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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
BIT TV 
 
√ Сериозно поскъпване на основните стоки за бита предвижда Васил Велев от АИКБ 
До 1 април цените на парното и на тока остават непроменени, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) Иван Иванов. 
В същото време председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев предупреди, че основните стоки 
ще поскъпнат сериозно още в началото на годината. И причината е драстичното поскъпване на тока за бизнеса от 1 
февруари. 
„Мисля, че е време всички да се притеснят, а не само бизнеса. Ако не се намалят тези спекулативно високи цени на 
свободния пазар, те ще бъдат приети за референтни“, коментира той. 
Велев изброи данни, според които само с 30% увеличение на тока за бизнеса се получава сериозен ръст и в цените на 
основните стоки. По думите на Велев, поскъпването има и много косвени ефекти и предизвиква верижна реакция. 
Повече информация вижте във видеото. 
 
Econ.bg 
 
√ АИКБ: Цената на тока за бизнеса скача с между 30 и 60% от следващия месец 
Заради увеличението на цената на електроенергията, у нас може да се наблюдава скок в цената на основните стоки 
и услуги 
Към момента бизнеса плаща за ток средно около 70 лева за мегаватчас. От следващия месец обаче цената на 
електроенергията за бизнеса се увеличава с между 30 и 60%. Това означава, че работодателите ще бъдат изправени пред 
два варианта - да съкращават разходи или да качат цените на стоките и услугите. 
Заради увеличението на цената на електроенергията, у нас може да се наблюдава скок в цената на основните стоки и 
услуги. Поради това фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени. Очаква се продуктите в 
потребителската кошница да поскъпнат средно с около 5%. 
По този въпрос председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обясни пред Нова, 
че това се дължи на лошо управление. "Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. Това се 
нарича лошо управление. Не знаем дали поради некомпетентност или е зловредно управление", отсече Велев. 
По думите му независимо от причините, резултатът е следният - "за 9-месечието цената на производител на АЕЦ, ТЕЦ 2 и 
НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците". 
Стана ясно и че бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока. Работодателите заплашват, че имат готовност за 
протести. Според Велев е обявена готовност за съвместни протести между бизнеса и синдикатите. 
На 20 декември 2017 година, синдикати и работодатели седнаха на една маса, за да обсъдят проблема със 
"спекулативното" повишаване на цената на тока. Те призоваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова да 
предприеме конкретни мерки по въпроса. 
 
Money.bg 
 
√ Eĸcпepт: Ocнoвни cтoĸи и ycлyги пocĸъпвaт зapaди cĸoĸa в цeнaтa нa тoĸa зa бизнeca 
Бизнecът пpoгнoзиpa пocĸъпвaнe нa ocнoвни cтoĸи и ycлyги в нaчaлoтo нa гoдинaтa в peзyлтaт нa гoтвeнoтo пoвишaвaнe нa 
цeнaтa нa eлeĸтpoeнepгиятa зa пpoизвoдcтвeния пaзap. 
Cпopeд изчиcлeниятa мecнитe пpoдyĸти мoжe дa ce пpoдaвaт c oĸoлo 5 нa cтo пo-cĸъпo, oлиoтo и мacлaтa - c 4,2 нa cтo 
пoвeчe, a млeчнитe пpoдyĸти - c 3,8 нa cтo. 
"Дaли пoтpeбитeлитe щe ycпeят дa пpeнecaт тoвa пocĸъпвaнe ĸъм пoтpeбитeля или щe гo пoeмaт зa cвoя cмeтĸa, 
cъĸpaщaвaйĸи пepcoнaл или чpeз нaмaлявaнe нa зaплaтитe. Aĸo нe ycпeят дa нaпpaвят нитo eднoтo, нитo дpyгoтo, щe 
фaлиpaт", зaяви пpeдceдaтeлят нa УC нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия Bacил Beлeв пpeд Hoвa 
тeлeвизия. 
Cпopeд изчиcлeниятa cĸoĸa в cтoйнocттa нa eлeĸтpoeнepгиятa зa индycтpиятa щe бъдe мeждy 30 и 65%. 
"Дaннитe ca зa пocĸъпвaнe мeждy 30 и 65. Toвa e eднo пълзящo пocĸъпвaнe, зaпoчнaлo в cpeдaтa нa гoдинaтa", пocoчвa 
Beлeв. 

http://www.bitelevision.com/seriozno-poskapvane-na-osnovnite-stoki-za-bita-predvizhda-vasil-velev-ot-aikb/
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Πo нeгoвитe дyми нямa peaлнa пpичинa зa вдигaнeтo нa цeнитe, ĸaтo липcвa дeфицит нa пpoизвoдcтвoтo нa тoĸ, ĸaĸтo и 
pъcт нa cтoйнocттa нa cypoвинитe. 
"Toвa ce нapичaн инĸpиминaлeн пaзap нa бaлaнcиpaщaтa eлeĸтpoeнepгия. Toвa e лoшo yпpaвлeниe. He знaeм дaли пopaди 
нeĸoмпeтeнтнocт или злoвpeднo yпpaвлeниe. Ho peзyлтaтът e тoзи - зa дeвeтмeceчиeтo цeнaтa нa пpoизвoдитeл e 
пocĸъпнaлa oбщo c 4,6%. Oт тoзи пpoцeнт дo 40-50% paзлиĸaтa ce плaщa oт тъpгoвцитe", дoпълвa oщe eĸcпepтът. 
Πo дyмитe нa пpeдcтaвитeля нa AИKБ, aĸo cитyaциятa ce зaдъpжи пo cъщия нaчин oт лятoтo щe имa пoвишaвaнe и нa цeнитe 
зa дoмaĸинcтвaтa. 
Bacил Beлeв пocoчвa, чe ĸъм мoмeнтa бизнecът e гoтoв дa пpoтecтиpa, ĸaтo paбoтoдaтeли и cиндиĸaти плaниpaт тaĸивa зa 
cлeдвaщaтa ceдмицa. 
 
DenNews.bg 
 
√ Бизнесът и синдикатите са готови на протести срещу по-скъпия ток 
До увеличение на цените на стоките и услугите може да доведе по-високата цена на тока за бизнеса, която ще влезе в сила 
от следващия месец. Към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегаватчас, а увеличението ще бъде между 30 
и 60%. Заради увеличението на цената на електроенергията, у нас може да се наблюдава скок в цената на основните стоки 
и услуги. Поради това фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени. Очаква се продуктите в 
потребителската кошница да поскъпнат средно с около 5%. 
Относно това председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обясни пред Нова 
твлевизия, че това се дължи на лоши управление. "Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. 
Това се нарича лошо управление. Не знаем дали поради некомпетентност или е зловредно управление", отсече Велев. 
По думите му независимо от причините, резултатът е следният - "за 9-месечието цената на производител на АЕЦ, ТЕЦ 2 и 
НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците". 
Стана ясно и че бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока. Работодателите заплашват, че имат готовност за 
протести. Според Велев е обявена готовност за съвместни протести между бизнеса и синдикатите. 
На 20 декември 2017 година, синдикати и работодатели седнаха на една маса, за да обсъдят проблема със 
"спекулативното" повишаване на цената на тока. Те призоваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова да 
предприеме конкретни мерки по въпроса 
 
В. Дума 
 
√ Хляб, мляко, месо и яйца поскъпват заради тока 
Бизнесът и синдикатите готвят протести срещу повишаването на цената на електроенергията с до 60% от 
февруари 
Фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени заради драстичното поскъпване на тока за 
бизнеса от 1 февруари. Очаква се поскъпване на основни стоки и продукти от потребителската кошница средно с около 
5%. Това стана ясно вчера от думите на шефа на АИКБ Васил Велев. По неговите думи към момента бизнесът плаща средно 
около 70 лв. за мегават, но от следващия месец цената се увеличава между 30 и 60%. Според Велев вариантите са два - 
съкращаване на разходи или повишаване на цените.  
Бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока и вече има готовност за съвместни протести между работодатели 
и синдикати, съобщи Велев. 
 
Fakti.bg 
 
√ До 60% скача цената на тока за бизнеса 
Работодателите заплашват, че имат готовност за протести 
Към момента бизнеса плаща за ток средно около 70 лева за мегаватчас. От следващия месец обаче цената на 
електроенергията за бизнеса се увеличава с между 30% и 60%. Това означава, че работодателите ще бъдат изправени пред 
два варианта - да съкращават разходи или да качат цените на стоките и услугите 
Заради увеличението на цената на електроенергията, у нас може да се наблюдава скок в цената на основните стоки и 
услуги. Поради това фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени. Очаква се продуктите в 
потребителската кошница да поскъпнат средно с около 5%. 
Относно това председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обясни пред Нова 
телевизия, че това се дължи на лоши управление. "Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. 
Това се нарича лошо управление. Не знаем дали поради некомпетентност или е зловредно управление", отсече Васил 
Велев. 
По думите му независимо от причините, резултатът е следният - "за 9-месечието цената на производител на АЕЦ, ТЕЦ 2 и 
НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците". 
Стана ясно и че бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока. Работодателите заплашват, че имат готовност за 
протести. Според Велев е обявена готовност за съвместни протести между бизнеса и синдикатите. 
Припомняме, на 20 декември 2017 година, синдикати и работодатели седнаха на една маса, за да обсъдят проблема със 
"спекулативното" повишаване на цената на тока. Те призоваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова да 
предприеме конкретни мерки по въпроса. 
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BulTimes 
 
√ Васил Велев: Инкриминализиран е пазарът на електроенергия 
Новата година започва със скок в цената на основни стоки и услуги. Причината – драстичното поскъпване на тока за бизнеса 
от 1 февруари. 
Към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 
30 и 60%. 
Сега вариантите са два, твърдят от бизнеса. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да скачат цените. Средно с 
около 5 на сто ще поскъпнат продуктите в потребителската кошница.„Това се нарича инкриминален пазар на балансираща 
електроенергия. Това се нарича лошо управление. Не знаем дали поради некомпетентност или е зловредно управление. 
Но резултатът е този – за 9-месечието цената на производител на АЕЦ, ТЕЦ 2 и НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този 
процент до 40-50% разликата се плаща от търговците. Има пазар за ток за няколко души. Няма сега да съобщавам имената 
им, но ако се наложи, ще го направя. Това заяви в студиото на „Здравей, България” Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
 
Eurokom.bg 
 
√ Бизнесът очаква зверско поскъпване на тока 
Работодателите са готови на протести 
Токът на свободния пазар може да поскъпне драстично и това изправя бизнеса пред криза. Това обяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според него средната цена, която бизнесът плаща в момента, е 70 лева за мегаватчас, но се очаква повишение между 30 
и 60 %. Това ще изправи бизнеса пред избор дали да повиши цените или да съкращава разходи, респективно персонал, 
коментира Велев. 
Очакванията са мляко, месо, яйца, хляб да поскъпнат с около 5 %. 
Председателят на асоциацията каза още, че според него кризата на пазара на електричество се дължи на лошо управление, 
но не може да каже дали това е поради некомпетентност или злонамереност. 
Васил Велев добави, че ако не бъдат взети мерки поскъпването да бъде ограничено, работодателите и синдикатите са 
готови на протести. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
 
В. Строител 
 
√ 800 ученици се обучават по проект ДОМИНО 
В него участват 32 професионални гимназии от страната и над 170 фирми 
800 ученици се обучават по проект „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ (ДОМИНО). 
Това стана ясно след поредица от срещи в четири града – София, Казанлък, Стара Загора и Пловдив, на които 
професионални гимназии и бизнес споделиха своя опит от участието си в инициативата. Тя се ръководи от Звено за 
управление на проекта, базирано в Министерството на образованието и науката (МОН), с подкрепата на Швейцария. По 
думите на ръководителя на проекта Петя Евтимова досега са се включили 32 професионални гимназии, 170 водещи 
български и чуждестранни компании. Бюджетът е 3 530 000 швейцарски франка, като 15% е съфинансирането от МОН. 
„Използваме основно опита на Швейцария, но и на други страни, както и добрите традиции на българското професионално 
обучение (ПО). Дуалното образование е един от основните фактори за икономическия успех и конкурентоспособност на 
Швейцария, както и за ниската младежка безработица“, поясни пред в. „Строител“ Евтимова. 
Изпълнението на проекта започва през 2015 г. Учениците от Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии 
„Проф. д-р Георги Павлов“ в София и Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък първи преди две години 
стартират дуално обучение по две специалности по швейцарски модел. През 2016 г. се включват още 14 училища, а 
партньори по ДОМИНО са 60 водещи български и чуждестранни фирми. 
До 2019 г., когато проектът приключва, целта е да е обхванал поне 1200 ученици, 15 училища, както и най-малко десет 
професии. В рамките му се разработват нови учебни планове и програми, обучават се учители и наставници, както и 
експерти по дуално образование. 
Партньори са Швейцарският федерален институт за професионално образование и обучение и Българо-швейцарската 
търговска камара. 
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Компании от София искат диалог с тях при изготвянето на учебните програми 
„Канете ни по-често на обсъжданията на учебните програми, за да чуете гласа на бизнеса“, каза Петър Дончев, управител 
на „Скания България“, по време на дискусията, която се проведе в столичната Професионална гимназия по транспорт и 
енергетика „Хенри Форд“. На нея присъстваха и представители на „Порше Интер Ауто БГ“, „Овергаз мрежи“, „Мото Пфое“, 
„София Франс Ауто“. 
„Бизнесът трябва да узрее за идеята да участва и да подкрепя дуалното образование. Инвестицията от страна на 
компаниите не е малка, било то като паричен или времеви ресурс, така че все още не всички фирми са стигнали момента, 
в който да видят ползите за себе си“, коментира Петър Дончев. 
Директорът на ПГТЕ „Хенри Форд“ Таньо Стойчев заяви, че предстои разкриване на две нови паралелки – за поддръжка на 
електромобили и за асансьорни техници. Гимназията се включва в проекта през учебната 2016/17 г. с 34 ученици от два 
класа – IX и XI, по специалност „Газова техника“. 
В Казанлък ще продължат дуалното обучение и след края на инициативата. 
„Град Казанлък е първият, в който беше въведено дуално обучение, като ще продължим да работим в посока въвеждането 
му и след края на проекта“, каза директорът на професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ Маргарита Демирева по време 
на срещата в града, която се проведе в производствената база на предприятието „М+С Хидравлик“ АД. На нея присъстваха 
Владимир Спасов, изп. директор на фирмата домакин, и Владимир Чучумишев, ръководител Техническо развитие в 
„Арсенал“ АД. 
„В началото стартирахме с три компании партньори, в момента те са пет, а през януари имаме намерение да поканим още 
дружества“, посочи директорът на ПГ „Иван Хаджиенов“. По думите й в момента чрез дуална форма се обучават 224 
ученици, като според нея това е най-големият брой за всички градове в България. 
Владимир Спасов и Владимир Чучумишев се обединиха около тезата, че дуалното образование е най-добрият начин за 
създаване на качествена работна ръка. „При нас повече от 20% от заетите в производството са висшисти, които не могат 
да се реализират. Това са хора, за които държавата е изхарчила едни пари, а те са изгубили пет години да учат нещо, което 
не могат да приложат в момента. Те идват при нас и започваме да ги учим точно както преподаваме на децата от средното 
образование в дуалното обучение“, коментира Спасов. 
Следващата работна среща, 
посветена на реализацията на българо-швейцарския проект ДОМИНО се проведе в областната администрация на Стара 
Загора. На нея присъстваха областният управител Гергана Микова, Татяна Димитрова, началник на Регионално управление 
на образованието – Стара Загора, Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, 
представители на бизнеса от региона, директори на гимназии и ученици. 
„Стара Загора е отличен пример за партньорство между всички институции и организации, работещи по проекта. 
Постигнахме и добри резултати“, посочи Петя Евтимова. 
„Преди три години в града пилотно стартира проектът ДОМИНО. Трябваше да убедим бизнеса, че това не е някаква нова 
мода, а нещо прогресивно. Образуваха се клъстери около професионалните гимназии, съпричастни към процеса на 
дуалното образование. От тях се очакват препоръки в какво точно е необходимо да се обучават учениците“, сподели 
Стоилов. 
Участниците в дискусията споделиха своите виждания за необходимите промени, които трябва да настъпят в 
професионалното образование у нас, за да стане то адекватно на нуждите на българския бизнес. Един от акцентите в 
обсъждането беше водещата роля на родителите в избора на гимназия за децата, завършващи седми клас. Представители 
на старозагорския бизнес споделиха опита си с организирането на дни на отворените врати за семействата, в които те да 
имат възможност да се запознаят на живо с дейността на определени фирми. В разговорите стана ясно, че това е работеща 
идея, която трябва да бъде надграждана. 
Представителите на компаниите обясниха още, че според тях са необходими законови промени, които да позволят по-
лесното наемане на лица под 18 г. на работа. 
„На всички срещи, които досега сме имали с бизнеса, се очертава този проблем. Собственици на фирми са готови да дават 
стипендии на ученици, които работят при тях, но и искат да защитят тази си инвестиция, като обвържат младежите след 
завършване да остават при тях поне за известно време. Сключването на договори с непълнолетни лица обаче се оказва 
много сложно“, каза Микова. 
Оживена дискусия предизвика и темата дали е необходимо държавата да регулира броя на учениците в професионалните 
и в другите средни училища, като дава превес на професионалното образование. Надделя мнението, че в страна със 
свободен пазар подобни механизми трудно биха могли да бъдат задействани. 
„В Старозагорска област 60% от децата се обучават в професионални гимназии. Във връзка с одобряването на предстоящия 
план-прием за следващата учебна година сме отправили покана към работодателите и бизнес организациите за 
съдействие. Нека те кажат какви специалности са им необходими, за да можем да съобразим техните нужди с броя и вида 
на паралелките в професионалните училища. Ние работим добре с бизнеса в Старозагорска област и това е една от 
стъпките за подобряване на ПО“, каза Татяна Димитрова. 
В Града на липите 3 гимназии обучават ученици по дуалната система. Професионалната гимназия по облекло и хранене 
„Райна Княгиня” си сътрудничи с 14 ресторанта, в които от следващата учебна година бъдещите готвачи и сервитьори ще 
имат реална възможност да усвояват практически знания и умения за двете специалности. 
В Професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ 25 възпитаници преминават през дуално 
обучение. Шест фирми са подали ръка на ръководството на гимназията и са дали съгласие децата да имат практика при 
тях. 
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В Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“ дуалното обучение също обхваща 25 
ученици. Обнадеждаващ факт е, че интерес към възпитаниците, преминали през него, проявяват големи дружества, като 
„Мини Марица- изток“, EVN, „Ате Пласт“, швейцарската „Оскар Рюег“. 
10 фирми от Пловдив желаят да обучават деца през следващата учебна година. 
„Целият екип на Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ (ПГВАД „Христо 
Ботев“) е отворен към сътрудничество с всички фирми, които желаят да са ни партньори по проекта за дуално обучение. 
Искам да се похваля, че за следващата учебна година има заявки от 10 компании, които желаят да осигурят практика на 
нашите възпитаници“, посочи инж. Константин Костадинов, директор на гимназията. В дискусията в Пловдив взеха участие 
и представители на 5 фирми партньори на училището. 
„Липсата на квалифицирани кадри ни накара да се обърнем към професионалната гимназия и да вземем участие в проекта 
ДОМИНО. Бизнесът ни е много специфичен и изпитваме голяма нужда от работници, а такива липсват“, посочи Вайде 
Терзийска, специалист човешки ресурси в „ТЕД – БЕД“ ЕАД. 
ПГВАД „Христо Ботев“ участва в проект ДОМИНО от настоящата учебна година, като реализира прием както след завършен 
седми клас, така и след завършен осми клас по специалност „Мебелно производство“, професия „Техник – технолог в 
дървообработването“. 
 
В. Сега 
 
√ Кабинетът ще даде 1195 стипендии на даровити ученици 
1.8 млн. лв. за 1195 стипендии за талантливи ученици планира да отпусне кабинетът през 2018 г., става ясно от 
проектопрограмата на правителството за мерките на закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 
училища. Въпреки заглавието на програмата в текста й никъде не се споменават учениците от частните училища, а до 
редакционното приключване на броя Министерството на културата не отговори на въпросите на "Сега". 
По програмата се отпускат месечни стипендии и еднократни финансови помощи за деца с изявени дарби в изкуството, 
науката и спорта. В първите две области учениците трябва да са класирани на първо, второ или трето място на конкурс, 
олимпиада или състезание на национално или международно равнище. В областта на спорта пък следва да са заели 1-во, 
2-ро и 3-то място на олимпийски игри, световно, европейско или балканско първенство или първо място на финали на 
държавно индивидуално първенство. Eднократното финансово подпомагане е в размер до 195 лв. и е за подпомагане на 
обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие на деца в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в 
национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Стипендиите пък се предоставят за 12 месеца в 
размер на 135 лв. месечно. 
Прогнозният брой на децата е съобразен с практиката през последните години и с анализа от представянето на учениците 
на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта, 
се посочва в проекта. Според него се очаква през 2018 г. да бъдат дадени 1162 стипендии на ученици, заели призови места 
в олимпиади и състезания, 33 еднократни финансови подпомагания, както и още 821 стипендии, останали нераздадени 
през 2017 г. Планираните за целта суми са съответно 1.132 млн. лв. и 661 хил. лв.  
ОБХВАТ 
Над 40 са националните конкурси в сферата на културата и изкуствата, организирани от културното, просветното и 
спортното ведомство и др., призьорите от които ще получат награди. Сред тях са националният фолклорен "Орфеево 
изворче" - Стара Загора, ученическият конкурс по актьорско майсторство в Пловдив, конкурсът за танцьори "Златна гега" в 
Котел и др. Международните състезания по изкуства са 9. В областта на науката пък посочените състезания и олимпиади, 
които могат да донесат стипендия на първенците, са над 50 на брой - тук са пролетните математически състезания, 
националните олимпиади по математика, информатика, география, информационни технологии и др. 
 
Капитал 
 
√ Графика на деня: Бизнес климатът се е понижил в края на 2017 г. 
Бизнес климатът в България се е понижил с 1.6 пункта през декември спрямо ноември. По-неблагоприятни са били 
условията в промишлеността, строителството и услугите, докато в търговията на дребно се запазват приблизително на 
равнището си от предходния месец, показват данните на Националния статистически институт. 
Анкетата сред мениджърите в промишлеността отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки от 
чужбина, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. 
Основните фактори, затрудняващи предприятията в строителството, продължават да са несигурната икономическа среда, 
конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. 
Оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на 
техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. 
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√ БАН публикува доклада за АЕЦ "Белене" 
Академията публикува и доклада за развитието на енергетиката в България в дългосрочен период 
Българската академия на науките (БАН) публикува два доклада по сключения с Българския енергиен холдинг (БЕХ) договор 
за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката. Единият доклад се отнася до развитието на енергетиката 
в България в дългосрочен период, а вторият - до проекта за АЕЦ „Белене“. 
Докладите се публикуват със съгласието на БЕХ, като е заличена информация, която представлява поверителна или 
чувствителна информация за дружествата от групата на БЕХ, както и поверителна информация, предоставена на 
изпълнителя от трети страни. 
В началото на 2017 г. БЕХ възложи на БАН анализ, който да помогне за изготвянето на енергийната стратегия на България 
до 2050 г., част от който е и разработката за АЕЦ "Белене". Докладът обаче претърпя много критики и съмнения, че учените 
са работили под натиск, за да докажат, че централата е жизнеспособна. 
Преди месец БЕХ се съгласи докладът за АЕЦ "Белене" да бъде публикуван, след като това поискаха учените от Академията 
с мотива, че по този начин ще бъде даден отговор на всички критики за тяхната работа по проекта. 
Единият доклад, наречен "Междинен доклад 1" е в обем от 272 страници. Заключението от него показва "необходимост 
от нови базови мощности от порядъка на 2000 MW, които могат да бъдат и ядрени". 
При повечето сценарии прогнозираният недостиг на електроенергия в региона след 2030 г. води до необходимост от 
порядъка на 1500 MW инсталирана базова мощност, пише в заключението. 
"Независимо от планираните действия за осигуряване на максимално дълъг срок за работа на централите от комплекса 
„Марица-Изток” след 2030-2035 г. се очертава дефицит на мощности. 
Перспективите пред националната електроенергийна система показват, че в средносрочен план България трябва да 
предприеме действия за компенсиране на недостиг на маневрени мощности до 1650 MW и на базови мощности в 
диапазон от 420 до 1670 MW. 
Разглеждайки в дългосрочен период сигурността на електроенергийните доставки за страната, следва да отчете, че в 
хоризонта до 2050 г. предстои извеждане на основните блокове на АЕЦ „Козлодуй", пише още в заключението. 
„Междинен доклад 2“ е в обем от 95 страници и е фокусиран върху възможността за изграждане на ядрена мощност - 
„Анализ на възможността проектът „АЕЦ Белене” да бъде реализиран на пазарен принцип и разработване на вариант за 
отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта „АЕЦ Белене”, в отделно търговско дружество и провеждане 
на последваща процедура по реда на Закона за приватизация следприватизационен контрол” . 
Резултатите по отношение на електропотреблението в България и региона, както и резултатите от финансовия модел на 
АЕЦ „Белене”, показват, че е възможна реализация на проекта АЕЦ „Белене”, при условие, че бъдат постигнати 
параметрите, заложени във вариантите с финансова жизнеспособност, се посочва в заключението на доклада. 
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√ Л. Дацов: Към доброволните фондове трябва да се прехвърлят повече ресурси 
Доброволните пенсионни фондове трябва да се развиват. Към тази система трябва да се прехвърлят много повече ресурси, 
отколкото в момента. Това коментира в ефира на БНР финансистът Любомир Дацов, според когото заради негативните 
демографски тенденции проблемът с пенсиите ще възникне много по-скоро, отколкото се очаква. 
„Ако се сбъднат прогнозите, че в рамките на следващите 30 до 50 години България ще се стопи с още 2 милиона, това 
означава, че в действителност ще има един огромен проблем с осигуряването на пенсии“, посочи финансистът. 
Проблемът е в ниските отчисления в посока на тези фондове, които ще са недостатъчни за изплащането на пенсии, 
коментира Дацов. По думите му, за да има устойчивост на пенсионните стълбове, пенсионните вноски трябва да са около 
10 на сто, а не около 5-7%, както са в момента. 
Любомир Дацов смята, че системата има и политически измерения и рано или късно обострянето на кризата по 
пенсионната система ще се случи. 
„Затова трябва да се мисли още отсега. Вместо, както в последните години има тенденция, да се опитват да удрят 
допълнителните пенсионни фондове за сметка на първия – универсалния стълб, тази система трябва да се развива, към 
нея трябва да се прехвърля повече ресурс“, коментира той. 
 
В. Банкерь 
 
√ Възложиха изготвянето на проект за АМ „Струма“ между Крупник и Кресна 
Възложено е изработването на Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждането на лот 3.2 на 
автомагистрала „Струма“ между Крупник и Кресна. Със заповед на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да изготви проекта, необходим за участъка, преминаващ през 
Кресненското дефиле. Заповедта включва изработването на проект на ПУП-ПП за строителството на общо 24 км от лявото 
платно на магистралата, в посока София, както и обходен път на град Кресна, който е част от дясното платно на 
магистралата - в посока Кулата. Обходното трасе е с дължина около 5 км. 
Проектът на ПУП ще се изготви според действащата нормативна уредба, след утвърдено от МРРБ задание. След 
приключване на процедурата, според изискванията на Закона за устройството на територията, проектът ще бъде внесен за 
разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. 
Проектът е от изключително значение с оглед изграждането на автомагистрала „Струма“, която ще поеме транзитния 
трафик по международния коридор Ориент/Източно-Средиземноморски в границите на страната ни. С решение на 
Министерския съвет от 2013 г. обектът е определен за национален и от национално значение. 
Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при Министерството на околната среда и водите одобри осъществяването на 
инвестиционното предложение за изграждане на трасето на Лот 3.2 от АМ „Струма“ по т. нар. Източен вариант Г10.50. 
Приблизителната стойност на целия проект е около 1,2 млрд. лв. и включва строителство, надзор, отчуждения и др. 
Проектът предвижда разделяне на двете платна. Лявото платно Кулата – София се намира на няколко километра източно 
от дефилето, минава източно край Симитли, пресича път II-19 за Банско, минава между Полето и Брежани, западно от 
Мечкул, пресича пътя Стара Кресна – Ощава източно от Стара Кресна. След това продължава западно от Влахи и се спуска 
след Кресна, западно от път Е-79. Дясното платно София –Кулата ползва пътя през дефилето с малки подобрения и габарит 
10.5 м с две ленти и проектна скорост 80 км/час, и продължава по новия обходен път на Кресна. Километър преди края на 
лот 3.2 лявото и дясното платно се събират в магистрален габарит Г29 - две платна с по две ленти в посока, и се включва в 
лот 3.3 - между Кресна и Сандански, който в момента се изгражда. 
 
В. Дума 
 
√ Производителите на ток над 5 мегавата ще продават на борсата 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е направила промени в правилата за търговията с ток чрез дългосрочни 
договори. Това каза пред БНР изпълнителният директор на борсата Константин Константинов. Те ще влязат в сила от 9-и 
януари. Промяната в правилата е свързана със законово изменение, с което всички производители с мощност над 5 
мегавата се задължават да продават тока си през борсата. Очакванията са търгуваните количества да се увеличат до пет 
пъти, посочи Константин Константинов. 
Борсовият оператор реагира бързо и изменя своите правила, защото очакваме отражението от прилагането на закона 
именно да рефлектира вече върху тази платформа и обемите количества електрическа енергия, които се търгуват през нея, 
да се увеличат многократно. В момента на енергийната борса се извършват продажби чрез дългосрочни договори и за ден 
напред. Най-късно през февруари на борсата ще започне и реалната търговия с ток, в рамките на деня. 
"Ще започнем регистрационен процес на реални търговски участници, а и в зависимост от активността им, ще започнем 
тестове с тях, което ще отнеме няколко седмици. Надявам се, в края на януари или февруари да сме в състояние наистина 
да кажем, че тази платформа работи и реално стават сделки на нея. Тя ще помогне най-вече на търговските участници да 
оптимизират графиците за доставка, така че да избегнат някакви големи дисбаланси, било то като излишък, било то като 
недостиг. Най-вече мисля, че ще помогне на производителите от възобновяеми енергийни източници", каза Константинов. 
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В. Монитор 
 
√ Прехвърляме по 5100 имота на седмица 
Председателството вдигна наемите в центъра 
На седмица прехвърляме средно по 5100 имота. Това сочат данни на Агенцията по вписванията, предоставени на в. 
„Монитор“. За цялата минала година обект на разпореждане чрез продажби, дарения или замени са станали около 258 
000 имота. 
За 2017 г. почти 214 000 имота са сменили собствениците си, а най-малко са продажбите през първото тримесечие, като 
броят им е бил само 37 000. През второто тримесечие те скачат на почти 55 000, през третото се увеличават над 56 000, а 
последното се очаква да надхвърлят 65 000. Общо обаче спрямо 2016 г. има спад на този вид сделки с имоти от 6,4 на сто, 
сочи още статистиката. 
Междувременно БГ председателството на ЕС доведе до скок на наемите на лукс жилищата в центъра на София и до 
повишаване интереса към България, казват столични брокери. 
Според Невена Стоянова от „Луксимо“ още от миналата година събитието се отрази стимулиращо на пазара на имоти и 
много хора започнаха да инвестират в жилища с цел даването им под наем, основно в центъра на столицата и околните 
престижни квартали, намиращи се близо до НДК. 
По думите й председателството дава възможност повече чужденци да видят големия инвестиционен потенциал на 
страната в сферата на недвижимостите. „В идеалния център на европейска столица могат да се купят имоти с цени от 1500-
2500 евро на квадрата, което е много ниска цена“, казва тя и добавя, че вече има засилен интерес. 
 
News.bg 
 
√ До 13 май работим за държавата 
13 май е денят, в който спираме да работим за държавата и започваме да работим за себе си. Датата е символична.  
Тя показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано. Това е Денят на 
данъчна свобода, а по-света е известна като Tax Freedom Day, припомнят от Института за пазарна икономика. 
Първите над 132 дни работим само за да си платим всички данъци към държавата. 
През настоящата 2018 г. българите ще изработват средно по около 289 млн. лв. за един календарен ден. 
Консолидираните приходи в бюджета се очаква да бъдат 38,2 млрд. лева. Това означава, че през текущата година ще са 
необходими малко над 132 дни, за да се попълни хазната и да се подсигурят публичните харчове. 
Припомняме, консолидираните приходи включват всички публични приходи за 2018 г., в т.ч. приходите по държавния 
бюджет, бюджетите на ДОО и НЗОК, както и приходите в общинските бюджети. 
В дните, които работим за попълване на хазната, живеещите в Българите ще получат помощ от европейските 
данъкоплатци, които ще ги "отменят" за малко над 8 дни работа към държавата. Това са заложените в бюджета близо 2,4 
млрд. лв. помощи от ЕС. 
Местните данъкоплатци ще работим до 4-ти май за държавата, а в дните до 13-ти май ще бъдем отменени от европейските 
данъкоплатци, отчитат икономистите. 
За по-прецизни сметки освен изчислените 132 дни, следва да имаме наум и планираните 4 дни за отработване, които 
отразяват заложения дефицит от 1,1 млрд. лв. по консолидираната фискална програма. 
В последните години в държавния бюджет се залага дефицит. Това означава, че държавата планира да харчи повече, 
отколкото събира като приходи. 
През последните две години обаче (2016 и 2017 г.) този дефицит не се реализира и бюджетите имаха излишък. Ако и тази 
година стане така, може и да няма дни за отработване; 
От разчетените 132 дни за попълване на хазната най-много - 34 дни, са за попълване на приходите от ДДС. За доходите от 
акцизи ще са нужни близо 18 дни. За осигуровките ще ни е нужен малко над месец - 23 дни за социално осигуряване и 9 
дни за здравно. Приходите от подоходните данъци (данъкът върху общия доход за работници - б.р.) ще попълним за близо 
12 дни, а тези от корпоративни данъци - за малко над 8 дни. 
Други почти 8 дни ще работим, само за да платим държавните и общински такси. 
Тенденцията от последните години е Денят на данъчната свобода да идва все по-късно. Това означава, че реално 
данъчната тежест в страната нараства. През 2018 г. имаме конкретни мерки за повишаване на осигурителната тежест 
(покачване на осигурителната вноска за пенсия и на минималните осигурителни прагове), както и повишен акциз върху 
цигарите.  
Тези мерки са на стойност около 450 млн. лв., тоест това е цената на по-високите данъци през 2018 г., която ще покрият 
данъкоплатците. За съжаление през последните 10 години, след въвеждането на плоския данък от 2008 г., нямаме 
примери за намаление на данъчната тежест у нас. 
Тази сметката разпределя тежестта дори и за деца, пенсионери, но само работещите понасят в най-голяма степен тежестта 
на хазната. За работещите българи данъчната тежест е близо 50%. За тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни. 
В изчислението на ИПИ е използвана прогнозата на Министерството на финансите за БВП на страната за 2018 г. и е 
разпределено равномерно за всички 365 дни от годината. 
 
 
 
 



9 

 

 

EconomyNews 
 
√ Накъде ще тръгнат цените на млякото? 
През октомври средните изкупни цени на кравето мляко в ЕС бяха с над 40% по-високи от тези в разгара на т.н. „млечна 
криза“ в средата на 2016 г. Българският пазар нямаше как да остане встрани от възстановяването и млекопроизводителите 
се радваха на цени с около 25% по-високи за същия период, надминавайки средно 60 ст. за кг. Положителната тенденция 
бе логично следствие от глобалната картина в сектора – намаляване на производството и покачване на търсенето за внос 
в Китай – двигателят на световните пазари през последните години, както и укротяване в предлагането в Европа и Нова 
Зеландия. Нещо повече – отношението на световните индекси на прясно мляко и фуражи се задържа над 1,5 (граница, 
считана за благоприятна за фермерите) вече в тринадесет поредни месеца. Това е най-дългият период на благоприятна 
пазарна среда за млекопроизводителите по света в последните 10 години. 
Докога обаче ще продължи ръстът? 
Глобалният индекс на млечните продукти бе относително стабилен в периода май-септември, но само за два месеца след 
това загуби 10%. Спадът през октомври и ноември бе най-значителен при маслото – 15%, а пълномасленото и 
обезмасленото мляко на прах отстъпиха с 11%. Сходни сигнали изпраща и европейският пазар на млечни продукти. Към 
третата седмица на ноември, цените на производител на маслото в Общността спадат с 3% до 5,3 евро/кг. спрямо пика си 
от средата на септември. Понижението при млякото на прах е около 10% - до 2,75 евро/кг. (1,5 евро/кг. при 
обезмасленото). 
Вниманието отново е приковано към пазарната конюнктура в Китай. Последните прогнози на Департамента по земеделие 
на САЩ (USDA) са за ръст в местното производство през 2018 г. с 2,8% до 36,5 млн. т. прясно мляко. Той е едва наполовина 
от необходимото, за да се достигнат нивата на производство преди спада от 2016 и 2017 г., но е достатъчен да постави 
отново под натиск търсенето за внос в страната. Rabobank също залага на покачване в производството на мляко в Китай 
през следващата година – с 1,5%. Твърде вероятно е този ръст да е устойчив в дългосрочен план, тъй като се дължи в по-
голяма степен на развитието на технологиите и генетиката в местните ферми, отколкото на динамика в числеността на 
стадата. За щастие на глобалните износители, китайските потребители все още предпочитат вносната продукция, която се 
ползва с имидж за по-високо качество и безопасност. Според USDA, доставките на мляко на прах за Китай през 2018 г. ще 
нараснат с 50 хил. т. до 500 хил. т. Това количество обаче остава далеч под рекордния внос от 2014 г. – над 670 хил. т. В 
същото време, вносът на обезмаслено мляко се очаква да намалее с 25 хил. т. до тригодишно дъно от 200 хил. т. 
След година на спад, се наблюдава отново ръст в продукцията на петте най-големи производителя (ЕС, САЩ, Нова 
Зеландия, Австралия и Аржентина). За второто полугодие на 2017 г. увеличението при тях е с 2-2,5% на годишна база, а 
сходни са прогнозите на USDA и за първата половина на 2018 г. За сравнение, счита се, че световното търсене за внос може 
да поеме около 1,5% ръст в глобалното производство без съществен ефект върху цените. 
През третото тримесечие на 2017 г. в ЕС е произведено с 3% повече мляко на годишна база, прогнозите са, че края на 
годината ръстът ще се ускори допълнително. През цялата година той е воден от Ирландия и Полша, а в края ѝ към 
тенденцията се присъединиха Германия, Франция и Холандия. 
Неблагоприятните метеорологични условия в Нова Зеландия доведоха до спад в добива с около процент, но 
производството след това се ускори и очакванията са също за ръст в порядъка на 2-3% за пазарната година. В края на 
ноември ANZ Bank и ASB Bank понижиха прогнозите си за средните цени в Нова Зеландия – глобалният лидер в износа на 
мляко, до 6,5 новозеландски долара за килограм сухо вещество. Въпреки очакванията, водещият млечен кооператив 
Fonterra не свали изкупните си цени за 2018 г. – NZ$6,75. Счита се, че цени над NZ$6 са достатъчни, за да осигурят 
задоволителен доход на повечето стопанства. 
Департаментът по земеделие на САЩ очаква 98 млн. т. произведено мляко в страната през 2017 г. – с 1,6% повече от 2016 
г. За 2018 г. прогнозата е дори по-смела – покачване от близо 2% до рекордните 100 млн. т. 
Конюнктурата в ключовите глобални играчи, както и поведението на пазара в края на годината, подсказват, че двигателят 
на възстановяването в цените на млякото вече е изгубил мощност. Нещо повече – налични са определени сигнали за нов 
превес на предлагането над търсенето. 
Световният тренд, по традиция с малко закъснение, ще достигне и България. Поради това, очакванията ни са през първата 
половина на 2018 г. изкупните цени на млякото в страната да не надвишат настоящите си нива, като съществува и 
потенциал за негативна корекция в рамките на 5-10%. Положително за фермерите е, че на този етап липсват индикации за 
съществено поскъпване на зърното. Млекопроизводителите имаха над година на сравнително добри пазарни условия. 
Достатъчно време, за да се вгледат в стопанствата си, да подобрят ефективността им и да се подготвят за следващите 
предизвикателства, които пазарът неизбежно им е приготвил. 
 
Sinor.bg 
 
√ Отпада изискването при жътва да се иска документ от пожарната за безопасността на комбайните 
От 2018 година земеделските производители няма да искат становища от пожарните власти дали комбайните и другата 
селскостопанска техника е пригодна да влиза в нивите. Удостоверенията се издаваха от Министерството на вътрешните 
работи МВР, но с промени в Закона за МВР, приети на 5 декември 2017 година, тези разрешителни отпадат. 
В тази връзка министерството на земеделието е подготвило и промени в наредбата за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, според които в жътвената кампания ще се използва 
земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за 
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регистрация и контрол на земеделската и горската техника. При всеки годишен технически преглед според Закона за 
движение по пътищата комбайните и тракторите трябва да разполагат с пожаротехнически средства и искрогасители. 
И за да не товарят фермерите с извънредни административни тежести, министерството ще отмени издаването на 
удостоверения от пожарните власти към МВР, се посочва в мотивите към проекта. 
 
Money.bg 
 
√ Петролът е най-скъп от три години. Спад на запасите в САЩ 
Цeнитe нa пeтpoлa oт cвeтoвнитe eтaлoнни мapĸи в чeтвъpтъĸ ce пoĸaчвa и cypoвинaтa ce тъpгyвa близo дa тpигoдишни 
мaĸcимyм зapaди cигнaли зa пopeднo пoнижaвaнe нa зaпacитe в CAЩ. 
Cтoйнocттa нa мapтeнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa ce пoвишиc $0,30 (0,44%) 
- дo $68,14 зa бapeл. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa фeвpyapи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca в 
cъщoтo вpeмe ce пoĸaчиxa c $0,49 (0,8%) - дo $62,12 зa бapeл. 
Πpeди тoвa в cpядa Вrеnt пocĸъпнa c $1,27 (1,91%) - дo $67,84 зa бapeл, a WТІ - c $1,26 (2,09%) - дo $61,63 зa бapeл. Двaтa 
copтa зaвъpшиxa cecиятa вчepa c цeнa нa нaй-виcoĸo нивo oт дeĸeмвpи 2014 гoдинa. 
Kaĸтo cъoбщи Aмepиĸaнcĸият инcтитyт пo пeтpoлa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce cъĸpaтили c 
5 милиoнa бapeлa. Oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo щe излязaт пo-ĸъcнo днec, ĸaтo oчaĸвaниятa ca зa 
cпaд oт 4,7 млн. бapeлa. 
Зaпacитe oт бeнзин в CAЩ, ĸaĸтo ce и пpeдвиждaшe, ca нapacнaли зa ceдмицa c 2 млн. бapeлa, a нa дpyгитe дecтилaти c 1,3 
млн. бapeлa. 
Ocвeн тoвa, aнĸeтa пpoвeдeнa oт Вlооmbеrg, пoĸaзвa, чe дoбивът нa cypoвинaтa в cтpaнитe oт OΠEK пpeз дeĸeмвpи нe ce e 
измeнил cпpямo нoeмвpи. 
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√ Нови рекорди за щатските индекси вчера 
Азиатските акции флиртуваха с 10-годишни върхове, след като солидните икономически данни от САЩ и Германия 
подсилиха оптимизма на инвеститорите. 
В същото време цените на петрола се движеха близо до 2.5-годишни върхове, след като безредиците в Иран породиха 
опасения за нарушаване на предлагането. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана почти без промяна, след като прибирането на печалби при 
южнокорейските акции неутрализира ръста на другите пазари. 
Японският индекс Nikkei скочи с 2.5% в първия ден от годината, в който се търгуваше, докато по-широкият Topix достигна 
най-високото си ниво от 1991 г. 
Икономическите данни, изнесени в сряда от двете страни на Атлантическия океан, подсилиха очакванията на 
инвеститорите, че солидният икономически растеж ще подкрепи търсенето на стоки, в това число петрол, и ще повиши 
корпоративните печалби. 
Фабричната активност в САЩ нарасна с повече от очакваното през декември, подкрепена от ръста на новите поръчки. 
В Германия нивото на безработицата достигна рекордно ниските 5.5% през декември. 
Глобалният индекс MSCI AC World Equity Index, който през 2017 г. записа най-добрата си година от 2009 г., достигна 
рекордни нива днес, увеличавайки ръста си за седмицата до 1.4%. 
На Уолстрийт трите основни индекса затвориха на рекордни нива вчера, подпомогнати от 1.5-процентен ръст при 
енергийните акции. 
S&P 500 се повиши с 0.6%, до 2 713.06 пункта, като технологичният сектор нарасна с 1.1%. Това е първият случай, в който 
индексът затвори над нивото от 2 700 пункта. Енергийните акции скочиха с 1.5%, след като цената на щатския петрол 
достигна най-високите си нива от декември 2014 г. 
Технологичният Nasdaq скочи с 0.8%, до 7 065.53 пункта. Технологичният индекс записа най-доброто си начало на годината 
от 2006 г. насам. 
Dow Jones затвори с ръст от 98.97 пункта на 24 922.68 пункта, доближавайки нивото от 25 000. 
На валутните пазари доларът поскъпна с 0.2% спрямо йената, до 112.69 йени, на фона на оптимистичните данни за щатската 
икономика. 
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.2002 долара, отстъпвайки от близо четиримесечния си връх от 1.2081 долара, 
достигнат във вторник. 
Еврото ще се сблъска със съпротива при нивото от 1.2170 долара, което представлява 50% възстановяване на спада от 
средата на 2014 г. до началото на 2017 г. 
 


