пopaди peмoнт тpъбoпpoвoд Fоrtіеѕ и 
нaмaлявaнeтo нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ. Aвapиятa нa eдин oт нaй-гoлeмитe пeтpoлoпpoвoди в Ceвepнo мope 
cъĸpaщaвa дocтaвĸитe зa пaзapa c 450 xиляди бapeлa нa дeнoнoщиe. 
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt ce тъpгyвaт пo $63,96 зa бapeл, c 0,25 пpoцeнтa нaд цeнaтa oт вчepa. Bъв втopниĸ 
ĸoтиpoвĸитe ce ĸaчиxa c $0,39 (0,62%, дo $63,8 зa бapeл. 
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ в cъщoтo вpeмe ce пoвиши c 0,33 пpoцeнтa, дo $57,75 зa бapeл. Π o вpeмe нa 
вчepaшнaтa тъpгoвия ĸoтиpoвĸитe з a тoзи copт ce пoвишиxa c нa $0,30 (0,52%), дo $57,46 зa бapeл. 
Зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce cъĸpaтили c 5,2 милиoнa бapeлa дo 438,7 милиoнa. A зaпacитe oт 
бeнзин и дpyги пeтpoлни дepивaти ca ce нaмaлили c 2,9 млн. бapeлa, пoĸaзвaт дaннитe нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo 
пeтpoлa. 
Oфициaлнaтa инфopмaция зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ пo-ĸъcнo днec щe пyблиĸyвa Упpaвлeниeтo зa 
eнepигйнa инфopмaция (ЕІА). 
Πpoдължaвaщият peмoнт нa тpъбoпpoвoдa Fоrtіеѕ cъщo тaĸa пoдпoмaгнe вдигaнeтo нa цeнитe, ocoбeнo нa ceвepнo-
мopcĸия copт Вrеnt. Oпepaтopът нa cъopъжeниeтo, ĸoмпaниятa Іnеоѕ, cъoбщи, чe paбoтa пo oтcтpaнявaнe н aвapиятa мoжe 
дa пpoдължи oт двe дo чeтиpи ceдмици, cчитaнo cлeд дaтaтa 11 дeĸeмвpи. 
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√ Азиатските акции поскъпват в очакване на данъчните реформи в САЩ 
Азиатските акции поскъпнаха леко днес, игнорирайки загубите на Уолстрийт, докато дългоочакваният проектозакон за 
данъчна реформа в САЩ си проправя път в Конгреса. В същото време, по-високите лихви по щатските държавни облигации 
подкрепиха долара. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 0.1%, а японският Nikkei отчита лек ръст в следобедната търговия. 
Dow Jones вчера се понижи с 0.15%, докато S&P 500 изгуби 0.32%, а технологичният Nasdaq затвори с 0.44% надолу. 
“Мисля, че хората започват да се опасяват повече за проектозакона за данъците,” казва Харуми Тагучи, старши икономист 
в IHS Markit в Токио. “Дори и да бъде приет, ще отнеме известно време да се разбере дали той ще окаже ефект върху 
икономиката.” 
Камарата на представителите в Конгреса най-накрая прие проектозакона вчера следобед, но в него има части, които не 
отговарят на правилата на Сената. Рано тази сутрин Сенатът гласува ревизирана версия на проектозакона, в която 
въпросните части са премахнати. 
Очаква се по-късно днес Камарата на представителите да го гласува отново. 
Проектозаконът предвижда намаляване на корпоративния данък от 35 на 21%. Това би повишило общите печалби на 
компаниите от S&P 500 с 9.1%, според анализатори на UBS, въпреки че според някои инвеститори тези очаквания вече са 
отразени в ръста на пазара напоследък. 
Конгресът също така трябва да приеме закон за финансиране на администрацията до полунощ в петък, с който да се 
избегне частичното спиране на работата й. 
По-високите лихви по щатските държавни облигации подкрепиха долара вчера, като лихвата по 10-годишните книжа 
достигна седемседмичен връх от 2.472%. За последно лихвата бе на ниво от 2.450% по време на азиатската сесия. 
Доларът поскъпна с 0.1%, до 113.02 йени, докато еврото остава без промяна на ниво от 1.1842 долара. 
Европейската валута получи подкрепа от по-високите лихви в еврозоната, поскъпвайки с 0.5% във вторник, когато 
управителите на централните банки на Естония, Словакия и Германия обсъждаха необходимостта дебатът да бъде 
изместен от изкупуванията на облигации към други инструменти, като лихвите. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, отчете леко 
повишение днес - до 93.458 пункта. 
Биткойнът поевтинява с 3.8% на борсата Bitstamp, до 17 025.00 долара, губейки близо една пета от стойността си от 
достигнатия връх само преди три дни. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол продължиха да поскъпват, подпомогнати от спирането на тръбопровода в Северно 
море, от ограниченията в производството и от очакванията, че щатските петролни запаси ще отчитат понижение в пета 
поредна седмица. 
Цената на щатския лек суров петрол бележи ръст от 0.3%, или 16 цента, до 57.72 долара за барел, след като добави 0.5% 
вчера. Петролът от сорта брент поскъпва с 0.1%, добавяйки 13 цента, до 63.88 долара за барел, след повишение от 0.6% 
вчера. 
 


