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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
BIT TV 
 
√ Скокът на тока за бизнеса ще оскъпи хляба с над 7%. Работодатели и синдикати подготвят общ протест 
От следващия месец се очаква цената на електроенергията за бизнеса да скочи с между 30% и 60%. Прогнозата е, че 
работодателите ще бъдат изправени пред два варианта – да съкращават разходи или да качат цените на стоките и услугите. 
Кога бизнесът предвижда да излезе на протест и защо синдикалните организации ги подкрепиха, въпреки споровете по 
между им – в студиото на КОД 11-13 поясниха Васил Велев – председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал и 
Васил Яначков – председател на федерация „Металици“ към КНСБ. 
Велев беше категоричен, че ако до четвъртък 11 януари няма взети мерки, бизнесът ще излезе на протест. Според 
предварителните изчисления, ако токът поскъпне с 30%, место, олиото и маслото ще се увеличат с 5%, хлебните продукти 
със 7,1%, хартията с 12,8%, а текстилните продукти с 6%. 
„Това непременно ще се случи, ако се приемат за референти цените на свободния пазар, най-късно до юли месец КЕВР ще 
приеме тези цени и на регулирания пазар – ще се покачи електроенергията и за гражданите. Така хората ще пострадат два 
пъти – веднъж като се оскъпят стоките и след това чрез собствените си сметки“ каза Велев идопълни, че очаква масови 
фалити на предприятия. 
Въпреки че работодатели и синдикати често са на полюсни мнения, сега КНСБ и „Подкрепа“ ще подкрепят протеста на 
бизнеса. 
„Ние може да имаме различния в нашия диалог, но когато става въпрос за действия не само срещу индустрията, а срещу 
икономиката на страната. Ние сме притеснени от недостатъчно активната позиция на държавата, защото за какъв пазар на 
електроенергията може да става въпрос, когато има очевадни монополистични прояви. Електроенергията няма да засегне 
само индустрията, но чрез бизнеса ще бъдат засегнати всички граждани“, заяви Яначков. 
Целия разговор – вижте във видеото тук. 
 
Икономически портал Стара Загора 
 
√ Писмо-Призив от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) към българския бизнес за 
връщане към регулиран пазар на електроенергия 
ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ  
ДО ДРУЖЕСТВАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ОБЕКТ, ПРИСЪЕДИНЕН КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА НИВО НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ 
ПИСМО-ПРИЗИВ  ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Нашата цел е винаги да работим в услуга и за добруването на бизнеса, затова Ви изпращаме информация кога и защо е 
изгодно да се върнете към регулиран пазар на електроенергия и как да го направите: 
І. Кога и защо е изгодно да се върнете към регулиран пазар на електроенергия 
Естествено, всеки има своя режим на работа, респективно, преценката е според конкретното натоварване, но да 
разгледаме три типични варианта на режим на работа на Вашето дружество: 
Вариант 1: Установено работно време с начало 08.00 часа и край 17.00 часа, с престои на енергопотреблението общо 1 час. 
Следователно работният ежедневен цикъл на енергопотребление е 8 (осем) часа. Това е типичен дневен пиков профил. 
Вариант 2: Установено работно време с начало 08.00 часа и край 20.00 часа, без престои на енергопотреблението. 
Следователно работният ежедневен цикъл на енергопотребление е 12 (дванадесет) часа. Това е типичен дневен 
равномерен профил. 
Вариант 3: Установено работно време с начало 08.00 часа и край 08.00 часа на следващия ден, без престои на 
енергопотреблението. Следователно работният ежедневен цикъл на енергопотребление е 24 (двадесет и четири) часа. 
Това е денонощен профил. 
Без зависимост от Вашата инсталирана мощност и без значение колко са работните дни в месеца (разликата ще е само в 
абсолютната стойност на месечните плащания), анализът, според електроразпределителната мрежа, където сте свързани 
показва, че за Вас е разумно да се върнете към регулиран пазар, ако: 
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• сте в мрежата на Енерго-Про Мрежи, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 1 и цената активна 
енергия на свободен пазар надхвърли 115,20 лв./МВтч; • сте в мрежата на Енерго-Про Мрежи, работите с товаров профил 
най-близък до модела на Вариант 2 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 115,00 лв./МВтч; • сте в 
мрежата на Енерго-Про Мрежи, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 3 и цената активна енергия 
на свободен пазар надхвърли 90,30 лв./МВтч; • сте в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България, работите с товаров профил 
най-близък до модела на Вариант 1 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 120,50 лв./МВтч; • сте в 
мрежата на ЧЕЗ Разпределение България, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 2 и цената активна 
енергия на свободен пазар надхвърли 123,10 лв./МВтч; • сте в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България, работите с товаров 
профил най-близък до модела на Вариант 3 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 98,30 лв./МВтч; • сте 
в мрежата на ЕВН България Електроразпределение, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 1 и 
цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 113,50 лв./МВтч; • сте в мрежата на ЕВН България 
Електроразпределение, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 2 и цената активна енергия на 
свободен пазар надхвърли 113,50 лв./МВтч; • сте в мрежата на ЕВН България Електроразпределение, работите с товаров 
профил най-близък до модела на Вариант 3 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 91,50 лв./МВтч. 
ІІ. Как да се върнете към регулиран пазар на електроенергия  
А. Ако сте дружество, притежаващо обект, присъединен на ниво ниско напрежение, за който се прилага стандартизиран 
товаров профил Процедурата се извършва на основание Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и 
Инструкцията по чл. 103а от ПТЕЕ на КЕВР.  
1. Подаваме заявление по образец – става лично или чрез нотариално упълномощено от нас лице до 10-то число на месеца, 
предхождащ месеца, в който регистрацията ни на регулиран пазар влиза в сила, пред съответния оператор на 
електроразпределителна мрежа, ЕРП (на място в център за обслужване на клиенти или по електронен път с електронен 
подпис). В заявлението се посочват данни за комуникация с нас, списък на нашите обекти и крайният снабдител в 
качеството му на нов доставчик и координатор. Към заявлението се прилагат (в зависимост от конкретния случай): 
пълномощно, декларация за съгласие от собственика на обекта и др. След подаване на заявлението комуникацията между 
страните се осъществява по електронна поща. 
2. В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението ЕРП извършва проверка на предоставените данни. В случай 
на непълноти или неточности в предоставената информация, ЕРП ни уведомява в срок от 4 работни дни и ни дава срок от 
3 работни дни за отстраняването им. ВНИМАНИЕ: В случай че не отстраним непълнотите/неточностите в посочения срок, 
ЕРП прекратява процедурата. В случай че предоставените данни са пълни и коректни, ЕРП изпраща до 3 работни дни 
уведомление за предстоящата промяна до настоящия ни доставчик. 
3. Настоящият доставчик в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението издава служебно и предоставя на ЕРП  
удостоверение за липса на просрочени задължения. Настоящият доставчик и ЕРП в срок до 2 работни дни от получаване 
на уведомлението потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че не е направено 
мотивирано възражение и/или не е изпратено удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия доставчик 
в указания срок, се приема, че смяната е потвърдена. В случай на постъпило възражение, в срок от 1 работен ден ЕРП ни 
информира. ВНИМАНИЕ: Ако в срок от 1 работен ден ние не удостоверим отстраняването на причината за възражението, 
процедурата се прекратява. 
4. В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, ЕРП ще ни регистрира до 3 
работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната. 
5. Участието ни на регулиран пазар влиза в сила на 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е подадено 
заявлението. 
Б. Ако сте дружество, притежаващо обект, присъединен на ниво ниско напрежение с почасово измерване на 
консумираната електрическа енергия Процедурата се извършва на основание Правилата за търговия с електрическа 
енергия (ПТЕЕ) и Инструкцията № 2 на ЕСО ЕАД.  
1. Подаваме заявление по образец лично или чрез нотариално упълномощено лице до 10-то число на месеца, предхождащ 
месеца, в който смяната влиза в сила, пред съответния оператор на електроразпределителна мрежа, ЕРП (на място в 
център за обслужване на клиенти или по електронен път с електронен подпис). В заявлението се посочват данни за 
комуникация с нас, списък на нашите обекти, крайният снабдител в качеството му на нов доставчик и координатор. Към 
заявлението се прилагат (в зависимост от конкретния случай): пълномощно, декларация за съгласие от собственика на 
обекта, декларация за присъединяване като пряк или непряк член към балансираща група и др. 
2. В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението ЕРП извършва проверка на предоставените данни. В случай 
на непълноти или неточности в предоставената информация, ЕРП ни уведомява в срок от 4 работни дни и ни дава срок от 
2 работни дни за отстраняването им. ВНИМАНИЕ: В случай че не отстраним непълнотите/неточностите в посочения срок, 
ЕРП прекратява процедурата. В случай че предоставените данни са пълни и коректни, ЕРП изпраща до 3 работни дни 
уведомление за предстоящата промяна до настоящия ни координатор. 
3. Старият координатор и ЕРП като нов координатор в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението 
потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че не е направено мотивирано възражение в 
указания срок, се приема, че смяната е потвърдена. В случай на постъпило възражение, в срок от 1 работен ден ЕРП ни 
информира. ВНИМАНИЕ: Ако в срок от 1 работен ден не удостоверим отстраняването на причината за възражението, 
процедурата по смяна на координатора се прекратява. 
4. В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, ЕРП регистрира смяната до 3 
работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната. 
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5. Смяната на координатор на балансираща група и регистрирането ни на регулиран пазар влиза в сила на 1-во число на 
месеца, следващ месеца, през който е подадено заявлението. 
С УВАЖЕНИЕ,  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ 
БОЖИДАР ДАНЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП 
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ 
  
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√ През 2017 г. оборотът на Софийската стокова борса достига 270 млн. лева 
Най-голям дял в оборота има търговията с горива 
Оборотът на Софийската стокова борса (ССБ) през 2017 г. достига 270 млн. лева. Това е над четири пъти повече от 
търговията през 2016 г., когато са отчетени 70 млн. лева. Това съобщи Васил Симов, главен изпълнителен директор на ССБ, 
цитиран от БТА. 
Най-голям дял в оборота има търговията с горива – 96-97% от общия обем, допълни той. През 2017 г. ССБ се обедини с 
Българска стокова борса и сега цялата търговия се прави на пода на Софийската стокова борса, припомни Васил Симов.  
През 2017 г. световната търговия с пшеница се движеше най-вече в коридор от 180 - 200 долара за тон. Цените в нашия 
регион не правят изключение - Русия и Украйна, като най-големи производители, изнасяха зърно на цени 180 - 190 долара 
за тон без данъци, каза Антонина Белопитова, изпълнителен директор на Борсата. 
Като цяло търговията със зърно у нас беше без сътресения и цената се движеше около 280 - 290 лева за тон, максимум 300 
лева за тон без ДДС, което е приблизително около 177 долара за тон, посочи тя. 
През миналата година брашното леко поевтинява и тип "500" сега се продава за около 0,65 лева за пакет от един килограм 
при 0,68 лева в началото на 2017 г. 
Цената на царевицата също остава стабилна през 2017 г. и сега тя се търгува на цени 160 - 170 долара за тон в нашия регион. 
Още през юни на ССБ е имало търсене и предлагане на биоцаревица, както и на биослънчолед, съобщи Белопитова. През 
октомври на ССБ е имало сделка за биоцаревица на цена 469,40 лева за тон. 
Експерти очакват Китай да увеличи вноса на царевица и цената на стоката да се повиши, тъй като там вече се произвеждат 
подсладители от царевица, каза още Белопитава. 
Цената на захарта пада през 2017 г. с 27-28% на световните борси. У нас цената й се понижи за една година с 16% от 1,30 
лева преди година до 1,10 лева за килограм на едро в началото на 2018 г. 
През миналата година цената на петрола се повиши с 16% на годишна база. Сега нефтът се търгува около 67 долара за 
барел при 45 долара за барел през лятото, отчетоха от ССБ. 
Цените на горивата на Софийската стокова борса са стабилни и нарасналата цена на петрола не се отразява на цените - те 
са 1 700 лева за 1 000 литра дизел и 1 700 - 1 720 лева за 1 000 литра бензин. Газьолът се продава по 1 550 лева за тон. 
ССБ ще дава редовна информация на седмична и месечна база за цените на горивата и така ще ориентира търговци и 
крайни клиенти, съобщи още Васил Симов. 
 
√ Кой кой е в българското председателство на Съвета на ЕС 
Politico прави разбор кой може да подкрепи или да провали работата на България в следващите шест месеца 
На 1 януари 2018 година България - един от най-новите и най-бедните членове на Европейския съюз, пое 
председателството на Съвета на ЕС, пише в свой коментар европейското издание Politico. Страната избра мотото 
"Съединението прави силата", но в нейния мандат ще се водят преговори за Brexit, както и за следващата финансова рамка 
на общността. 
Четири са основните приоритети на председателството - Западните Балкани, единният цифров пазар, сигурността и 
стабилността, където проблемите са от политиката за бежанците до европейската отбранителна система. 
"Ние искаме да бъдем Балканско председателство, защото познаваме региона много добре", коментира министърът по 
въпросите на европредседателството Лиляна Павлова. Тя ще бъде под прожекторите в следващите шест месеца, пише 
Politico и прави кратък анализ кои ще са главните действащи лица, или с други думи кой може да подкрепи или да провали 
работата на страната ни. 
На първо място в анализа е премиерът Бойко Борисов. "Той може да се похвали с най-интересното CV на масата на 
европейските заседания", отчита изданието. Бившият бодигард не обича неформалните разговори, използва преводач и 
често си играе със смартфона си по време на срещите. Неговата позиция за Brexit, е че Европа не може да си позволи 
раздяла с Великобритания без сделка. 
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Сред най-популярните българи в Брюксел през 2017 г. беше комисарят Мария Габриел. Тя замести Кристалина Георгиева 
в Европейската комисия, поемайки цифровия пазар. Габриел е не само лицето на България в ЕК, но има и силна роля в 
Европейската народна партия (ЕНП). България може да бъде изправена пред неудобни въпроси за корупцията и 
управляващата коалиция и като бивш зам.-председател на парламентарната група на ЕНП и съпруга на Франсоа Габриел, 
един от лидерите в партията, Мария Габриел има добри позиции да държи под контрол повдигането на темата. 
Българското председателство има още опори в Брюксел. Сред тях е евродепутатът Ева Майдел, посочена от Politico като 
представител на новата вълна космополитни българи, както и постоянният представител на страната в ЕС Димитър Цанчев 
и зам.-говорителят на ЕК Мина Андреева. 
Обратно в България, безспорно работата по европредседателството ще се изнесе основно от ресорния министър Лиляна 
Павлова. Пред Politico тя споделя, че най-използваните думи в речника й в последните месеци са "обединение" и 
"компромис". "Искаме общи решения, независимо дали става дума за контрола по границите или отбранителния съюз", 
коментира тя. 
Немалка роля в очите на Европа ще има и вицепремиерът Валери Симеонов. През октомври 2017 г. той беше признат за 
виновен за използване на реч на омразата в реч пред Народното събрание. "Ако някой затрудни българското правителство 
по време на председателството, то това е Симеонов", твърди Politico. 
Президентът Румен Радев също е ключова фигура. Бившият командир на военновъздушните сили беше сочен като 
кандидат на Русия в изборите в края на 2016 г. Още в първите месеци на своя мандат обаче той изненадващо се отдалечи 
от своите поддръжници от БСП. В началото на 2018 г. той наложи вето на дългоочаквания антикорупционен закон.  
Политическите партии имат избор в месеците на ротационното председателство на Съвета на ЕС - или да играят заедно в 
защита на национлните интереси, или да използват ЕС, за да натрупат политически дивидент у дома си. Затова и погледите 
на Европа са насочени и към действията на лидера на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Сергей Станишев, който 
също може да окаже влияние - в една или друга насока, върху политиките на България в следващите шест месеца. 
 
Sinor.bg 
 
√ Лиляна Павлова на конференция в Брюксел за бюджета на ЕС след 2020 г. 
Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова ще вземе участие в 
конференция на високо ниво, посветена на многогодишната финансова рамка (МФР) на общността след 2020 година - „ 
Shaping Our Future. Designing the Next Multiannual Financial Framework“. Форумът се провежда днес в Брюксел, съобщиха 
от министерството на председателстнвото. 
В речта си за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 
посочи, че ЕС се нуждае от бюджет, който да съответства на неговите амбиции и отговаря на бъдещите предизвикателства. 
Дебатът по следващата Многогодишна финансова рамка ще бъде в центъра на вниманието  по време на Българското 
председателство. Страната ни декларира, че ще защитава традиционните политики и проектите, които ще имат добавена 
стойност за съюза. Целта е да иман полза гражданите,  които ще поддържат просперитета и сигурността на Европа, на 
новите държави членки и на Балканския регион. 
В речта си пред форума министър Павлова ще наблегне на предизвикателствата, пред които е изправен Съюзът, така че да 
постигне повече с по-малко, имайки предвид бюджет на общността, който след излизането на Великобритания ще е с 
около 10 милиарда евро годишно по-малко от настоящия, а предизвикателствата – повече. 
Става въпрос за финансиране на новите фондовете за миграция, сигурност и отбрана, борбата с климатичните промени и 
киберсигурността. 
Няколко са събитията в следващите шест месеца, посветени на бъдещата МФР, сред които конференцията на високо 
равнище в София на 9 март 2018 г. 
В София е планирана да се проведе конференция на високо ниво за бъдещето на ЕСФ (Европейския социален фонд) на 15-
16 февруари и форуми, посветени на кохезионната политика на 12 април (Съвет „Общи въпроси“ - кохезия) и 8 юни 
(конференция на високо ниво). 
 
БНТ 
 
√ Теменужка Петкова: Конкурентоспособността е основен приоритет на правителството 
Законови промени, които да позволят на Комисията за енергийно и водно регулиране да упражнява контрол на свободния 
пазар на електроенергия, подготвят от енергийното министерство. Това каза в студиото на "Денят започва" министър 
Теменужка Петкова. По думите ѝ, очакваното поскъпване на тока за бизнеса от февруари с между 30 и 60% е заради цената 
на свободния пазар. Петкова изтъкна, че държавата ще направи всичко възможно да подпомогне 
конкурентноспособността на бизнеса, за което са заделени над 280 милиона лева. 
По думите на Теменужка Петкова, на базата на законодателна промяна българският бизнес ползва държавна помощ, която 
се изразява в това, че бизнесът плаща по-малко за електричество до 30 юли 2018 г. Според нея, основна цел на 
правителството е българският бизнес да бъде конкурентоспособен. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: "Свободният пазар, както всеки друг, има цени, които се определят от 
търсенето и предлагането. Години наред цената, която плащаше бизнеса, беше по-ниска от тази, която плаща потребителя. 
Тук става въпрос за пазарни отношения, държавата не може да я регулира. Цената на тока е вид стока и трябва да се свикне 
да се търгува с нея. Искахме в един откровен диалог да се поставят проблемите. Това, което държавата може да направи, 
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е да предприеме действия, в случай че получи сигнал за картелни действия и нарушаване на конкурентоспособността, и 
да извърши проверка". 
Според Теменужка Петкова, няма недостиг на електрическа енергия. Към днешна дата Националната електрическа 
компания е предложила на борсата 70 хиляди мегават часа, продадени са 19 хиляди дефицит на електрическа енергия 
няма", допълни тя. 
 
Bulgaria Utre 
 
√ КЗП: Предстоят още промени в сферата на дигиталния пазар в полза на потребителите 
Това заяви председателят на комисията Димитър Маргаритов 
2018 г. ще е годината на възприемането на нови правила в полза на европейския потребител, които ще бъдат във фокуса 
и на разискваните въпроси по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това заяви 
председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов в „Бизнес темите” по ТВ „Европа”. 
Маргаритов припомни, че през миналата година бе прието и предстои да бъде въведено свободното ползване на 
абонаментни планове за различно цифрово съдържание по време на пътуване в Европейския съюз при същите условия, 
както в националната страна. „Различни платформи за предоставяне на кино, спортни предавания, образователни 
програми и т.н. ще могат свободно да бъдат използвани вече на базата на националните абонаменти без допълнителни 
такси в рамките на всички държави в ЕС”, поясни Маргаритов. „Това е много адекватна реакция на европейските 
институции на наблюдаваното години наред т.нар. интелектуално пиратство. Вече стана ясно, че не е необходимо да има 
толкова категорични забрани и някакви високи възнаграждения и такси за използването на определено цифрово 
съдържание. Предвид начина, по който вече се комуникира, по-добре е човек да си плати абонамента, който да не е чак 
толкова висок и да може да има достъп навсякъде, вместо тук да го ползва, а там да пиратства”, коментира той.  
Тези промени идват след отпадането на таксите за роуминг в средата на миналата година. Според председателя на КЗП 
това е безспорно голямо достижение в полза на потребителите, което е отнело повече от десет години на европейските 
институции. Но през този период са намалели с около 90% разходите, които в момента европейският потребител прави 
при пътуване, когато разговаря и използва мобилни данни през телекомуникационните си устройства. 
Маргаритов цитира данни от проучване на Евробарометър, според което над 70% от европейските потребители са 
информирани за новите регламенти, което е довело до значително повишаване на потреблението. Около два пъти са се 
увеличили потребителите, които ползват мобилни данни в роуминг в рамките на ЕС, както и тези, които до този момент не 
са го правили, но са започнали. 
Председателят на КЗП изрази убеждението си е, че ще бъдат положени всички усилия страните от Западните Балкани да 
се присъединят към свободната от роуминг зона, като подчерта, че част от тези процеси вече са в ход. „След като е 
възможно в Европейския съюз, не би трябвало да има никаква пречка да се случи и в други държави, които са в Европа – 
нито технологични, нито от друго естество”, каза той. 
„Отпадането на геоблокирането е друга голяма потребителска тема, която ще бъде във фокуса и на разискваните въпроси 
по време на Българското председателство на ЕС, която е и тема на нашия еврокомисар”, каза още Маргаритов. „Отваря 
една голяма възможност в онлайн търговията и то основно в полза на потребителите. Това означава, че ще можете да 
пазарувате много по-свободно от сайтове на територията на различни държави от ЕС, без да може да ви бъде отказвано 
това или да бъдете пренасочвани към други подобни сайтове, в които финансовите условия за извършване на сделки са 
по-неизгодни”, обясни той. Предвижда се паралелно с това да бъдат променени и правилата, които важат за определянето 
на цените на пощенските и куриерските услуги. „Тези въпроси са пряко свързани, защото това има смисъл, когато има и 
еднакви правила при осъществяването на доставките, които са може би най-важният съпътстващ елемент”, добави 
председателят. 
Затягането на контрола вече е факт. Има приет нов регламент, който ще се прилага успоредно с новите регламенти от май 
тази година по отношение засилената защита на личните данни на потребителите. По отношение на контрола се 
предвижда националните правоприлагащи органи да имат засилени правомощия, включително да блокират съдържание 
на определени онлайн магазини, които са хванати в нарушение и санкционирани, но не се променили своето 
противозаконно поведение.       
В рамките на Българското председателство на ЕС в края на април КЗП ще организира събитие, на което ще бъдат поканени 
всички аналогични институции от държавите от ЕС и от съседните страни, като основният акцент е поставен върху единния 
цифров пазар. 
 
В. Монитор 
 
√ ЧРЕЗ ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО НА БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ: Инвестират 20 млн. евро в социално предприемачество 
Като част от стратегията на трезора под шапката на министър Караниколов 
Държавната Българска банка за развитие (ББР) ще инвестира между 15 и 20 млн. евро в подкрепа на социалното 
предприемачество у нас. Подпомагането на проекти ще се извърши чрез дъщерно дружество на банката, научи „Монитор“. 
В средата на миналата година икономическото министерство обяви, че в средносрочен план ББР съвместно с 
международни финансови институции и инициативи ще стартира работа по създаването на Фонд за социални инвестиции, 
който да инвестира в капитала на социални компании в България. Шест месеца по-късно става ясно, че фондът ще заработи 
до края на годината. 
Финансирането ще се извършва по примера на вече съществуващи фондове в страни като Франция, Англия и Германия. 
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Финансирането чрез дъщерното дружество на трезора е част от стратегията за развитието на Банката за развитие, която от 
няколко месеца е в ресора на икономическия министър Емил Караниколов. 
Социалното предприемачество набира скорост в Европа в търсенето на алтернативи за заетост на хора в неравностойно 
положение, социална интеграция, по-качествени социални услуги и по-високо благосъстояние. „Българска банка за 
развитие е инвеститор в инициативата SIA (Social Impact Accelerator) на Европейския инвестиционен фонд от 2015 г. SIA е 
фонд от фондове за инвестиции в социални предприятия с доказано положително социално въздействие. Такива фондове 
вече съществуват във Франция, Англия, Германия, Холандия и Италия“, коментираха от финансовата институция. 
До този момент липсва подобен източник за финансиране най-често това се случваше по линия на грантова помощ от 
структурните фондове, като процедурата "Развитие на социалното предприемачество" по оперативна програма „Човешки 
ресурси“ на стойност 15 млн. лв. 
„Създаването на фонда е важна част от мисията на Българската банка за развитие. Това е един успешен бизнес модел за 
справяне с редица обществени предизвикателства и сериозни социални проблеми, част от стратегията за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, където една от поставените цели е извеждане от положението на бедност 
и социално изключване на най-малко 20 милиона души“, допълват от банката в отговор на въпрос на „Монитор“. 
Фондът ще финансира социални предприятия, широк набор от структури и организации, които развиват стопанска дейност 
с положително въздействие върху социални, екологични и обществени предизвикателства. Те залагат на успешен и 
устойчив бизнес модел, който генерира достатъчна възвръщаемост на инвестицията. 
Какво е „социално предприятие“ 
„Социално предприятие“ означава предприятие независимо от правната му форма, което по учредителен договор или 
устав "има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба 
за своите собственици, членове и акционери". То "предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост 
и/или използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел", гласи юридическата 
му дефиниция. Този вид предприятие използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е 
въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и 
собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел. 
 
В. Сега 
 
√ 13 търговци на ток влизат в "черния списък" на НЕК 
Националната електрическа компания (НЕК) чака да получи пари от 13 търговци на ток, които вече са просрочили своите 
задължения. Справката бе публикувана вчера от компанията, но от списъка не става ясно кой колко дължи и точно от кога 
са тези борчове. Някои от фирмите са част от "постоянното присъствие" в черния списък на длъжниците. Четири от 
дружествата - "Тошел 92", "Ар си пауър енерджи", "Кей ар джи" и "Фючър енерджи", вече са отстранени от енергийния 
пазар. 
Последната компания бе сред кандидатите за покупката на ЧЕЗ. Именно "Фючър енерджи" заедно с индийски партньор 
подаде най-високата оферта за закупуване на активите на ЧЕЗ-България, писа в. "Капитал". В последния момент обаче 
компанията изненадващо изпадна в неплатежоспособност. 
Сред големите длъжници на НЕК е и държавната тец "Марица-изток 2". Отчетът за третото тримесечие на годината показва, 
че дългосрочните задължения на компанията към т.нар. свързани лица са за около 196 млн. лв., което е ръст в сравнение 
с година по-рано. Тогава тецът е дължал на свързани лица 181 млн. лв. 
Фактът, че НЕК не успява да си събере просрочията от търговците на ток, е проблем, защото така и самата тя изпада в 
затруднение, когато трябва да плаща на производителите. Към края на септември дългосрочните задължения на НЕК 
растат до над 3.02 млрд. лв. спрямо 2.93 млрд. лв. година по-рано, показва справка в отчета на компанията. До септември 
НЕК отчита загуба от около 90.9 млн. лв. - намаление с 63.3 млн. лв. спрямо същия период на 2016 г., когато компанията бе 
на минус от 154.8 млн. лв. 
 
Vnews 
 
√ Прехвърлянето на фирми – само, ако нямат задължения 
Заради прехвърлянето на фирми с дългове предстои нова промяна в Търговския закон. С нея депутатите ще запишат, че 
който прехвърля фирми и фирмени дялове, трябва да декларира, че няма неплатени задължения. При неверни данни ще 
му се търси отговорност по Наказателния кодекс. 
Причина за спешните промени е, че с поправката от края на миналата година депутатите записаха, че предприятие с 
персонал може да се прехвърли, след като се платят дължимите заплати, обезщетения и осигуровки, в т.ч. на напуснали 
до 3 години назад. Ако има дългове, двете страни могат да се договорят купувачът да ги поеме. Липсва обаче запис кой да 
удостоверява задълженията. НАП може да издаде документ за осигуровките, а Главна инспекция по труда – за заплатите, 
но след ревизия. 
Докато се приеме поправката, в края на миналата седмица НАП, трудовата инспекция и Агенцията по вписванията се 
договориха да си обменят данни за прехвърлящи се фирми, а липсата на задължения да се удостоверява от работодателя. 
Средно за година 30 000 фирми си прехвърлят дялове, а 10 000 компании сменят собственика си. 
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Economy News 
 
√ По-малко нови пенсионери през 2017 
През изминалана 2017 година в пенсия са излезли 97 637 души, като това е с 9442 по-малко в сравнение с 2016 г., показват 
данните на НОИ.  От тях лични пенсии са получили 83 541 души, или със 7,7% по-малко от предходната година. Основната 
причина за по-малкия брой нови пенсионери е увеличението на нужния стаж и възраст. 
Всяка трета пенсия, отпусната през 2017 г., е за инвалидност. Общо 25 638 са се възползвали от тази възможност, като са 
си извадили решение от ТЕЛК. Това обаче е с 684 по-малко в сравнение с 2016 г. 
Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 3219. Т. нар. втори социални пенсии за инвалидност са спрени от 1 
януари 2015 г. и новите пенсионери не ги получават, но отпуснатите преди тази дата са пожизнени. Към 31 декември 2017 
г. такива получават 370 168 българи. Спадът спрямо предходната година е с 36 687 души. 
Най-голям е спадът на новите пенсионери при полицаи, военни и служители в ДАНС - те са едва 1861, или с 4832 души по-
малко. Над два пъти пък се увеличава броят на хората, предпочели да се възползват от правото си на по-ранно 
пенсиониране - 1 г. преди достигане на възрастта, като съответно пенсията им се намалява с 0,4%. Сторили са го 2612 души. 
 
√ Двойно по-малко пипер тази година 
През тази година ще бъде проблем декларирането на добиви и реализация на зеленчуци. Между 2 и 3 пъти по-малко 
пипер ще бъде деклариран в сравнение с 2016 г. Такива са опасенията на Георги Василев, организационен секретар на 
Асоциация „Български пипер“. Миналата година беше много трудна за пиперопроизводителите, тъй като голяма част от 
реколтата беше унищожена от градушки, а от ниската температура пиперът не можа да стане червен и се продаваше като 
зелен и меланж. Така на практика доходите на производителите на чушки през 2017 г. са два пъти и половина по-ниски 
отколкото през 2016 г. „За тази година се надяваме на по-добри климатични условия, но тъй като онези които разчитат 
само на природата обикновено свършват зле, трябва да правим така, че доходите да бъдат все повече предвидими и 
регулируеми, каза още експертът пред „Агрозона“. 
През миналата година пипер се отглеждаше на 25-30 000 дка, но въпреки неблагоприятния сезон, Василев очаква през 
2018 г. този зеленчук да заеме още по-големи площи. 
За да се избягват повечето неблагополучия в това производство, трябва да се правят промени по абсолютно цялата верига, 
за да става производството все по-предвидимо и доходите все по-стабилни. Необходимо е да се употребяват повече 
хибриди и да се изгради завод за разсад, така че посадъчния материал да става готов, когато е необходим на 
производителите. Необходима е употребата на много иновации, които водят до това пиперът да почервенява независимо 
от климатичните условия. За всичко това са нужни много инвестиции, технологии и машини, с които родните 
производители не разполагат. „Решението е по-голяма част от парите, които получава българското земеделие от ЕС, да 
отиват по предназначение, защото в бранша влизат не повече от 10% от средствата, за които е написано, че са за 
зеленчукопроизводството.“, твърди Василев. „90% се разпиляват по всякакви начини, но не отиват за подобряване на 
производството, като за това са виновни не само външни хора, но и тези заети директно с производството.“, уточни 
организационния секретар на „Български пипер“. 
 
Club Z 
 
√ Новите опасни правомощия на Главна инспекция по труда 
На 22-ри декември 2017 бяха обнародвани дългоочакваните (и поредни) изменения на Кодекса на труда (КТ), макар и в 
доста ограничен, спрямо първоначалния проект, вариант. 
Каква е целта на измененията: 
Измененията целят основно допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато не им се 
заплащат дължими трудови възнаграждения и обезщетения. Предлаганите изменения са плод на продължителна и 
консолидирана политика на Министерството на труда и социалната политика по стратегическа цел „Повишаването на 
качеството и сигурността на труда чрез защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и 
служителите и подобряването на условията на труд в предприятията.“ Считаме обаче, че с приетия Закон за изменение и 
допълнение на КТ, тези цели са само частично изпълнени, като новите разпоредби създават и значителни рискове. На 
анализа на ползите и рисковете от промените ще се спрем по-долу в текста. 
Дефицити на проекта: 
За съжаление, друг, не по-малко важен приоритет пред трудовото ни законодателство - регулирането на иновативния труд, 
отварянето на дигиталния пазар за нуждите на трудовия пазар и гъвкавите форми на трудова заетост, изобщо не са 
застъпени в проекта, а приемането на такива мерки се отлага вече повече от десетилетие. Новите технологии налагат 
промени в бизнес моделите на търговците и инвеститорите, следователно и в необходимата работна ръка. 
Необходимостта от преквалификация и гъвкавост в трудовия процес са сериозно предизвикателство пред света и особено 
пред ЕС. Дистанционната работа и гъвкавите форми на заетост са инструмент за висококачествен труд и предоставяне на 
възможност за полагане на труд извън стереотипа според индивидуалните потребности на бизнеса, съобразени с 
възможностите и нуждите на трудещия се. Насърчаването за създаване на гъвкави работни места е мярка, подпомага 
младите, стартиращия бизнес, иновациите и модерните производства. 
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По този начин, българското Народно събрание възприема само половинчато и едностранчиво трудовата стратегия на ЕС, 
която цели мултиплициращ ефект чрез постигане на баланс между правата на работещите и защитата на инвеститорите и 
работодателите. 
Конкретните нови мерки: 
- Промените предвиждат преди всичко допълнителни компетенции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 
(ГИТ), като разширяване обхвата на задължителните за работодателя предписания и след прекратяване на трудовите 
правоотношения за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения; въвежда се възможност за 
иницииране на откриване на производство по несъстоятелност от страна на ГИТ, които редакции ще влязат в сила от 31 
март 2018 г. 
- Съответно в Търговския закон (ТЗ) се предвижда, че ако дружеството-работодател няма управител повече от месец, 
овластени да приемат волеизявления ще бъдат съдружниците/ едноличният собственик. Нещо повече, законодателят 
предписва, че предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли едва след като 
отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни 
вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които 
са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието, като съществува хипотезата при изрично договаряне 
между страните, горепосочените задължения да бъдат изпълнени от приобретателя (чл. 15, ал. 4 и 5 ТЗ). 
Сходна и е правната постановка в хипотезата на прехвърляне на дружествени дялове (чл. 129, ал. 1 ТЗ), съгласно която се 
поставя законов запрет за разпореждане с участие в капитала при наличие на неизплатени изискуеми заплати, 
обезщетения и задължителни осигуровки, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с 
които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. 
- Предвижда се и допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато не им се заплащат 
трудови възнаграждения и обезщетения: на база влязло в сила предписание на ГИТ за изплащане на забавени повече от 
два месеца парични задължения по трудови отношения, заинтересованото лице ще разполага с валидно основание за 
издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу работодателя по реда на чл. 417 от Гражданскопроцесуалния кодекс 
(ГПК). 
- Наред с това, измененията предвиждат промяна в изискванията на възложителите към изпълнителните по реда на Закона 
за обществените поръчки, с възможност за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
кандидат или участник, когато е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен. Тук законодателят е предвидил възможността, изпълнителят да докаже, че не 
следва да бъде отстраняван, ако представи удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда". Важно е да отбележим, че подобно удостоверение ще се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от 
участника, избран за изпълнител. 
Анализ на мерките: 
1. Предвидената възможност за издаване на заповед за изпълнение, основание за която се считат предписанията на 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда”, е необяснима, предвид съществуващия и неотменен ред гл. 25-та ГПК 
и на чл. 410 ГПК. Предписанията на ИА ГИТ, за разлика от другите предвидени в института на заповедното производство 
основания, не са правен способ за установяване на изискуемост и ликвидност на частноправни задължения. 
Оправомощаването на администрацията в този частноправен спор е стъпка в погрешна посока. Не става ясно защо се 
предлага преминаване от особено исково към заповедно производство. А още по-малко - защо работникът няма право да 
го инициира сам, без посредничество на ГИТ. 
2. Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения съгласно ТЗ, би се превърнало в куха 
норма, ако се постави в зависимост от изплащане на трудови/осигурителни задължения. Допълнително се гарантира 
кредиторският интерес при наличието на солидарната отговорност на отчуждителя и правоприемника уредена в чл.15, ал. 
3 ТЗ. В допълнителна защита се явява и разпоредбата правоприемникът да управлява отделно преминалото върху него 
търговско предприятие за срок от 6 месеца от вписването на прехвърлянето (чл. 16а ТЗ). Следователно да смятаме, че това 
нововъведение ще избави кредиторите от тяхната борба да получат дължимото им е наивност. 
Не по-малко важна за търговския оборот се явява и препоръката на Министерство на правосъдието, съгласно която 
посредством частен документ (удостоверение), издаван от работодателя, ще се доказва липсата на неизплатени изискуеми 
трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително 
и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето 
на дружествения дял. Редно е да отбележим, че препоръката ще се прилага до приемане на нормативни промени, 
уреждащи начина на удостоверяване на тези факти. 
3. Предложената промяна за овластяване на съдружници/едноличния собственик да приемат волеизявления, отправени 
към конкретното дружество не би довела до целения от законодателя ефект, поради причини като липсата на задължение 
от страна на съдружниците да публикуват адресите си за кореспонденция. Тук е редно да се прилага субсидиарно чл. 50 
ГПК, който достатъчно ясно и аргументирано разписва спецификите за връчване на търговци. Считаме, че системният 
подход при решаване на този проблем, наличен при всеки тип търговско дружество би бил да се назначава и вписва 
служебно особен представител или друга санкционираща мярка, насочена към търговското дружество. 
4. Възможността за обявяване на несъстоятелност, респ. за установяване на състояние на неплатежоспособност поради 
неизплатени трудови възнаграждения е правилно решение. В противен случай, работодателят често насила превръща 
работниците си в кредитори от последна инстанция - десетилетна практика в някои отрасли на българската индустрия. 
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Предоставянето на инициативата за образуване на производство по несъстоятелност на контролния орган ИА ГИТ обаче е 
напълно неоправдана (вж. и т.1 по-горе). 
Промените оставят впечатлението, че основната им действителна цел е да овластят допълнително администрацията в 
лицето на ИА ГИТ, като й вменят несвойствени и опасни правомощия - да “разрешава” на работници да търсят правата си 
по пътя на заповедното производство и да преценява кое дружество със задължения да бъде обявено в несъстоятелност 
или отстранено от процедура по ЗОП, а кое - “пощадено”. 
 
БНР 
 
√ Подем на икономическото доверие в еврозоната през декември до нов 17-годишен връх 
Икономическото и бизнес доверие в еврозоната нарасна през декември за седми пореден месец, достигайки най-високо 
ниво от октомври 2000-а година насам благодарение на рекордни нива на доверието в промишлеността, но и над подем 
на нагласите във всички останали водещи сфери. Нарастващият оптимизъм в региона е съвместим с редица други 
индикатори и потвърждава, че солидната икономическа експанзия в региона ще остане в сила и в началото на 2018-а 
година. 
Според последно проучване на Европейската комисия, индексът, измерващ икономическото доверие в еврозоната, 
нарасна през декември до 116,0 пункта от 114,6 пункта през ноември, надвишавайки съществено осредните очаквания на 
финансовите пазари за по-сдържано повишение до 114,8 пункта. Това е новото най-високо ниво на индекса от октомври 
2000-а година насам - само няколко месеца след рекордният му в историята връх от 119,0 пункта, достигнат през май 2000-
а година, преди икономическото доверие да започне да се влошава след спукването на тогавашния т.нар. "дот-ком" 
ценови балон, който беше надут неимоверно в края на миналото и началото на новото хилядолетие. 
Поредното нарастване на индекса е в резултат на подобряване на доверието както във всички значими сфери, така на 
потребителското доверие. 
Европейската комисия регистрира солиден ръст на индекса на икономическото доверие във Франция (скок с 2,3 пункта) и 
в Германия (с 1,6 пункта), по-слабо подобрение в Холандия (с 0,7 пункта), стагнация в Италия и известно понижение в 
Испания (спад с 0,8 пункта). 
Индексът, определящ бизнес климата в еврозоната, който е индикатор за фазата на текущия бизнес цикъл, нарасна през 
декември до 1,66 пункта (най-високо ниво от 1985-а годин насам) и при очаквания за по-слабо повишение до 1,50 пункта. 
Последното проучване на Европейската комисия отчита нарастване на доверието в индустриалния и промишлен сектор до 
най-високо ниво от 1985-а година насам (повишение на съответния индекс до 9,1 от 8,1 пункта месец по-рано), в сферата 
на услугите (ръст до 18,4 от 16,4 пункта), в строителството (скок до 2,7 от 1,5 пункта), при търговията на дребно (до 6,2 от 
4,3 пункта) и в сферата на услугите (до 23,2 от 20,2 пункта). 
В същото време, окончателният индекс на потребителското доверие в еврозоната нарасна през декември до 0,5 пункта от 
нулевото ниво месец по-рано. Това е най-високото ниво на потребителското доверие от 16 години насам (от началото на 
2001-а година). 
Индексът, оценяващ потребителските инфлационни очаквания за следващите 12 месеца, обаче се понижи през декември 
до 13,6 пункта от 16,0 пункта през ноември, но в същото време аналогичният ценови индекс в промишления сектор нарасна 
до 13,4 пункта от 11,1 през предходния месец, докато ценовият индекс в сферата на услугите се понижи до 8,0 от 8,2 пункта. 
Засилването на икономическото доверие до нов 17-годишен връх е в подкрепа на сигналите, че еврозоната ще остане на 
пътя на солиден растеж и в началото на настоящата година, като подемът на потребителското доверие е знак, че силното 
вътрешно търсене ще продължава да бъде основен двигател за икономически растеж в региона. 
 
Money.bg 
 
√ Цената на петрола отново надхвърли $68 за барел 
Цeнитe нa пeтpoлa във втopниĸ oтнoвo ce пoĸaчиxa дo нaй-виcoĸитe cи нивa oт 2015 гoдинa нacaм. Игpaчитe нa пaзapa 
oчaĸвaт pъcтът нa ĸoтиpoвĸитe дa пpoдължи нa фoнa нa нaмaлявaнeтo нa coндaжнaтa дeйнocт в CAЩ и cъĸpaщaвaнeтo нa 
пpoизвoдcтвoтo нa cypoвинaтa в paмĸитe нa cпopaзyмeниeтo OΠEK+. 
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt ce тъpгyвaт пo $68,11 зa бapeл, c 0,5 пpoцeнтa нaд нивoтo тo ĸpaя нa вчepaшнaтa 
cecия. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ в cъщoтo вpeмe ce пoĸaчиxa дo $62,16 зa бapeл, c 0,7 пpoцeнтa нaд cтoйнocттa 
им в ĸpaя нa вчepaшнaтa тъpгoвия. 
Πpeз пъpвaтa ceдмицa нa нoвaтa гoдинa цeнaтa нa пeтpoлa Вrеnt ce пoĸaчи c ,1%, a нa WТІ - c 1,7%. 
Tpeйдъpитe нa пeтpoлния пaзap cмятaт, чe pъcтът нa цeнитe e пpeдизвиĸaн глaвнo oт влaгaнeтo нa cпeĸyлaтивни cpeдcтвa 
в пeтpoлни фючъpcи нa фoнa нa нaмaлeнoтo пpeдлaгaнe нa cypoвинaтa. A тo e peзyлтaт oт изпълнeниeтo нa пaĸтa OΠEK+ зa 
cъĸpaщaвaнe нa дoбивa, чиeтo дeйcтвиe бe пpoдължeнo дo ĸpaя нa 2018 гoдинa. Ho няĸoи oт aнaлизaтopитe cмятaт , чe 
цeнoвoтo paли нa пeтpoлa мoжe извeднъж дa cпpe и дa oбъpнe пocoĸaтa cи. 
Maĸap и нeзнaчитeлнoтo пoнижeниe нa coндaжнaтa aĸтивнocт в CAЩ cъщo oĸaзвa пoддpъжĸa зa ĸoтиpoвĸитe нa "чepнoтo 
злaтo" oт aмepиĸaнcĸия copт. Πo дaнни нa Ваkеr Нughеѕ бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжни cъopъжeния минaлaтa ceдмицa 
ce e нaмaлил c пeт дo 742. 
Ho тoзи пoĸaзaтeл ce зaдъpжa дaлeч oт минимyмa - 316 eдиници, фиĸcиpaн пpeз юни 2016 гoдинa. A дoбивът нa cypoвинaтa 
в CAЩ, ĸaĸтo oчaĸвaт вcичĸи нaблюдaтeли, cĸopo щe нaдxвъpли нивoтo oт 10 милиoнa бapeлa нa дeнoнoщиe, дocтигaйĸи 
тoвa нa нaй-гoлeмитe пpoизвoдитeли в cвeтa - Pycия и Cayдитcĸa Apaбия. 
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√ Йената скочи след решение на Централната банка на Япония 
Азиатските акции поскъпват днес, приближавайки рекордни върхове. В същото време йената скочи, след като Централната 
банка на Япония леко намали количеството на изкупуваните от нея облигации, с което припомни на инвеститорите, че в 
крайна сметка ще нормализира паричната си политика. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи повишение от 0.2% днес, до 590.89 пункта - недалеч от рекордното си 
ниво от 591.50 пункта, достигнато през ноември 2007 г. 
На Уолстрийт вчера индексът Dow Jones записа минимално понижение от 0.05%, S&P 500 нарасна с 0.17%, а технологичният 
Nasdaq Composite добави 0.29%. 
След най-добрия старт на годината от повече от десетилетие, инвеститорите започнаха да проявяват предпазливост преди 
очакваните резултати на компаниите. 
Основният южнокорейски индекс KOSPI нарасна с 0.2%, като ръстът бе ограничен, след като Samsung Electronics Co обяви 
по-слаби от очакваните прогнози. Акциите на технологичния гигант поевтиняха с 1.9%. 
Технологичният индекс на MSCI за Азия остана без промяна, след като преди това нарасна с над 5% от началото на 
годината. 
Японският Nikkei добави 0.5%, но ръстът му бе ограничен, на фона на поскъпването на йената. Преди това индексът докосна 
най-високите си нива от ноември 1991 г. 
Спрямо йената доларът изтри предишното си поскъпване и губи 0.4%, до 112.63 йени, след като преди това падна до 
112.50, след като Централната банка на Япония обяви, че ограничава изкупуването на държавни облигации. 
Еврото запазва позициите си на ниво от 1.1969 спрямо долара, като се търгува недалеч от четиримесечния си връх от 1.2089 
долара, достигнат в четвъртък. Спрямо йената, еврото поевтиня с 0.3%, до 134.85. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, записа 
понижение от 0.1%, до 92.269 пункта. 


