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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Nova TV 
 
√ Колко загуби хазната от повечето почивни дни през 2017 година? 
600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната заради повечето почивни дни през миналата година. Изчисленията са 
на Асоциацията на индустриалния капитал. 
През 2017-а година официалните почивни дни са били с 4 повече в сравнение с 2016-а година. Затова работодателите  
изчисляват, че средно всеки от българите ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. Умножено по броя на 
работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
Още по темата – във видеото. 
 
ТВ Европа 
 
√ Председателят на АИКБ Васил Велев в предаването „Ексклузивно“ 
Една динамична политическа година си отива. 2017 започна с встъпването в длъжност на новия президент Румен Радев, 
премина през служебно правителство, избори, правителство на Борисов 3 в коалиция с Патриотите и 44-и състав на 
Народното събрание. 
Сред новите 240 преобладават депутатите без никакъв опит в парламентаризма. Девет месеца след встъпването им в 
длъжност решихме да ги попитаме така ли си представяха парламентарния живот, какви са техните приоритети и какво си 
пожелават за новата година. 
Във втората част на предаването: Защо 2017 година се оказа най-„мързеливата“ от последните 20 години? Колко работихме 
и колко почивахме през отминаващата година? Какви са загубите съответно за бизнеса, държавата и за нас самите? 
Отговорите от председателя на АИКБ Васил Велев. 
 
√ 60% от фирмите ще увеличат заплатите на служителите си през 2018 г. 
Близо две трети от фирмите у нас ще увеличат възнагражденията на работниците си през новата година. 33% от 
предприятията пък ще наемат нови служители, ще разработват нови продукти и ще разширяват производството си, сочат 
проучвания на Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Всичко това става 
възможно благодарение на постоянно подобряващите се показатели на българската икономика. 2017 – а година е най-
добрата за родната ни икономика, като очакванията са ръстът да е поне 4%. 
Добрин Иванов – АИКБ: „Като цяло оптимизмът е повсеместен така да се каже. Оптимизмът не е само за България, има 
оптимизъм и за европейската и за световната икономика. Ние сме във възходящ икономически цикъл, както и Европа, и 
Светът и няма и никакви прогнози за предстоящи икономически кризи или пък спукване на големи балони. Ще се 
увеличава производството, производството пък от своя страна е свързано с увеличаване на наемането на допълнителни 
хора, съответно когато има по-добри резултати, ще има и по-високи заплати“. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България споделят прогнозите, че през 2018 година икономическият ръст ще 
надхвърли заложения в бюджета от 3,9%. А Брутният вътрешен продукт може да е над 105 милиарда лева. 
Добрин Иванов – АИКБ: „Нашата прогноза беше за между 3,8 и 4,2% ръст на българската икономика за 2018 г., което горе-
долу съвпада с прогнозата на Министерството на финансите, прогнозата на Европейската комисия и на Международния 
валутен фонд. Те сочат в този диапазон ръст на българската икономика“. 
Сред приоритетите на работодателските организации през новата година ще са отпадането на класа прослужено време, 
както и създаването на оптимален механизъм за определяне на минималната работна заплата. 
 
Econ.bg 
 
√ 600 млн. лева губи хазната заради почивните дни 
Всеки трудещ се ще изкара с 200 лева по-малко за държавата 
600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. Причината са повечето почивни дни през изминалата 2017 г. 
Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Нова тв. 
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата. Затова работодателите изчисляват, че средно 
всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. 
Сметката показва, че умножено по броя на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 

https://nova.bg/news/view/2017/12/28/202523/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=vq1dejmwpP8&feature=youtu.be&t=979
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Zanas.eu 
 
√ Почивахме много за Коледа и Нова година, но колко пари загуби хазната? 
Всеки трудещ се ще изкара с 200 лева по-малко за държавата. 600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. 
Причината са повечето почивни дни през изминалата 2017 г. Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитирани от Нова телевизия. 
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата. Затова работодателите изчисляват, че средно 
всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. 
Сметката показва, че умножено по броя на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
 
Bulgaria 365 
 
√ 600 млн. лева губи хазната заради почивните дни 
Всеки трудещ се ще изкара с 200 лева по-малко за държавата 
600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. Причината са повечето почивни дни през изминалата 2017 г. 
Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Нова тв.  
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата. Затова работодателите изчисляват, че средно 
всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. Сметката показва, че умножено по броя 
на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
 
Novini.bg 
 
√ Хазната губи 600 млн. лв. годишно от почивните дни 
600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. Причината са повечето почивни дни през изминалата 2017 година. 
Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Нова телевизия.  
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата. Затова работодателите изчисляват, че средно 
всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. Сметката показва, че умножено по броя 
на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
 
Faktor.bg 
 
√ Хазната губи 600 млн. лв. годишно от почивните дни 
600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. Причината са повечето почивни дни през изминалата 2017 година. 
Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Нова телевизия. 
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата. Затова работодателите изчисляват, че средно 
всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. 
Сметката показва, че умножено по броя на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
 
Pik.bg 
 
√ Хазната загубила 600 млн. лв. заради почивните дни 
600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната заради повечето почивни дни през миналата година. Изчисленията са 
на Асоциацията на индустриалния капитал. 
През 2017-а година официалните почивни дни са били с 4 повече в сравнение с 2016-а година. 
Затова работодателите изчисляват, че средно всеки от българите ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. 
Умножено по броя на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
 
Varna.bg 
 
√ Голямата Коледно-новогодишна почивка ни донесе огромни финансови загуби 
Всеки трудещ се ще изкара с 200 лева по-малко за държавата. 600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. 
Причината са повечето почивни дни през изминалата 2017 г. Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитирани от Нова телевизия.  
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата.  
Затова работодателите изчисляват, че средно всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния 
бюджет.  
Сметката показва, че умножено по броя на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
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HotPoint 
 
√ Голямата Коледно-новогодишна почивка ни донесе огромни финансови загуби 
Всеки трудещ се ще изкара с 200 лева по-малко за държавата. 600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. 
Причината са повечето почивни дни през изминаващата 2017 г. Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния 
капитал, цитирани от Нова телевизия.  
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата.  
Затова работодателите изчисляват, че средно всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния 
бюджет. Сметката показва, че умножено по броя на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
 
PlovdivskiNovini 
 
√ Хазната "загубила" 600 млн. през празниците 
600 милиона лева по-малко са постъпили в хазната. Причината са повечето почивни дни през изминаващата 2017 година. 
Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Нова телевизия.  
През 2017 година официалните почивни дни са били с 4 повече от миналата. Затова работодателите изчисляват, че средно 
всеки трудещ се българин ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. Сметката показва, че умножено по броя 
на работниците, това прави 600 милиона лева загуба за хазната. 
 
Blitz.bg 
 
√ Работодателите раздават щедри обещания в навечерието на 2018-а  
По-високи заплати и нови работни места от 1 януари. Причината е, че бизнесът отчита ръст на приходите и съживяване на 
икономиката. До момента сме изработили и държавата е похарчила над 32 милиарда лева. 
Резултатът - изпращаме най-успешната година от 2008 насам, твърдят икономисти. Бизнесът е на същото мнение. Общо 
около 200 000 са новите работни места, а всеки втори работодател у нас планира да увеличи заплатите на своите служители 
с между 10 и 20 %.  
Равносметката за вече изминалата година, според националната статистиката - отчитаме абсолютен рекорд в историята по 
брой заети българи. Работим повече, харчим повече и пълним хазната все по-лесно. За бизнеса 2017 година е първата 
„глътка свеж въздух” от 8 години насам.  
„Една успешна година. Има ръст на БВП почти 4%”, заяви Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България. 
„Това е най-добрата следкризисна година за България. Имаме намаляване на безработицата. От 1 до 6 - оценката е 4”, 
коментира пред Нова телевизия икономистът Румен Гълъбинов.  
Бизнесът прави смели планове и обещава по-високи заплати още от 1 януари. Причината - в много от секторите има 
сериозна липса на кадри.  
„Когато има една работа, която трябва да се свърши, но няма кой да я свърши- тя остава несвършена и това се отразява 
на всички- заплати, доходи”, коментира Васил Велев.  
Държавата също вдига социалния праг. Още преди края на тази година стана ясно, че пари в хазната - има. „Приходните 
агенции са с милиард повече приходи”, заяви премиерът Бойко Борисов. Парите щели да отидат за пенсии, учители, 
полицаи и майки. От следващата седмица минималната заплата също се увеличава. Имало обаче и пропуски. Борбата с 
корупцията, например, се наблюдавала много внимателно от потенциални инвеститори, твърдят експерти.  
 
Money.bg 
 
√ 5 интepвютa oт гoдинaтa, ĸoитo cи зacлyжaвa дa пpoчeтeтe oтнoвo 
Πpeз изминaлитe 12 мeceцa oт Моnеу.bg ce cpeщнaxмe c мнoгo paзлични и интepecни cъбeceдници. C тяx гoвopиxмe зa 
гopeщитe тeми в иĸoнoмичecĸия cвят и oбcъждaxмe нaбoлeли въпpocи, cвъpзaни c пaзapa нa тpyдa, pacтeжa нa cтpaнaтa, 
възмoжнocтитe зa инвecтиpaнe y нac и т.н. B пocлeдния дeн oт 2017-a гoдинa щe пpeдcтaвим пeт oт нaй-интepecнитe 
интepвютa: 
Bacил Beлeв, Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) 
Πpeдceдaтeлят нa УC нa AИKБ и изпълнитeлeн диpeĸтop нa "Cтapa Πлaнинa Xoлд" ĸoмeнтиpa ĸaĸ oцeнявa paзвитиeтo нa 
бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa пpeз 2017 гoдинa и ĸaĸвo oчaĸвa дa ce пpoмeни пpeз cлeдвaщaтa. Bacил Beлeв aнaлизиpa eдин oт 
нaй-гoлeмитe пpoблeми нa бизнeca y нac - липcaтa нa ĸaдpи, ĸaĸтo и възмoжнocтитe зa пpeoдoлявaнeтo мy. 
Mилeнa Bидeнoвa, "Koфac Бългapия" 
B нaчaлoтo нa гoдинaтa yпpaвитeлят нa "Koфac Бългapия" paзĸaзa зa нaй-гoлeмитe пpeпятcтвия, ĸoитo oчaĸвaт бългapcĸия 
бизнec пpeз 2017 гoдинa, ĸaĸтo и зa cилнитe и cлaбитe cтpaни нa иĸoнoмиĸaтa y нac. Mилeнa Bидeнoвa нe пpoпycнa дa 
cпoмeнe и ĸaĸвo мoгaт дa oчaĸвaт ĸoмпaниитe oт тpитe ceĸтopa c нaй-гoлям пpинoc зa pacтeжa - инфopмaциoннитe 
тexнoлoгии, тypизмът и пpoизвoдcтвoтo. 
Димитъp Cпacoв, "Kayфлaнд Бългapия" 
Упpaвитeлят нa вepигaтa xипepмapĸeти "Kayфлaнд" нaпpaви peтpocпeĸция нa пaзapa в Бългapия пpeз пocлeднoтo 
дeceтилeтиe и cпoдeли ĸaĸвo e ycпялa дa пocтигнe ĸoмпaниятa зa тoзи пepиoд. Димитъp Cпacoв paзĸpи oщe ĸoи ca гoлeмитe 
пpeдизвиĸaтeлcтвa в ceĸтopa нa бъpзooбopoтнитe cтoĸи и дaли имa пoтeнциaл зa нaвлизaнeтo нa нoви вepиги в cтpaнaтa. 



4 

 

 

Πлaмeн Πaнчeв, "Tpaĸия иĸoнoмичecĸa зoнa" 
Зa paзвитиeтo и инвecтициитe oт 1,500 милиapдa eвpo в нaй-гoлямaтa индycтpиaлнa зoнa y нac paзĸaзa инж. Πлaмeн 
Πaнчeв. Ocнoвaтeлят нa "Tpaĸия иĸoнoмичecĸa зoнa" cпoдeли ĸoи ca нaй-пepcпeĸтивнитe ceĸтopи в индycтpиятa в Бългapия 
и c ĸaĸвo cтpaнaтa ни ycпявa дa пpивлeчe гoлeми чyждecтpaнни инвecтитopи, ĸaтo "Ceнcaтa Texнoлoджиc", "Ocpaм" и 
"Либxep". 
Cвeтлa Лecoвa, "Moндeлийз Бългapия" 
Изпълнитeлният диpeĸтop нa "Moндeлийз Бългapия" cпoдeли ĸaĸви ca xapaĸтepиcтиĸитe нa бългapcĸия пaзap пo 
oтнoшeниe нa пpeдпoчитaнитe oт пoтpeбитeлитe пpoдyĸти, ĸaтo пo нeйнитe дyми в цялa Eвpoпa cpeд нaй-ĸyпyвaнитe ca 
плoдoвeтe, шoĸoлaдa и тecтeнитe издeлия. Ocвeн тoвa Cвeтлa Лecoвa paзĸpи ĸaĸви ĸaчecтвa тpябвa дa имaт ĸaндидaтитe, 
зa дa пoлyчaт paбoтa в eднa oт вoдeщитe ĸoмпaнии в xpaнитeлнaтa индycтpия. 
 
Zdrave.net 
 
√ Проф. Плочев: В болниците има щабове за борба с касата 
Клиничната пътека се превърна във финансов чек, категоричен e управителят на НЗОК 
В болниците има щабове за борба с касата. Това мнение изразява управителят на НЗОК проф. Камен Плочев става ясно от 
стенограма от проведеното на 12 декември заседание на Надзорния съвет, на която се обсъждат проверките в лечебните 
заведения и като цяло контрола над болничния сектор.  
„Въпросът е, че касата прави проверки основно документално. По документи всичко е изрядно“, заявява представителят 
на БЧК Красимир Гигов. В отговор председателят на НС Жени Начева посочва, че бивши служители на касата работят в 
лечебни заведения, а проф. Плочев допълва: „Има щабове за борба с касата вече“. 
Според управителя на НЗОК един от големите проблеми в системата е как да се спре „този безсмислен оборот на болни 
хора в болниците“.  „Клиничната пътека вместо един алгоритъм за действие точка по точка какво се прави се превърна във 
финансов чек, колкото пътеки отчетеш, толкова пари ще ти дадат, независимо дали има нужда или няма. Ние сме създали 
системата, моделираме лекарите, управителите на болниците дават указания който мине да бъде приет, за да се въртят 
повече пари, а, повярвайте ми, безсмислено лежат хора, които нямат никаква нужда от това нещо“, коментира той, 
допълвайки, че е нужно решение на този проблем. 
В коментар за нуждата от засилване на контрола в системата представителят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България Боян Бойчев предлага „да се разгледат вариантите за промяна на начина, при който пациентите се допускат 
до болничната медицинска помощ, включително и самофинансиране от гледна точка на пациента на входа“. „Говоря 
за входа да се намали възможността за тъй наречените „идвай, идвай, защото ти за мен си важен и струваш пари“, 
заявява той. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ За шест месеца: От 01.01.2018 година България е председател на Съвета на ЕС 
Очакват се поне 22 000 гости у нас, предвидени близо 300 събития - в София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и 
др. 
България официално пое ротационното председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. под мотото "Съединението 
прави силата". Девизът е свързан с българската история, но отразява и идеята за обединена и солидарна Европа, пише в 
свой материал БТА. 
Българското председателство ще работи за "сигурна, стабилна и солидарна Европа", а трите основни послания са 
"консенсус, конкурентоспособност и кохезия". 
В логото на българското председателство са включени три от символите, които представят българската идентичноста - 
кирилицата, шевицата и трикольорът. Идеята е да се покаже, че България е неделима част от Европа, но и в същото време 
да се представи това, което ни прави уникални сред другите страни. 
Според министър Лиляна Павлова председателството ще ни даде възможност да променим имиджа на страната ни и да 
покажем силните си страни. Намерението е по време на председателството да покажем културно-историческото 
наследство, природата, човешкия потенциал, капацитета на младите хора и така да се създадат предпоставки за 
популяризиране на България като място за инвестиции, за бизнес, за туризъм. 
По време на председателството в менюто ще бъде представена българската кухня, ще се предлагат българско вино и други 
български напитки, а български новостартиращи компании пък ще могат да правят изложения в НДК. 
В календара са предвидени близо 300 събития, които ще се състоят в България. Освен в София, те ще бъдат организирани 
и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и други градове. 
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България ще бъде домакин на една среща на върха с участието на държавните и правителствени ръководители на 
държавите членки на ЕС и страните от Западните Балкани. Ще се съсътоят и 12 неформални заседания на Съвета на ЕС и 
над 20 срещи на високо равнище, срещи от парламентарното измерение. На експертно ниво е предвидено да се проведат 
над 170 срещи и заседания, а под егидата на председателството - още около 85 събития. 
Очакват се поне 22 000 гости у нас. Преди официалното откриване на 11 януари, ще има детско откриване на първото 
българско председателство на Съвета на ЕС MegaDojo Sofia 1.0 на 6 януари в НДК, което се очаква да събере над 300 деца 
от цялата страна. 
Началото на председателството беше отбелязано с празничен новогодишен концерт "Духът на Европа" в НДК под 
патронажа на министрите Лиляна Павлова и Боил Банов. От 2 януари ще бъдат пуснати в обращение две монети, посветени 
на българското председателство - сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване е с номинална стойност 10 
лева в тираж от 3000 броя, и монета с номинална стойност от 2 лева, която ще е в тираж от 500 000 броя, а вече е 
валидирана и специална пощенска марка "Първо Българско председателство на Съвета на ЕС". 
Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по три страни. 
"Тройката" определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще 
бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя 
своя шестмесечна програма. България е заедно с Естония и Австрия. 
Страната ни очерта четири приоритета на председателството си, които са свързани с предизвикателствата и важните 
решения пред ЕС. 
Единият е бъдещето на Европа и младите хора - икономически растеж и социално сближаване. Водещи за страната ни ще 
бъдат Многогодишната финансова рамка след 2020, кохезионната политика след 2020, бъдещето на общата 
селскостопанска политика, Икономическият и паричен съюз, устойчивата и ориентирана към бъдещето околна среда, 
културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС, както и младите хора. 
Вторият приоритет е стабилност и сигурност, който включва съвместни решения за повече сигурност по външните граници 
на ЕС, по-резултатно управление на миграцията, отбранителен съюз. 
Друг важен приоритет е европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Министър Лиляна Павлова обяви, 
че искаме председателството ни да е не само българско, но и балканско. Амбицията е да се направи ясен план за действие, 
с конкретни стъпки за всяка от държавите, но без да се създават нереалистични очаквания. Освен това целта е да се 
положат усилия за по-голяма подкрепа за подобряване на пътната, железопътна, въздушна, дигитална, образователна и 
енергийна свързаност. 
Четвъртият приоритет за България е дигиталната икономика и умения за бъдещето. В тази област се включват единният 
цифров пазар в ЕС, киберсигурността, директива за авторските права, свободен поток на нелични данни, кодекс на 
електронните комуникации, електронна защита на личното пространство, връзката между образованието и изискванията 
на бъдещия пазар на труда. 
Страната ни поставя фокус върху младите хора, които са общата инвестиция в бъдещето и трябва да имат възможности за 
образование и развитие. Сред задачите са модернизация на европейските образователни системи и учебни програми, 
засилването на социалното приобщаване, въвеждане на технологиите във всички нива на образователната система. 
Заявката е българското председателство да е "председателство на гражданите" и посредник, който търси баланса и 
консенсуса по важните за европейските граждани теми, като крайната цел е утвърждаването на силна, цифрова и единна 
Европа. 
България получи висока оценка за готовността си да поеме председателството на Съвета на ЕС, след като правителството 
на Бойко Борисов се срещна с Колежа на комисарите в Брюксел. Приоритетите и подготовката на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз получиха висока оценка и от председателя на Европейския парламент 
Антонио Таяни и лидерите на групите в ЕП по време на визитата им в София. 
 
√ След динамичната 2017 г. КФН се готви за съществен брой нови регулации 
Бизнесът има очаквания от нас да покажем по-голям експертен капацитет и бързина на работа, коментираха пред 
Investor.bg от КФН 
Отива си една доста натоварена и тежка година за Комисията за финансов надзор (КФН) – проверки на небанковия сектор, 
избор на заместник-председатели на КФН, изменения в Закона за Комисията за финансов надзор (КФН). Сериозна работа 
се свърши и за развитието на капиталовия пазар в България. 
"2017-а беше изключително динамична. Ако се разровите в 15-годишната история на КФН, надали ще откриете година, 
през която да са се случили толкова много събития от определящо значение както за комисията, така и за отделните 
сектори, които надзираваме", коментираха от регулатора пред Investor.bg в опит да синтезираме най-важното от случилото 
се през тази година. 
- Как определяте 2017 г. за работата на КФН? Удовлетворени ли сте от свършената работа? 
Определението „тежка“ е въпрос на гледна точка. От нашата гледна точка по-скоро бихме окачествили годината като 
динамична и интересна. Успешно приключихме прегледа на активите на пенсионноосигурителните фондове и на 
балансите на застрахователите, като в застрахователния сектор бяха проведени и стрес-тестове. Нямаше откъде да 
почерпим много опит, защото България след Румъния беше втората страна, която провежда подобни проверки. Въпреки 
трудностите, след смяна на един от одиторите, доведохме до успешен край този процес. 
Следва да се отбележи значителната дейност, извършена от КФН в законодателната област, като пробива с дълго 
„отлежаващите“ промени в Кодекса за социалното осигуряване, които бяха приети от парламента, също така бе приета 
сериозна промяна в Закона за Комисията за финансов надзор. Промяната в начина на финансиране на КФН ни обезпечава 
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по начин, който ще позволи да се превърнем в регулатор със сериозен капацитет, така че да действа ефективно за налагане 
на пазарните правила и законовите изисквания в секторите, които надзираваме. 
Много важен беше и Законът за публично предлагане на ценни книжа, който осигурява сериозна защита на инвеститорите 
и съкрати сроковете за произнасяне на комисията по проспекти. Сериозно развитие имаше и в застрахователния сектор, 
където след повече от 10 години в резултат, както на прегледа на балансите, така и на новата правна рамка, се стигна до 
крайни действия от страна на КФН чрез вземане на решения за отнемане на два лиценза за извършване на застрахователна 
дейност – на Надежда и СиВЗК. 
Като обща оценка може да изразим удовлетвореност от постигането на голяма част от целите, които си бяхме поставили 
през 2017 година. 
- Кои събития през 2017 г. можете да определите като „добри“ и кои бяха „лоши“ за  развитието на капиталовия пазар? 
От кои грешки трябва да си вземем поука? 
- Капиталовият пазар у нас като цяло бележи положителна тенденция през 2017 г. За това допринесе и изпълнението на 
голяма част от мерките, съдържащи се в Стратегията за развитие на българския капиталов пазар, приета през ноември 
2016 г. от Съвета за развитие на капиталовия пазар. 
През второто и третото тримесечие има по шест нови емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран 
пазар. В средата на годината пазарната капитализация на БФБ-София надмина 11,1 млрд. лева, макар че след това имаше 
леко връщане назад. 
В началото на ноември беше поставено началото на търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) на БФБ-София. 
Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) беше приет от Народното събрание на първо гласуване. Той е много 
важен за пазарното поведение на участниците на капиталовия пазар. Със ЗПФИ се надгражда сега съществуващият правен 
режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. Защитата 
на интересите на инвеститорите е водеща в правната регламентация на дейността на инвестиционните посредници и 
отношенията им с клиенти. Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да 
предоставя на настоящите и  потенциалните клиенти. 
Същевременно се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както 
и някои видове енергийни договори. Предвижда се и създаването на нов вид многостранна система за търговия – така 
наречения пазар за растеж с цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар. 
Управляващите дружества на местни договорни фондове като цяло ще отчетат добра година, тъй като по данни към 
септември техните активи надхвърлят общо 1,27 млрд. лв., което спрямо година по-рано е нарастване с 34,6%. Активите 
на фондовете, инвестиращи в акции, към септември имат най-висок относителен дял – 39,9% в общия размер на активите, 
като почти толкова е и делът на активите на фондовете, инвестиращи в облигации.  
Генералният проблем на капиталовия пазар в България остава липсата на доверие, а от там и все още ниската ликвидност 
на почти всички търгувани финансови инструменти. Положително влияние би оказало по-активното включване на 
държавата, чрез предлагане на възможност на инвеститорите да се включат във финансирането на важни инфраструктурни 
проекти и в увеличението на капитала на държавни дружества. 
- Кои са предизвикателствата, които ще дойдат с 2018 г.? 
- Основното предизвикателство пред КФН е да продължим ефективно да изпълняваме възложените ни функции при 
постоянно променяща се икономическа и правна рамка. Новият начин на финансиране ще допринесе за създаване на 
необходимите предпоставки, но само това не е достатъчно. Бизнесът има очаквания от нас да покажем по-голям експертен 
капацитет и председателят на КФН пое ангажимент, че комисията ще работи по-бързо, за да отговори на очакванията на 
поднадзорните лица. Трябва да положим сериозни усилия в процеса на преминаване към риск-базиран надзор – т.е. на 
база на извършен анализ на регулярно постъпващата информация да се идентифицират, както проблемните зони в 
надзираваните пазари, така и проблемните участници в тях. 
Предстоят доста промени в правната рамка, а от там и в надзора, които ще засегнат целия небанков финансов сектор 
поради няколко съществени причини: 
Първо, през 2017 година се приеха изменения в редица закони в областта на небанковия финансов сектор – в 
устройствения закон на Комисията за финансов надзор – ЗКФН, в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа и свързани с тях изменения в други закони, вкл. в Закона за пазарите на финансови 
инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно 
инвестиране и др. Тези законодателни промени налагат и съществени изменения в подзаконовата нормативна база, които 
следва да бъдат приети от Комисията за финансов надзор през първите шест месеца на 2018 г. 
Второ,  от 3 януари 2018 г. във всички държави членки на ЕС, включително и в България, започват да се прилагат 
изискванията на Регламента относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR), съответно в началото на годината се 
очаква приемането на второ гласуване на новия ЗПФИ, чрез който ще се въведат изискванията на Директивата относно 
пазарите на финансови инструменти (MiFID II), чрез които се извършва значителна промяна в регулацията, засягаща всички 
участници на пазарите на финансови инструменти. За да подготвим бизнеса за тази промяна, ние положихме 
необходимите усилия, като през 2017 г. имахме редица срещи с бизнеса, създадохме имейл, на който могат да задават 
въпросите си, свързани с прилагането на директивата и регламента, както и организирахме два големи семинара, които 
предизвикаха изключителен интерес. 
Трето, през 2018 г. ще влязат в сила приетите през настоящата година промени в Кодекса за социалното осигуряване, както 
и на 31 декември 2017 г. приключи периодът за привеждане в съответствие на застрахователните дружества с 
капиталовите изисквания за платежоспособност. 
- Какви промени предстоят да се инициират на ниво кодекс и закон през 2018 г.? 
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- Предвижда се да бъдат инициирани промени в Кодекса за застраховането във връзка с необходимостта в българското 
законодателство да бъде имплементирана Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 
2016 година относно разпространението на застрахователни продукти (Директива 2016/97). 
Промените основно ще касаят дистрибуторите на застрахователни продукти. Необходимо е да се въведе регламентация и 
на нова категория разпространители на застрахователни продукти – посредници с друга основна дейност. Предстоят и 
изменения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с които се цели съобразяване на закона с 
настъпилите промени в сектора през последните години и преодоляване на констатирани проблеми в прилагането му. 
На ниво подзаконови нормативни актове предстои да бъдат приети значителен брой наредби през 2018 г. На свое 
заседание Комисията за финансов надзор прие Програма за нормативната дейност на КФН за първото полугодие на 2018 
г. В нея се предвижда приемането, както на изцяло нови наредби, така и изменение и допълнение на редица действащи 
по настоящем. В законодателната програма на КФН са застъпени и трите направления на осъществяван надзор. 
Във връзка с разпоредбите на новия Закон за пазарите на финансови инструменти, който предстои да бъде приет от 
Народното събрание, се предвижда през първото полугодие да бъдат приети нови и изменени общо четири наредби: 
- за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и 
за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги; 
- за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването 
им; 
- за изискванията към дейността на инвестиционните посредници; 
- за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с 
финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и 
отнемане на правото да упражняват такава дейност. 
В областта на пенсионното осигуряване в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване предстои КФН да 
подготви редица наредби, които да позволят на пенсионноосигурителните дружества да съобразят дейността си с новата 
правна рамка, включително и с новоприетите и влизащи в сила през 2018 г. ограниченията относно инвестирането в 
свързани лица. 
В областта на застрахователния надзор предстои нормативно да бъде въведена системата „бонус-малус“. След като 
международният консултант, нает от  Гаранционния фонд, представи подробен доклад за въвеждане на тази система, КФН 
ще изготви наредба за коригиране на премията по гражданска отговорност в зависимост от поведението на водача. 
- Европейският орган за ценни книжа и пазари предупреди инвеститорите, че поемат значителни рискове, когато правят 
вложения при първично предлагане на криптовалути. Какво е мнението ви за „виртуалното“, което вече навлиза във 
финансовия свят? Назрява ли нуждата от нови регулации ? 
- Цената на криптовалутите е изключително волатилна, съответно както печалбите, така и загубите може да са доста 
значителни. Всеки инвеститор в криптовалути трябва да има предвид, че този тип инвестиции не са предмет на регулации, 
предвид което липсва каквато и да било закрила от закона. Липсата на регулация при създаването и използването на 
криптовалути позволява сравнително лесното появяване на нови криптовалути, но също така е възможно да има проблеми 
не от техническо естество, а от естеството на намеренията на организаторите на първичните предлагания на съответната 
криптовалута. Така че всеки сам преценява дали инвестицията си заслужава риска. 
Въпросът дали е необходима регулация с сферата на криптовалутите засега няма еднозначен отговор, според част от 
анализаторите липсата на регулация подпомага развитието на този пазар, но според други точно тази липса би могла да 
доведе до бързия залез на същия този пазар. 
Голяма част от инвеститорите все още са настроени предпазливо към криптовалутите, тъй като при търговията с 
криптовалути липсата на регулация позволява без страх от санкциониране да се правят опити за извършване на 
манипулации на този пазар. Затова най-малкото, което може да се каже, е – ако решите да търгувате с криптовалути, 
запознайте се с всички аспекти на поетия риск. 
- До момента бюджетът на КФН беше част от държавния бюджет. Какво ще се промени от 1 януари за КФН, след като 
парламентът прие изменения в Закона за Комисията за финансов надзор и осигури  финансовата самостоятелност на 
регулатора? 
- По-голяма част от българските граждани са ползватели на финансови услуги, предлагани по правила, за спазването на 
които следи КФН. Масовата приватизация доведе до това, че няколко милиона български граждани притежават акции от 
публични дружества. Родените след 1959 г. се осигуряват в задължителни допълнителни пенсионени фондове, съответно 
всяко МПС, трябва да имат застраховка Гражданска отговорност. 
Основната цел на КФН като надзорен орган е именно да защитим всичките тези потребители на инвестиционни, 
застрахователни и осигурителни услуги. Тоест, ние като надзорен орган носим отговорността за спазване на 
законовоустановените правила при предоставяне на тези услуги. За да е възможно изпълнението на тези задължения, от 
страна на КФН е необходимо съответното финансиране, за да се обезпечи тази дейност, както материално технически, така 
и кадрово. Именно това се цели с новоприетите текстове в ЗКФН. 
- В кои поднадзорни сектори виждате най-големи проблеми и нужда от промени? 
- Всеки един от надзираваните от КФН сектори е в постоянно развитие, това води до възникване на съответните 
предизвикателства, както на национално ниво, така и на европейско. Тези предизвикателства следва да намерят своето 
решение. 
За застрахователните дружества приемането на Кодекса за застраховането и въвеждането на директива 
Платежоспособност 2 доведе до сериозни промени, които все още не са показали всичките си проявления. 
В осигурителния сектор предстои съобразяване на дейността на дружествата с новите изисквания на КСО. 
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В инвестиционния сектор също предстоят сериозни промени с приемането на новия ЗПФИ, чрез който ще се въведат 
изискванията на Директивата относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II), както и с прилагането на Регламента 
относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR). 
Очакванията ни са, като цяло и трите сектора да се справят с предстоящите предизвикателства. Небанковият финансов 
сектор е стабилен, това показа и проверката на активите на пенсионните фондове, на балансите на застрахователните 
дружества и съответно стрес тестовете. Естествено нормален процес е част от лицензираните дружества да имат по-
сериозни проблеми с изпълнение на новите изисквания, както и не следва да се изключва възможността част от тези 
дружества доброволно или принудително да отпаднат от пазара, на който работят. Основно нововъвежданата правна 
рамка цели създаване на възможност за развитие на посочените сектори, но не за сметка на защита на интересите на 
ползвателите на инвестиционни, застрахователни и осигурителни услуги. 
 
News.bg 
 
√ 1,1 млрд. печалба отчитат банките у нас 
1 100 000 000 лева е печалбата на банките към края на ноември. Това показват данните данните на Българската народна 
банка (БНБ). 
Печалбата на банковата система у нас е по-ниска спрямо ноември миналата година. От данните на централната банка се 
вижда, че намаляват разходите за обезценки. 
Активите в системата се увеличават и достигат достигат близо 96 млрд. лева. Депозитите също продължават да растат, 
съвеответно - и ликвидността в системата. 
За първите 11 месеца на годината приходите от лихви в системата са 2,8 млрд. лева, а разходите за лихви - 340 млн. лева. 
 
Капитал 
 
√ Календар на панаирите и изложенията за януари - март 2018 
6 – 8.01 – Мюнхен, Германия – TRENDSET mit Bijoutex – Международен търговски панаир за потребителски стоки от 
ежедневието. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
9–12.01 – Франкфурт, Германия – Heimtextil – Международен панаир за текстил за дома и индустрията. Представител на 
панаира в България - "Интер експо център". 
12 - 15.01 - Хановер, Германия - Domotex - Водещ световен панаир за подови настилки. Организатор на българското участие 
– фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България. 
12 – 14.01 – Мюнхен, Германия – opti – Очна оптика & дизайн. Представител на панаира в България: Германо-българска 
индустриално-търговска камара. 
15 – 21.01 – Кьолн, Германия – imm cologne – Водещо в глобален мащаб изложение за мебели, дизайн и интериорни 
решения. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
16 -18.01 - Нюрнберг, Германия - Perimeter Protection - Международен панаир за охрана на територии, заграждения и 
сигурност на сгради. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
16 -18.01 - Нюрнберг, Германия - EUROGUSS - Международно изложение за леене с противоналягане: Техника, технологии, 
продукти. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
19 – 27.01 - Берлин, Германия - Международна Зелена седмица с официална страна партньор България. Официален 
представител - "Виа България" ООД 
20-21.01 – "Интер експо център – София - Women’s Expo – изложение за бизнеси, ръководени от жени. 
20 – 28.01. – Дюселдорф, Германия – boot Düsseldorf – Водещо изложение за лодки и яхти, оборудване, водни спортове и 
воден туризъм. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
23 – 24.01 – Мумбай, Индия – transport logistic INDIA @ CTL – Транспорт и логистика. Представител на Мюнхенския панаир 
в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
24 – 27.01 – Пекин, Китай – ISPO BEIJING – Водещото изложение в Азия за спортна екипировка и мода. Представител на 
Мюнхенския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
26 – 28.01 – Лайпциг, Германия – DreamHack Leipzig – Официалната платформа в Германия на най-известния дигитален 
фестивал в света – DreamHack, Швеция. Събитие за геймъри и е-спорт. Представител на панаира в България: Германо-
българска индустриално-търговска камара. 
26 - 30.01 – Франкфурт, Германия - Christmasworld / Floradecora – Международен панаир за украса за празници. 
Представител на панаира в България - "Интер експо център". 
27 – 30.01 – Франкфурт, Германия – Creativeworld – Международен панаир за хоби, арт и крафт сегмента от сектора 
"направи си сам". Представител на панаира в България - "Интер експо център". 
27 – 30.01 – Франкфурт, Германия – Paperworld – Международен панаир за хартия, канцеларски материали и офис 
консумативи. Представител на панаира в България - "Интер експо център". 
27 – 28.01 - Пловдив – Международен панаир - Wedding & Events Expo - Второ национално изложение за сватби и събития. 
28 – 31.01 – Мюнхен, Германия – ISPO Munich – Водещото световно изложение за спортна екипировка и мода. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
28 – 31.01 – Кьолн, Германия – ISM Cologne – Изложение №1 в света за захарни изделия, ядки, снакс и храни to go. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
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30.01– 4.02 - Есен, Германия - Jagd & Hund, Международен панаир за лов и риболов. Официален представител "Гео контакт" 
ООД. 
31.01 – 4.02 - Нюрнберг, Германия - Spielwaremesse, Международен панаир за играчки. Официален представител - "Виа 
България" ООД. 
Февруари 2018 г. 
1- 18.02 - Австралия - Делова мисия за работни срещи с представители на търговско-промишлените палати. Организатор 
на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК ЕООД. 
6 - 9.02 – Москва, Русия – Aquaterm Moscow – Международно изложение за отопление, вентилация, климатизация, 
оборудване за баня и басейни. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора Reed 
Exhibitions Russia за България. 
7– 9.02, Берлин, Германия - Fruit Logistica, Международен панаир за пресни плодове и зеленчуци. Официален представител 
- "Виа България" ООД. 
7 – 10.02 - Истанбул – Турция. ISK-Sodex 2016 - Международна изложба за: отоплителна, климатична, охладителна и 
соларна техника; помпи, климатици, санитарно оборудване, пречиствателни станции за вода, противопожарни алармени 
инсталации и др. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския 
панаир за България. 
9 - 12.02 – Атина, Гърция – Aqua-Therm Athens – Международно изложение за отопление, вентилация, климатизация, 
оборудване за баня и басейни. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора 
HELEXPO за България. 
9 – 13.02 – Франкфурт, Германия – Ambiente – Международен панаир за потребителски стоки в областите Dining, Giving и 
Living. Представител на панаира в България - "Интер експо център". 
10 – 18.02 – Лайпциг, Германия – HAUS-GARTEN-FREIZEIT – Панаирът за цялото семейство – строителство, обзавеждане, 
градина, здраве, свободно време. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска 
камара. 
14 - 17.02 - Нюрнберг, Германия - BIOFACH + VIVANESS - Световен панаир за биопродукти/ Международен панаир за 
биокозметични продукти. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
14 - 16.02 – "Интер експо център" - София - Международна туристическа борса "Ваканция и СПА експо". 
14.02 - 28.02 - Южна Африка и Зимбабве - Делова мисия за работни срещи с представители на търговско-промишлените 
палати. Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК ЕООД. 
15 – 18.02 – Лайпциг, Германия – Beach & Boat – Всичко за водните спортове – моторни лодки и платноходки, кану, гмуркане 
и сърф. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
16 – 19.02 – Мюнхен, Германия – INHORGENTA MUNICH – Бижута, часовници, лайфстайл. Представител на панаира в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
20 – 23.02, Берлин, Германия, bautec, Международно строително изложение. Официален представител - "Виа България" 
ООД. 
21-22.02 - Нюрнберг, Германия FeuerTRUTZ - Изложение и конгрес за противопожарна защита. Представител на панаира в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
21 - 25.02 - Пловдив – Международен панаир – "Агра" - Международна селскостопанска изложба. "Апи България" - 
Международна изложба за пчеларство. "Винария" - Международна изложба за лозарство и винарство; Фестивал на 
виното. "Фудтех" - Международна изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии. "Вкусовете на Италия" - 
Изложба на висококачествени италиански храни и вина. "Хорека Пловдив" - Международна изложба за оборудване за 
хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти. 
21 – 25.02 – Мюнхен, Германия – f.re.e 2018 – Свободно време, пътувания и почивки. Представител на панаира в България: 
Германо-българска индустриално-търговска камара. 
23-25.02 – "Интер експо център" – София - Luxury Weddings Expo. 
27.02 - 1.03 – Дубай, ОАЕ – DUBAI DRINK TECHNOLOGY EXPO – Международно изложение за технологии и оборудване за 
производство на напитки и бутилиране. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на 
организатора INDEX Conferences and Exhibitions Organisation за България. 
27.02 - 1.03 - Нюрнберг, Германия - embedded world - Електронни системи и модули. Представител на панаира в България: 
Германо-българска индустриално-търговска камара. 
27.02 - 1.03 – Дюселдорф, Германия – EuroCIS – Водещо изложение за търговски технологии. Представител на панаира в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
28.02 - 2.03 – Киев, Украйна – KyivBuild 2018 – Международно изложение за строителство. Организатор на българското 
участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора Premier Expo Ite Grourp за България. 
Март 2018 г. 
3.03 - 11.03 - Япония - Посещение на строително изложение Architecture + Construction Materials. Организатор на 
българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК" ЕООД. 
3 – 5.03 – Лайпциг, Германия – CADEAUX Leipzig – Лайфстайл, подаръци и тенденции в обзавеждането. Представител на 
панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
4 – 7.03 – Кьолн, Германия – International Hardware Fair – Водещо изложение за ръчни и електроинструменти, крепежни 
елементи и оборудване за сервизи. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска 
камара. 
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7-8.03 - Нюрнберг, Германия - Enforce Tac - Международен панаир и конференция за прилагане на закона, сигурност и 
тактически решения. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
7 – 9.03 – Ахмедабад, Индия – Indian Ceramics – Керамика, керамични материали, машини и технологии. Представител на 
Мюнхенския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
7 – 10.03 - "Интер експо център" – София - Българска строителна седмица. Security Expo. 
7 – 11.03, Берлин, Германия - ITB, Международна туристическа борса. Официален представител - "Виа България" ООД. 
7 – 13.03 – Мюнхен, Германия – Internationale Handwerksmesse – Водещ панаир на занаятите. Представител на панаира в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
8.03 - 18.03 - Индия - Делова мисия за работни срещи с представители на търговско-промишлените палати. Организатор 
на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК ЕООД. 
9 – 11.03 – Дюселдорф, Германия – Beauty Dusseldorf – Водещо изложение за козметика, маникюр, педикюр, уелнес и СПА. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
9 - 12.03 - Нюрнберг, Германия - IWA OutdoorClassics - Ловно и спортно оръжие, оборудване и принадлежности за 
занимания сред природата. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
10-11.03 - "Интер експо център" – София - Grand Chocolate Festival - Изложение за шоколад и шоколадови продукти. 
10–11.03 – Дюселдорф, Германия – make - up artist design show – Специализирано изложение за гримьори и визажисти. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
10–11.03 – Дюселдорф, Германия – TOP HAIR DÜSSELDORF – Водещо изложение за коафьори. Представител на панаира в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
10 - 12.03 – Атина, Гърция – FOOD EXPO – Международно изложение за хранително-вкусовата промишленост. Организатор 
на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора FORUM S.A за България. 
13 – 15.03 – Дюселдорф, Германия – ENERGY STORAGE EUROPE – Изложение за съхранение на енергия и конференция. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
13 – 16.03 – Йоханесбург, Южна Африка – bauma CONEXPO AFRICA – Международен панаир за строителни машини, машини 
за строителни материали и за минна промишленост, транспортни средства. Представител на Мюнхенския панаир в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
14 – 16.03 – Шанхай, Китай – electronica China – Международно изложение за електронни компоненти, системи и 
приложения. Представител на Мюнхенския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
14 – 16.03 – Шанхай, Китай – LASER World of PHOTONICS CHINA – Компоненти, системи и приложения на оптичните 
технологии. Представител на Мюнхенския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
14 – 16.03 – Шанхай, Китай – productronica China – Иновативни технологии за производство на електронни елементи и 
модули. Представител на Мюнхенския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
15 - 18.03 Истанбул, Турция - WIN EURASIA - CeMAT, IAMD, Electrotech, Metalworking, Surface Technology, Welding - 
Международен технологичен панаир за промишлена автоматизация, енергетика и електротехника, хидравлика и 
пневматика и подемно-транспортна и складова техника, металообработване, рязане, заваряване, обработка на 
повърхнини. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир 
за България. 
15 – 18.03 – Лайпциг, Германия – Leipziger Buchmesse – Панаир на книгата. Представител на панаира в България: Германо-
българска индустриално-търговска камара. 
16 - 18.03 - "Интер експо център" – София – Бебемания - производство и търговия със стоки и услуги за бебета и деца. 
17-18.03 - "Интер експо център" – София - Volkswagen Club Fest - Клуб на привържениците на "Фолксваген" в България. 
18 – 20.03 – Дюселдорф, Германия – ProWein – Специализирано изложение за вина и спиртни напитки. Представител на 
панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
18 - 23.03 – Франкфурт, Германия - Light + Building – Международен панаир за осветление и строителни технологии. 
Представител на панаира в България - "Интер експо център". 
20 – 23.03 – Москва, Русия - Techtextil Russia – Международен панаир за индустриален текстил, нетъкан текстил и защитно 
облекло. Представител на панаира в България - "Интер експо център". 
20 - 23.03 – Бърно, Чехия – AMPER – Международно изложение за електротехника и енергетика. Организатор на 
българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора Terinvest s.r.o. за България. 
20 – 23.03 – Кьолн, Германия – Anuga FoodTec – Водещо в световен мащаб изложение за технологии и ингредиенти за 
хранително-вкусовата промишленост. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска 
камара. 
21 - 24.03 - Нюрнберг, Германия - FENSTERBAU FRONTALE + HOLZ-HANDWERK - Международен панаир за прозорци, врати, 
фасади, технологии, компоненти и модули. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-
търговска камара. 
21 - 25.03 - Пловдив – Международен панаир - "Природа, лов, риболов" - международна изложба. Изложба на общините. 
"Цветна пролет" - Специализирана изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване и аксесоари. 
22 - 25.03 - Пловдив – Международен панаир – Седми европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната 
икономика. 
23-24.03 - Пловдив – Международен панаир - "Италиански фестивал на красотата и прическата" - Международно 
изложение за фризьорство, козметика, грим и парфюмерия. 
24-25.03 - Пловдив – Международен панаир - C.A.C. и C.A.C.I.B. - Международни киноложки изложби. 
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27 – 29.03 – София, България – "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" – Международно изложение за 
енергийно ефективни решения и възобновяеми енергийни ресурси. Организатор - "Виа експо" ООД. 
27 – 29.03 - София, България – "Управление на отпадъците и рециклиране" – Международно изложение за рециклиране и 
решения за събиране и преработка на отпадъци. Организатор - "Виа експо" ООД. 
27 – 29.03 - София, България – "Интелигентни градове" – Международно изложение за интерактивни информационни 
системи, комуникационни технологии и др. за транспорт, сгради, образование и т.н. Организатор - "Виа експо" ООД. 
27 - 29.03 - "Интер експо център" – София - "Вода София" - Вододобив, тexнологии за пречистване и дистрибуция на води, 
канализация и пречистване на отпадни води. Mach& InnoTech Expo - Специализирани изложения за: металорежещи и 
металообработващи машини, машини и инструменти за повърхностна обработка, машини за закаляване и 
термообработка, технологии за заваряване; системи за индустриална автоматизация, индустриални мрежи и софтуер, 3D 
принтиране, електроника и роботика. 
 
В. Сега 
 
√ Вноската за пенсия се вдига с 1%, минималните осигуровки - с 6.8% 
Най-ниската заплата вече е 510 лв., максималният осигурителен доход остава 2600 лв 
От днес всички работещи ще плащат по-висока осигуровка за пенсия. За втора поредна година вноската се увеличава с 1 
процентен пункт. Осигурителната тежест се увеличава и по друго направление - административно бяха увеличени 
минималните осигурителни прагове на над 2 млн. заети във всички 85 икономически дейности. Минималният 
осигурителен праг вече е 510 лв., колкото е минималната заплата. Това е и минималният осигурителен доход за 
самоосигуряващите се. Добрата новина засега е, че това е последното увеличение на пенсионната вноска - за 2019 г. не се 
предвижда ново нарастване.  
От тази година вноската за пенсия на всички от трета категория вече е 19.8 на сто. 5 на сто тази сума за родените след 1959 
г. отива в универсалните пенсионни фондове. Останалите 14.9 на сто влизат в НОИ за държавната пенсия. Осигурителната 
тежест продължава да се разпределя в съотношение 60:40 за работодателя и работника. Така при средна заплата от 1000 
лв. осигурителната тежест за пенсия ще е 198 лв., от които работникът ще плаща 79.2 лв., а останалата част е за сметка на 
работодателя. Според бюджета на Държавното обществено осигуряване приходите ще бъдат малко над 6.5 млрд. лв., като 
от по-високата вноска се очакват 212.3 млн. лв. повече. Това е с около 900 млн. лв. повече само от осигуровки спрямо плана 
за тази година. 
Осигурителната тежест се увеличава и по другото направление - минималните осигурителни прагове се повишават средно 
със 6.8 на сто. По-голямата част от това увеличение идва от ръста на минималната заплата, а останалото е заради 
наложения административен ръст от 3.9% върху праговете, защото и миналата година работодателите отказаха да 
преговарят и провалиха преговорите за минималните осигуровки. Заради това увеличение на минималните осигуровки в 
НОИ очакват допълни приходи от 78.2 млн. лв. 
Минималната заплата вече е 510 лв., а според данните на НСИ над 400 хил. българи са се осигурявали на нея през миналата 
година. Те ще получат увеличение на дохода си със средно 11%. Нетният доход на нископлатените работници ще се 
увеличи с малко над 10 на сто, или с 37.18 лв. Това означава, че хората на минимална заплата ще вземат догодина по 396.1 
лв. Ефектът за общественото осигуряване от този ръст е 5 млн. лв.  
Още една група получава увеличаване на минималните осигуровки - земеделците и тютюнопроизводителите ще се 
осигуряват за пенсия на поне 350 лв. тази година, което е с 50 лв. повече спрямо 2017 г.  
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
През 2018 г. НОИ ще плаща повече на майките и на безработните. Обезщетението за втората година от майчинството се 
увеличи на 380 лв. (с 40 лв.), а минималната сума за безработните вече е 9 лв. на ден. Освен това от средата на м.г. действа 
и новият вид обезщетение за майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши една година (след 135-ия ден 
от раждането). Те получават половината от майчинството си от НОИ към заплатата от работодателя. Вече има и максимално 
дневно обезщетение за безработица - 74.29 лв. на ден, като то е сметнато на 60% от максималния осигурителен доход. 
НОИ обаче затяга условията за получаване на обезщетение за безработица - ще се иска осигуряване най-малко 12 месеца 
от последните 18 месеца (сега се искат 9 от 19 месеца). Освен това се иска и повече години осигуряване, за да се получават 
максимално дълго парите от НОИ. Всеки без работа може да получава максимум една година обезщетение, но трябва да 
има стаж поне 15 години (до миналата година се искаше 12 години стаж). Ако пък е уволнен по инициатива на 
работодателя, но срещу компенсация от поне 4 заплати, вече ще има право само на минимално обезщетение от НОИ. 
 
√ Мъжете ще се пенсионират на 64 г. и 1 месец, жените - на 61 г. и 2 месеца 
Пенсиите ще се увеличат само с 3.8% от юли 
И през 2018 г. продължава увеличаването на необходимите възраст и стаж за пенсиониране. От 1 януари мъжете се 
пенсионират на 64 г. и 1 месец, ако имат поне 38 г. и 6 месеца стаж. И докато за мъжете възрастта расте само с един месец 
и така ще е, докато стигне 65 години, то при жените увеличението е с два месеца. Жените тази година излизат в пенсия на 
61 години и 2 месеца. Необходимият им стаж ще е 35 години и 6 месеца. По-строгите условия ще се отразят на броя на 
пенсионерите - очакванията са те да са по-малко спрямо миналата година. 
Около 84 хил. българи пък ще получат писма от НОИ, че им предстои да се пенсионират през 2019 г. Идеята е тези хора да 
се подготвят с документите и да преценят дали ще продължат да работят и след това, или пък обратното - искат да излязат 
в пенсия една година по-рано, както им позволява законът. Тази година писма ще получат мъжете, родени между 1 
декември 1954 г. и 31 октомври 1955 г., както и жените, родени между 1 ноември 1957 г. и 31 август 1958 г.  
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Тази година продължава да се увеличава и възрастта за хората, които нямат необходимия стаж - те ще излизат в пенсия 
тази година на 66 г. и 2 месеца, но трябва да са се осигурявали поне 15 г. Тази възраст ще продължи да расте с по два 
месеца, докато стане 67 г. през 2023 г. 
Значително увеличение на пенсиите не се очаква. От 1 юли парите на възрастните хора ще се увеличат с 3.8%. За разлика 
от двуцифрения процент, с който бе увеличена на два пъти минималната пенсия миналата година, за тази година 
управляващите не предвидиха нищо подобно. Минималната пенсия също ще се увеличи само с 3.8% - от 200 лв. ще стане 
207.6 лв. от юли. Тази година би трябвало да не се повтори гафът с индексациите на пенсиите, заради който миналата 
година близо 270 хил. възрастни хора не получиха никакво или много по-малко от планираното по закон. С 3.8% 
индексация средната пенсия ще стане 363 лв., тоест с около 20 лв. повече от миналогодишната. Максималната пенсия 
остава 910 лв. От догодина за новите пенсии вече няма да има таван, но за всички отпуснати до края на тази година той 
остава. 
Тази година продължава и покачването на възрастта за пенсия за военни и полицаи. Те се пенсионират вече на 53 г. и 2 
месеца, като трябва да имат и 27 години стаж, от които поне 2/3 в системата. Всички, които до края на 2016 г. бяха 
изпълнили условието за 27-те години стаж, могат да продължат да се пенсионират независимо от възрастта си и до края 
на тази година. 
РАМКА 
Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е малко над 11 млрд. лв. Дефицитът е 4.2 млрд. лв., които хазната ще 
покрие, и то въпреки ръста на пенсионната осигуровка и планираните повече от 900 млн. лв. приходи. Близо 9.5 млрд. лв. 
ще отидат за пенсиите. За обезщетенията за майчинство се предвиждат 545 млн. лв., за временна неработоспособност - 
515 млн. лв., за безработица - над 396 млн. лв. 
 
√ НАП ще отказва данъчни облекчения при просрочен дълг към хазната 
2018 г. не носи резки промени в налозите, а повече запушване на пробойни 
2018 г. започна без резки промени в налозите. По-голямата част от новите разпоредби в данъчните закони, които влязоха 
в сила от 1 януари, целят прецизиране на текстове и запушване на пробойни при облагането. 
Единственото увеличение на данъчни ставки е при акциза на цигарите. То обаче е предизвестено от графика, който 
България се ангажира да спазва, за да догони минималните за Европейския съюз нива. В резултат на повишението на 
акциза този път за разлика от други години повече ще поскъпнат цигарите родно производство вместо вносните. Средното 
увеличение за кутия български цигари ще бъде около 15 стотинки, докато повечето вносни марки ще запазят цената си. 
Със сигурност ще поскъпне наргилето. Тази мода в пушенето досега бе извън акцизното облагане, но от 1 януари вече е 
със ставка 152 лв. на килограм. Затяга се и контролът върху доставките на цигари и други акцизни стоки чрез куриер или 
пощенски пратки, като изпращачите се задължават да подписват деклариции, че са платили дължимите налози и стоките 
са с бандерол. 
Парламентът не прие искането на Министерството на финансите да се премахне 5% отстъпка върху данъка за довнасяне 
при подаване на данъчната декларация по електронен път и плащане на пълния размер на налога по-рано от 
общовалидния срок. Максималната сума на отстъпката обаче бе свита двойно - от 1000 на 500 лв.  
Без промяна остава срокът за подаване на данъчната декларация за доходите, придобити през 2017 г. - 30 април. За първи 
път се дава възможност в декларацията за доходите от 2017 г. да се посочват и необлагаеми доходи от наследство, 
дарение, завет или имущество с възстановено право на собственост. Декларирането им обаче не е задължително. 
Една от данъчните новости е промяна, приета още през 2016 г., която обаче за първи път ще се приложи за доходите от 
2017 г. Това е ограничението да се ползват данъчни облекчения, ако човек има просрочени задължения към хазната. НАП 
ще отказва отстъпки на всеки, който има неплатени в срок данъци, осигуровки, такси или глоби, наложени от различни 
държавни ведомства и общински служби. Затова, преди да подадете годишната си данъчна декларация, проверете в 
личната си данъчно-осигурителна сметка от сайта на НАП какви просрочия имате и ги изплатете, съветват от агенцията. 
Защото дори неплатена глоба от КАТ може да лиши човек от възможността да ползва данъчно облекчение за дете, да 
намали облагаемия си доход с разходите за доброволно осигуряване и застраховане и дори да приспадне личните си 
вноски за осигурителен стаж. Заради просрочени публични задължения ще се отказва ползването на 50% намаление на 
данъка за хора с увреждания, както и облекчения за деца с увреждания. Няма да се признават разходите за дарения, а 
младите семейства с ипотека ще загубят правото да намалят данъчните основи с лихвите по заема. 
Промени в Закона за ДДС в сила от 1 януари също запушват някои пробойни в облагането с този данък.Срокът за 
задължителната регистрация е съкратен до 7 дни от достигането на оборот от 50 000 лв. Старата разпоредба бе 14 дни 
след приключване на месеца, в който е достигнат прагът, което на практика даваше възможност фирмите да се бавят 
повече от месец. Въведената от тази година мярка да се запечатват временно обекти, ако се установи, че не издават касови 
бележки, вече ще може да се прилага и когато тези обекти се стопанисват от трето лице. 
 
В. Стандарт 
 
√ Милиард и половина лева от излишъка са изхарчени само за един месец, съобщава МФ 
Милиард и половина лева от излишъка са изхарчени само за един месец, съобщава БНР.. Това става ясно от прогнозата за 
изпълнението на бюджета към декември, направена от Министерството на финансите. Въпреки това 2017-та година ще 
завърши с излишък от близо 800 млн. лева. 
През ноември в държавната хазна е натрупан излишък от повече от 2,3 млрд. лева, сочат окончателните данни на 
финансовото министерство. Месец по-късно обаче самото то прогнозира, че от преизпълнението ще останат около 800 
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млн. лева. Това означава, че разликата е разпределена по решение на Министерския съвет само за един месец. Спрямо 
2016-та година има по-високи постъпления в хазната, но и по-големи разходи, които от министерството обясняват с 
увеличаването на пенсиите и осигурителните вноски през годината. 
Това ще е втората поредна година, когато хазната завършва с излишък. Ако не бъде изхарчен, той отива във фискалния 
резерв. Към края на ноември резервът надхвърля 11 млрд. лева, съобщава още Националното радио. 
 
В. Земя 
 
√ Жито, слънчоглед и тютюн са водещи в износа ни 
Експортът на селскостопански стоки от България превишава вноса с 60.4 млн. евро 
Селското стопанство на България е източник на продукти, които намират отличен прием на чуждестранните пазари. 
Водещи стоки в износа ни през тази година са житните култури, слънчогледът и тютюните. Това показват предварителните 
данни на НСИ за първото полугодие на 2017 г., обработени от експерти на Министерството на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ). Аграрният стокообмен на страната през първите шест месеца на тази година е на обща стойност 3.170 млрд. 
евро или с 4,4% повече в сравнение със същия период на 2016 г. Търговското салдо на България в сектора се запазва 
положително — стойността на експорта надхвърля тази на импорта. Стойността на положителното салдо в търговията ни 
със селскостопански стоки обаче се свива до 60.4 млн. евро, при 374.7 млн. евро за същия период на 2016 г. При износа на 
селскостопански стоки се забелязва намаление с 5,3% до 1.615 млрд. евро, което се обяснява със свиването на експорта 
на царевица — с около 50%, и на пшеница — с 22%. До края на годината обаче е възможно понижението да бъде 
компенсирано във връзка с добрата реколта 2017 от основните зърнени и маслодайни култури, смятат експертите. 
Експортът на житни растения продължава да заема най-голям относителен дял в структурата на аграрния износ на страната 
— 14,3%, следван от маслодайните семена — 13,1%, и тютюн и обработени заместители на тютюна — 9%. Следват 
мазнините и маслата от растителен или животински произход и хранителни продукти, приготвени на базата на житни 
растения. Те формират между 7% и 9% от стойността на общия аграрен износ на страната. При всяка от тези групи се 
наблюдава увеличение на износа спрямо същия период на 2016 г. Сред останалите по-значими групи нараства износът на 
мляко и млечни продукти, птичи яйца и естествен мед; хранителни продукти от плодове и зеленчуци; разни видове 
хранителни продукти и безалкохолни и алкохолни напитки и оцет. Намалява експортът на меса и карантии; какао и какаови 
продукти, и остатъци от хранителната промишленост и приготвени храни за животни. 
Вносът на селскостопански стоки нараства с 16,8% спрямо първото шестмесечие на 2016 г., като достига 1.555 млн. евро. 
Основната причина за това е трикратното увеличение на доставките на царевица за преработка, свързано с отпадането на 
ограниченията за производство на захар и изоглюкоза в ЕС в сила от октомври 2017 г. През първите шест месеца на 2017 г. 
се увеличи вносът на почти всички основни групи селскостопански продукти. Най-значителен в стойностно изражение 
остава импортът на меса и карантии. При него се отбелязва ръст от близо 15% на годишна база и формира 11,3% от общия 
аграрен внос за периода. 
Вносът на житни растения нараства над два пъти спрямо съответния период на 2016 г., а този на маслодайни семена — с 
46%. През първата половина на тази година българският пазар е приел от чужбина по-големи количества мляко и млечни 
продукти, птичи яйца и естествен мед; зеленчуци; плодове; захар и захарни изделия; кафе, чай и подправки; храни, 
приготвени на базата на житни растения и други. Намалява единствено вносът на какао и какаови продукти. 
 
В. Дума 
 
√ С 5,1% са нараснали депозитите на домакинствата 
С 5,1% са се увеличили през ноември на годишна база депозитите на домакинствата. През ноември депозитите на 
домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 46,732 млрд. лева, или 
47,6% от БВП. Това показват данните на БНБ. 
Като цяло в края на ноември депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 70,946 
млрд. лева, или 72,3% от прогнозния БВП, като годишното им увеличение е с 5,3%. 
Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 21,631 млрд. лева (22% от БВП), нараствайки на годишна база с 
12,2%. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 28,3% на годишна база и достигат 2,583 млрд. 
лева, или 2,6% от БВП. 
В същото време кредитите за неправителствения сектор в края на ноември са в размер на 53,252 млрд. лева, или 54,3% от 
БВП, като нарастват спрямо ноември 2016 г. с 4,2%. 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават към края на ноември с 1,3% на годишна база 
и достигнат 31,409 млрд. лева, или 32% от БВП. 
Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 19,787 млрд. лева (20,2% от БВП), като спрямо ноември 2016 година те 
се увеличават с 6,4%. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,410 млрд. лева и нарастват на годишна база с 
6,8%, докато потребителските кредити възлизат на 7,834 млрд. лева и са с 6,7 на сто над нивата през ноември 2016 г. 
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,056 млрд. лева, или 2,1% 
от БВП, нараствайки на годишна база с цели 37,1%. 
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Profit.bg 
 
√ Азиатските акции поскъпнаха до 10-годишен връх 
Азиатските акции поскъпнаха до 10-годишен връх днес, след като изнесените данни за производството в Китай се оказаха 
изненандващо оптимистични, докато еврото се търгуваше близо до върха си от 2017 г. спрямо изпитващия затруднения 
долар. 
Пазарните нагласи бяха подпомогнати и от новината, че Северна Корея е предложила път за помирение с Южна Корея, 
като Ким Чен-ун е заявил, че е “отворен за диалог” със Сеул. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI скочи с 0.9% до върховете, достигнати през 2007 г., след като стойността му се 
повиши с една трета само през миналата година. 
Японският индекс Nikkei днес не се търгува заради празник в Япония. Фючърсите на S&P 500 бележат ръст от 0.1%. 
Шанхайският основен индекс нарасна с 1.2%, след като индексът на китайската индустрия Caixin скочи до четиримесечен 
ръст от 51.5 пункта през декември, въпреки предварителните прогнози за понижение. 
На валутните пазари, доларът продължава да изпитва затруднения, след като доларовият индекс падна до тримесечно 
дъно в петък. Така индексът поевтиня през 2017 г. с 9.8%, което бе най-лошото му представяне от 2003 г. 
В същото време еврото записа най-силната си година спрямо долара от 14 години. Днес еврото запазва позициите си на 
ниво от 1.2017 долара и се търгува близо до тримесечния връх от 1.2028 долара. 
Еврото вече преодоля основна съпротива спрямо йената, за да достигне нива, невиждани от края на 2015 г. при 135.45 
йени. В същото време доларът изпитва затруднения при 112.70 йени. 
Основно препятствие пред долара ще бъде очакваният утре протокол от последната среща на Федералния резерв от 
декември, когато централната банка на САЩ вдигна лихвите. 
Поевтиняването на долара, в комбинация със силното търсене в Китай, облагодетелства суровините, които се търгуват в 
долари. 
Медта поевтиня до 7 223.50 долара за тон, след като поскъпна с 31%, до четиригодишен връх през 2017 г. В същото време 
алуминият се оскъпи с 34% през миналата година. 
Златото бележи ръст от 0.37%, до 1 307.25 долара за тройунция, след като поскъпна с 13% през 2017 г., записвайки най-
доброто си представяне от седем години. 
Фючърсите на петрола от сорта брент завършиха годината с поскъпване от 17%, докато щатският лек суров петрол се оскъпи 
с 12%, на фона на голямото търсене и понижаващите се запаси в световен мащаб. 
Във вторник брентът поскъпна с 22 цента, до 67.09 долара за барел, докато щатският лек суров петрол добави 15 цента, до 
60.57 долара за барел. 
 


