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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bloomberg TV 
 
√ Васил Велев: В българската енергетика има триглав змей 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, Светът е бизнес, 14.01.2020  
В енергетиката у нас има "триглав змей", който ограбва труда на хората. Първата глава на този "триглав змей" е Българският 
енергиен холдинг (БЕХ), който ограничава предлагането. Втората глава са група фирми, които медиите свързват с Христо 
Ковачки, който е най-големият частен играч на борсата. Третата глава са американските централи, и като добавим и 
недостатъчната свързаност, в момента ние сме изолиран остров – не можем да продаваме и купуваме на пазара ден 
напред. Това позволява на местните играчи да манипулират пазара, коментира Васил Велев, председател на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло 
Лаков. 
"За миналата година сме с втората най-скъпа енергия за индустрията, като се вземат предвид доплащанията за 
американските централи. Това е за пазара ден напред. За България за миналата година средната стойност е 47.46 евро. 
Към нея прибавяме 10.70 евро и стават 58.16 евро". 
"Въпросните централи имат недопустима, неправомерна държавна помощ. Когато има недостиг на капацитет, се прави 
механизъм за такива. Провежда се търг. Който даде най-ниска цена, получава държавна помощ. Тези централи трябва да 
участват в търгове за капацитети", уточни гостът. 
Васил Велев взе отношение и по темата за предложенията на работодателите в четири основни направления: Бизнес среда 
и икономика, енергетика, демография, образование, пазар на труда и трудова миграция, политики за социална защита. 
"Вече направихме две срещи с екип, ръководен от вицепремиера Томислав Дончев. До края на месеца можем да имаме 
подписано национално споразумение". 
Най-острите проблеми са недостигът на човешки ресурси и скъпата енергия, посочи Велев. 
"Поколенията, родени след началото на промените, са с 50 хил. по-малобройни. Нямаме сфера, в която да има излишък - 
навсякъде има дефицит". 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Васил Велев: За 2019 г. сме втората индустрия с най-скъп ток 
"За миналата година сме с втората най-скъпа енергия за индустрията, като се вземат предвид доплащанията за 
американските централи. Това е за пазара ден напред. За България за миналата година средната стойност е 47.46 евро. 
Към нея прибавяме 10.70 евро и стават 58.16 евро". Това коментира Васил Велев пред Bloomberg TV, председател на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"В енергетиката у нас има "триглав змей", който ограбва труда на хората. Първата глава на този "триглав змей" е 
Българският енергиен холдинг (БЕХ), който ограничава предлагането. Втората глава са група фирми, които медиите 
свързват с Христо Ковачки, който е най-големият частен играч на борсата. Третата глава са американските централи, и като 
добавим и недостатъчната свързаност, в момента ние сме изолиран остров – не можем да продаваме и купуваме на пазара 
ден напред. Това позволява на местните играчи да манипулират пазара", заяви Велев. 
"Въпросните централи имат недопустима, неправомерна държавна помощ. Когато има недостиг на капацитет, се прави 
механизъм за такива. Провежда се търг. Който даде най-ниска цена, получава държавна помощ. Тези централи трябва да 
участват в търгове за капацитети", уточни той. 
Васил Велев взе отношение и по темата за предложенията на работодателите в четири основни направления - бизнес среда 
и икономика, енергетика, демография, образование, пазар на труда и трудова миграция, политики за социална защита. 
"Вече направихме две срещи с екип, ръководен от вицепремиера Томислав Дончев. До края на месеца можем да имаме 
подписано национално споразумение". 
Най-острите проблеми са недостигът на човешки ресурси и скъпата енергия, посочи Велев. 
По думите му демографският проблем е сред основните пречки за българския бизнес. "Поколенията, родени след 
началото на промените, са с 50 хил. по-малобройни. Нямаме сфера, в която да има излишък - навсякъде има дефицит". 
 
 

 

https://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2020-01-14/vasil-velev-v-balgarskata-energetika-ima-triglav-zmey
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
В Монитор 
 
√ Борисов и Каракачанов пътуват към база "Бернис" в Египет  
Премиерът Бойко Борисов и военният министър Красимир Каракачанов ще присъстват на официалното откриване на 
новата египетска военноморска база "Бернис" на брега на Червено море, съобщиха от Министерския съвет. 
Българската делегация пристигна в Египет по покана на президента Абдел Фатах ал Сиси късно снощи. На летището в Кайро 
премиерът Борисов бе посрещнат от министъра по парламентарните въпроси на Египет Алаа Фуад. 
Преди заминаването си от египетската столица българският премиер остави послание в специалната книга в кралския 
дворец Кубе палас, където бе отседнал с водената от него делегация. 
На летището в Кайро на път за базата премиерът Борисов бе изпратен от министъра на селското стопанство и усвояването 
на земите Мохамед Марзук Ал Кусейр. 
На събитието във военноморската база "Бернис" ще бъде президентът на Арабската република Египет Абдел Фаттах Ас-
Сиси. 
Базата "Бернис" е стратегически пункт по осигуряването на южния фланг на Египет. Това е една от трите нови военноморски 
бази на бреговете на Средиземно и на Червено море, чието създаване Египет обяви през 2017 г. 
Заедно с други подобни бази в страната се дава възможност военното ръководство на Египет да създаде за първи път два 
военноморски флота: единия в Средиземноморския регион, а втория - в Червено море, което представлява качествено 
ново развитие на египетските въоръжени сили. 
 
БНТ 
 
√ Президентът с критики към правителството заради водната криза в Перник  
Остра критика към правителството от президента Румен Радев, заради водната криза в Перник. Очакванията на държавния 
глава са решенията да бъдат в полза на хората в града, но и не само на тях, защото хиляди българи в страната са изправени 
пред подобен проблем. 
По темата Румен Радев обобщи, че пожарите не се гасят с оставки и отлагане. 
Румен Радев - президент на Република България: Аз отдавна говоря, че липсата на прозрачност, отчетност и отговорност 
води до разпад на държавността. Това, което се случва в Перник, е само най-видимият резултат от такъв стил управление, 
мога да разширя списъка, вие знаете с какво и нерегламентираните сметища, африканската чума по свинете, проблемите 
в енергетика, здравеопазване, образование. Виждате как пожарите се гасят с оставки. Раздаване на пари и отлагане. 
 
√ В "Референдум": Хората очакват още персонални промени заради водната криза 
62.8% от участвалите в представителното проучване на "Алфа Рисърч" за предаването "Референдум" заявяват, че очакват 
още промени в отговорните институции във връзка с водната криза в страната. 
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√ От нашите пратеници: Виена е домакин на важен икономически форум  
България е изпълнила всички критерии за влизане в чакалнята на еврозоната и в европейския банков съюз. Чака се и 
банките у нас да изпълнят предписанията на Брюксел. Това обяви пред БНТ зам.-министърът на финансите Маринела 
Петрова. Тя участва в 25-тото издание на финансовият форум за централна и източна Европа "Euromoney", който се 
провежда във Виена. 
България може да влезе в чакалнята за еврозоната до четири месеца, каквато цел си е поставило правителството, 
коментира заместник-финансовият министър. 
Маринела Петрова, зам.-министър на финансите: Ние сме изпълнили всички ангажименти, с които се бяхме захванали 
от началото на миналата година, даже от средата на по-миналата. И единственото нещо, което очакваме, е приключване 
с положителна оценка на случващото се в банковия сектор. Имаме вече готовност и сега сме в ръцете на нашата централна 
банка и на европейската централна банка. 
Това допълнително ще помогне на страната да развие своята инвестиционна дейност, както заради разширяването на 
пазарите, така и заради очакваната по-висока оценка. Българската банка за развитие днес представи възможностите за 
инвестиции у нас пред банкери и финансисти. 
Стоян Мавродиев, изп. директор на Българската банка за развитие: България стои много добре, това се видя и на 
последните стрестестове и на проверката на активите на българските банки. Отговорили сме на почти всички критерии за 
влизане в ЕРМ 2, както и в европейския банков съюз, и това са все неща, с които България трябва да се гордее и да се 
похвали, да се изтъкне пред чуждите инвеститори, които имат желание да инвестират у нас. 
Кирил Сакскобургготски, финансов анализатор: Колкото България е интегрирана в Европейския съюз, толкова повече 
предимства ще има, затова се надявам, че тя ще продължи с усилията си да стане част от еврозоната, което ще ѝ донесе 
достъп до по-голям пазар и свободно движение на хората и капиталите, което всъщност е голямото предимство. 
Финансовият форум във Виена продължава и днес, като България тази година има разширено участие, на което ще бъдат 
представени основните приоритети за разпределяне на ресурса на банката. 
 
√ Спират наредбата за увеличаване на часовете за кормуване  
Отменя се спорната наредба, която предизвика протест на автоинструктори вчера в центъра на София. Това стана, след 
като протестиращите се срещнаха с министрите на транспорта и на образованието. Наредбата предвижда увеличение на 
часовете по кормуване от 31 на 42, въвеждането на джипиес контрол в автомобилите, а преди всеки час за шофиране 
инструктор и кандидат-шофьор да си правят обща снимка, за да докажат, че няма фиктивно надписване на часове. 
Над 400 учебни автомобила се включиха в протеста на площад Батенберг." 
Автоинструктори поискаха тяхното лицензиране да се извършва от просветното министерство, а не от транспортното и 
още: 
Дойчо Пеев - автоинструктор: Не сме съгласни с т.нар. селфи с инструктора. 
Мирослава Футекова - автоинструктор: Увеличението на часовете с 10 часа няма да промени нищо, някои имат нужда 
от повече часове, други - от по-малко. 
От Института за пътна безопасност подкрепиха инструкторите. 
Инж. Богдан Милчев - институт за пътна безопасност: Ние считаме, че първо трябва да се промени изпитът и изпитът 
е този, който ще ни покаже колко са необходими да бъдат часовете, защото в момента 75% от всички водачи взимат 
шофьорския си изпит от първия път. 
Според КАТ обаче младите шофьори са най-честите причинители на катастрофи. Поредният фрапантен случай е от тази 
сутрин. 18-годишно момиче катастрофира след употреба на амфетамини, с едва 6 месеца опит зад волана. На 12 януари 
пък 19-годишен загина на пътя Плевен - Троян, след падне в пропаст. От Пътна полиция призоваха за по-добро качество на 
обучението. 
Инспектор Лъчезар Близнаков, ,,Пътна полиция" ГДНП: Нека да ги контролират постоянно докато управляват. Докато се 
убедят, че те наистина са добили навици и могат да оцелеят на пътя. Те са абсолютно пресни водачи. 
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След две последователни срещи на протестиращи, първо с просветния министър Красимир Вълчев, а след това и с 
транспортния Росен Желязков, беше решено да се отмени спорната наредба и да се сформира работна група с конкретни 
задачи: 
Малина Крумова, Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата": Да се уточни какъв трябва да е 
изпитът, какво трябва да е обучението, какви да са необходимите мерки много по-широко извън провеждането на 
обучението, контрола върху обучението. 
До седмица новата работна група трябва да започне работа. 
 
Investor.bg 
 
√ НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18 
До решението се стигна на среща между експерти на агенцията за приходите, БАИТ и разработчици на софтуер за 
управление на продажбите  
Срокът за привеждане на дейността на търговците, които използват софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с 
изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. 
Това стана ясно на среща между експерти та Националната агенция за приходите (НАП) и Българската асоциация по 
информационни технологии (БАИТ), на която присъстваха разработчици на софтуер за управление на продажбите, 
информира приходната агенция. 
Специалистите на НАП съобщиха, че към момента има над 500 регистрирани софтуери за продажбите и процесът 
продължава интензивно. 
По думите на софтуерни разработчици, част от клиентите отлагат внедряването на новите програмни продукти, като това 
ги поставя под риск от санкции. На срещата бяха коментирани и някои технически въпроси, които ще бъдат обобщени от 
БАИТ и предоставени на НАП за отговор. 
От приходната агенция припомнят, че до края на януари всеки бизнес, използващ софтуер за управление на продажбите, 
трябва да го приведе в съответствие с изискванията на наредбата за касовите апарати. 
Лицата, които отговарят на изискванията на наредбата (чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са 
изпълнени два от трите критерия - приходи от продажби над 16 млн. лева, стойност на активите по баланс над 8 млн. лева 
и персонал от над 50 души) и са избрали да използват СУПТО, който създава стандартизиран одиторски файл, трябва да 
съобразят дейността си с изискванията на Наредба Н-18 до 31 март 2020 г. 
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран 
одиторски файл, трябва да уведомят за това НАП по електронен път до 31 януари 2020 г. 
Важни крайни срокове по Наредба Н-18 
31 януари 
 Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, 
трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират 
фискалните си устройства до 31 януари 2020 г. 
Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в 
наредбата, до 31 януари 2020 г. 
От 1 февруари фискалните бонове, издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и 
продажна цена на горивата във всяка касова бележка. 
29 февруари 
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с 
разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 29 февруари 2020 г. 
31 март 
Лицата, използващи софтуер за управление на продажби, подават информацията относно използвания от тях софтуер в 
търговските обекти до 31 март 2020 г.  
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран 
одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 март 2020 г. 
Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и отговарят на условията, предвидени в 
наредбата, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания в срок до 31 март 2020 г. 
30 април  
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие 
с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 април 2020 г. 
31 май  
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран 
одиторски файл, подават информация относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 май 2020 г. 
Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и отговарят на условията, предвидени в 
наредбата, подават информацията относно използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г. 
 
√ Euler Hermes: Бизнесът остава под натиск заради стагнация на пазара на труда 
Утрояване на стойността на застраховките на търговски кредити в България за три години отчитат от 
анализаторската компания  
Слабият износ и успокояването на вътрешното потребление ще забавят ръста на българската икономика до 3% през 2020 
година. В същото време заплатите в България ще продължат да растат и през настоящата година с прогнозен среден ръст 
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от 8%, но ни чака стагнация на пазара на труда и риск за бизнеса. Това прогнозира в регулярния си годишен доклад за 
страната компанията за застраховането на търговски кредити Euler Hermеs. 
Стагнация на пазара на труда 
Положителната тенденция за ръст на заплатите от последните години се запазва с леко забавяне на темпа спрямо 2019 
година, за която се очаква средното увеличение да достигне близо 12%. Според анализаторите трендът е устойчив след 
10,2% ръст за 2017 година и 7,7% за 2018 година. 
Ръстът на заплатите обаче няма да може да разреши задълбочаващия се проблем с недостига на работна ръка, като 
експертите прогнозират стагнация на пазара на труда. От Еuler Hermes очакват заетостта през 2020 година да се увеличи с 
едва 0,2% след очаквания ръст от 2,6% за 2019 година. Експертите предвиждат още по-ниски нива на безработицата у нас 
след постигнатия исторически рекорд от 3,7% в третото тримесечие на 2019 година. Понижението ще продължи от 
очакваното средното ниво за 2019 година от 4,1% до средно 3,8% за 2020 година. 
Вътрешното търсене и индивидуално потребление - двигателят на икономиката 
Устойчивото и съществено увеличение на заплатите, както и намаляването на безработицата са основна причина за 
увеличеното индивидуалното потребление, което е главният и до голяма степен единствен двигател за икономическия 
растеж в страната през последните години, се казва в доклада на Euler Hermes. Очакваният ръст за 2019 г. според 
експертите ще достигне 5,8%, а предвиждането за 2020 година е 4%. Благодарение на засиленото вътрешно търсене 
икономиката на България продължава да расте стабилно, макар и с успокоение в темповете, като актуализираната 
прогноза на Euler Hermes за 2019 година е за ръст на БВП от 3,7%, а за 2020 година - 3%. 
Дисбаланс във факторите за растеж 
“През 2019 година тенденцията за дисбаланс във факторите за растеж на българската икономика се задълбочава, като 
вътрешното търсене и индивидуално потребление са основният мотор, подпомаган донякъде и от увеличението на 
правителствените разходи. Същевременно обаче наблюдаваме осезаем спад на капиталовите разходи, а инвестициите са 
се увеличили с едва 0,7% за деветмечесието на 2019 година спрямо 5,4% за същия период на предходната година. 
Положителната тенденция за по-добро усвояване на европейските фондове, която наблюдавахме през 2017 и 2018 година, 
също изчезва от картината”, обяснява Манфред Щамер, главен анализатор Икономически проучвания и оценка на 
риска на Euler Hermes. 
“Замръзване” при износа и вноса 
Експертите алармират и за задълбочаващата се тенденция за забавяне на ръста на износа, като за деветмесечието той е 
едва 0,5%, а очакванията са да остане под 1% и за цялата 2019 година. В същото време обаче вносът се е свил още повече 
като очакванията за миналата година е намаление от -0,2%. Така 2019 година ще приключи с незначително увеличение на 
нетния експорт от едва 0,7%. 
Рисковете под спокойната повърхност 
Влиянието на този дисбаланс на факторите за растеж ще бъде усетено през следващата година, когато със забавянето на 
ръста на заплатите и стагнацията на пазара на труда се очаква и успокояване на индивидуалното потребление, което 
неминуемо ще отнеме скорост от ръста на икономиката, предупреждават още експертите на Euler Hermes. 
В същото време някои компании ще изпитват затруднения от натиска за вдигане на трудовите възнаграждения и липсата 
на работна ръка, което вече създава и ще продължи да създава рискове за бизнеса. Отсъствието на съществена 
положителна динамика в износа и прогноза за лек ръст през 2020 година за някои може също да доведе до загуба на 
пазар. 
Три поредни години ръст на несъстоятелностите 
Рязкото увеличаване на заплатите, което компаниите не са успели да калкулират към клиентите си, намалява 
рентабилността и e един от водещите фактори за повишаване на риска от фалити в България, който предвиждат от Euler 
Hermes. Според прогнозата за трета поредна година несъстоятелностите у нас ще отбележат ръст, като за 2020 година той 
ще бъде 8-10%. 
“Отчитаме този тренд като индикативен за известно повишаване на напрежението, въпреки че заради някои специфики в 
България, като административни усложнения и бавна процедура, броят на обявените несъстоятелности като цяло остава 
сравнително нисък и не може да бъде използван самостоятелно като легитимна база за определяне на риска”, обяснява 
Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България. 
“В същото време натрупването на различни фактори като дисбаланса в двигателите на растеж, ситуацията на пазара на 
труда, както и забавянето на ръста на световната икономика и някои предупредителни сигнали при основните експортни 
партньори на България, би трябвало да направи компаниите по-внимателни през 2020 година”, допълва тя. 
Рискове в износа 
От Euler Hermes обръщат внимание за известно повишаване на риска при основните външнотърговски партньори за 
българските компании – в еврозоната, Румъния и Турция. Въпреки че в Турция се очаква лек ръст на икономиката от 2,3% 
за 2020 година, последиците от дълбоката рецесия още са налице, като прогнозите са за 5% ръст на фалитите и много 
компании на ръба на съществуването заради съществена задлъжнялост. Румънската икономика ще забави ръста си до 
2,8%, а несъстоятелностите ще се увеличат с 3%. Ръст на фалитите се очакват и в две от основните експортни дестинации 
за България в еврозоната – Германия и Италия, съответно с 3% и 4%. 
Ръст на застраховките на търговски кредити 
“Все повече компании у нас търсят превенция и намаляване на риска чрез застраховането на кредитния риск. Сред 
причините са отчитането на динамиката на риска на средата, прогнозите за забавяне на ръста на световната икономика, 
както и повишаването на информираността на българския бизнес по отношение на тези услуги.”, обяснява Камелия 
Попова. 
Според анализаторите това е практика, която ще навлиза все повече у нас, защото срещу над 3 години процедура по 
обявяване на несъстоятелност и неяснота за възстановяване на вземанията, компанията изплаща застраховката в рамките 
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на няколко месеца. „Освен заради разумното обезпечаване на сделки, интересът към този тип застраховки нараства и 
заради увеличаване на доверието в компанията при осигуряване на кредитиране”, допълва тя. 
За последните три години Euler Hermes в България утроява стойността на издадените застрахователни полици за български 
компании, а общата експозиция към тях вече е 1,4 млрд. евро. От компанията обаче уточняват, че потенциалът за бъдещ 
ръст остава значителен заради сравнително слабото навлизане на застраховките на кредитния риск в страната спрямо 
нивата в ЕС. През следващата година този процес ще бъде подкрепен с представянето на нови продукти и услуги на пазара 
у нас. 
 
News.bg 
 

√ България трябва да е готова с условията за еврофинансиране 
Г-н Новаков какво представлява Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г? Какви цели си поставя България през 
този период? 
Аз си давам сметка, че звучи сложно от части, но звучи сложно, защото наистина е. Доколко това е огромно - ами, да 
огромно е, тъй като това представляват бюджетите на Европейския съюз за 7 години. В случая надхвърля доста 1 трилион 
евро. Как обаче това касае всеки един българин и как касае всеки един от нас? Ами всъщност това са средства, които 
покриват разходите на ЕС в тези региони в почти всяка една област. 
Ако трябва да го преведем - това означава субсидии за нашите земеделци, това означава стипендии за студентите, това 
означава европейски проекти за българските общини, които да изграждат пътища, училища или каквато и да било друга 
инфраструктура необходима за самия регион. За това е изключително важно какви приоритети ще заложим вътре за това 
каква част от тях ще отиват за екология и каква част ще отидат за справяне с безработицата, например. 
Макар да звучи сложно и макар да отнема доста време с много различни процедури тя да бъде приета, да бъде одобрена 
и да разбереш всяко едно от числата вътре, в крайна сметка тя стига до всеки един човек. Това на практика е подкрепата 
на Европейския съюз за всеки един гражданин, всеки един регион, включително и България. 
Как гледа Европейската комисия на нашата страна в контекста на Многогодишната финансова рамка? Всъщност 
как се развива дебатът по темата? 
Най-искреният и най-конкретен отговор за това как гледа Европейската комисия на България в контекста на 
многогодишната финансова рамка е това, че България към момента трябва да получи 8% повече от това, което има в 
момента. ЕК предлага България да увеличи средствата, които получава от ЕС. 
Така че гледа добре, поне според мен. Оттук насетне наша работа е да защитим позицията си в Европейския парламент, 
така че действително да се стигне до увеличение на средствата, които получава България от ЕС в следващите 7 години. 
Процесът по темата на върви, по начина по който ми се щеше. Защо е важно да върви бързо? Важно е, защото българските 
общини, въобще всички български бенефициенти - това означава малки и средни предприятия, българските университети 
и неправителствените организации, които използват европейско финансиране, трябва да знаят на какви условия да 
отговарят, в какви срокове, какви изисквания са към тях, за да могат да получат европейско финансиране колкото се може 
по-рано. В противен случай, когато започне следващият програмен период на 1 януари 2021 г. ще имаме забавяне, което 
със сигурност не е полезно. 
Виждаме, че за разлика от България, където се справяме изключително добре с работата с европейски средства, средно 
за ЕС усвояемостта е доста ниска - под 40%. Изключително важно е най-късно до септември или октомври да сме готови с 
всички изисквания, с всички числа и с всички условия и всички, които използват европейски финансиране, да знаят на 
какви условия трябва да отговарят. 
Какви са плюсовете и какви са минусите за България от Многогодишната финансова рамка? 
Трудно ми е да мога да изведа значителен минус - нито от счетоводен аспект, нито от политически. Това е така, защото 
както вече казах към момента България се очаква да получи от това, което има в момента, и то само по себе си е достатъчно 
значимо. Това означава, че всяка една от сферите, които сме приели за приоритетни ще има повече от това, което има в 
момента. Това означава, че ще има за повече проекти и за някои от тях ще можем да си позволим повече съфинансиране 
в една или друга посока. 
Ето защо каквото и да се случи заради Брекзит или за намаляването на средствата в бюджета, дори това да означава 
промяна в ангажимента на държавите-членки към България. Към момента не мога да кажа, че можем да видим или да 
откроим някои негатив от това. Поне аз не мога. 
Иван Хаджийски е изследвал и написал книга за "Оптимистичната теория за нашия народ" и в тази връзка 
оптимистично ли е финансовото бъдеще на България в следващите години? 
Признавам, че не бях готов за този въпрос и може би това е една от следващите книги, която трябва да прочета. Със 
сигурност е хубаво да чувам оптимистична прогноза и въобще оптимистична нагласа на народа или на финансовото 
бъдеще. Към момента аз предлагам да се съсредоточим върху числата, тъй като на тях конотация не може да се даде. Те 
са такива, каквито са без значение как се опитват да ги изкарват. Към момента по всички личи, че България напредва по 
отношение на икономическия си ръст толкова, колкото би трябвало. Разбира се, може и повече, но към момента е 
задоволително особено на фона на стагнацията, която наблюдаваме на различни места в Европа. 
Аз вярвам, че икономиката е двигател, а това, което са европейските фондове за нея, е турбокомпресорът, който увеличава 
мощността в определен период от време, така че колата да ускори още повече. Хубаво е да знаем, че ще можем да 
разчитаме на тази увеличена мощност, но от друга гледна точка самият двигател работи все по-добре в България, тъй като 
виждаме на практика за безработица не се говори. Говори се за привличане отново на българи, които са напуснали 
България, за да се завърнат в страната, да вземат работни места със сносно заплащане. От тази гледна точка - да, аз по-
скоро съм оптимист, но за това оптимистично бъдеще се изисква работа и не можем просто да стоим и да го чакаме. 
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√ Цвета Караянчева в първия работен ден на депутатите: Повече разбирателство в НС 
На старта на новия политически сезон председателката на Народното събрание Цвета Караянчева пожела 
повече разбирателство в работата на депутатите през новата година. 
По традиция новата сесия на парламента започна с химна на България и химна на Европейския съюз. 
“Днес е първият пленарен ден от новата година, нека да ни е честита. Нека да си пожелаем здраве и сили и да изпълняваме 
държавническата си мисия и да работим така, че да отговорим на очакванията на гражданите. Надявам се да положим 
усилия за повече разбирателство и сближаване на позициите по ключовите за страната въпроси“, заяви Цвета Караянчева. 
Днес е първият работен ден на депутатите след 25-дневна ваканция. 
Очакват се изказвания от парламентарните групи за приоритетите през новия политическия сезон. А първа точка в дневния 
ред на депутатите е оставката на Нено Димов и назначението на Емил Димитров-Ревизоро за министър на околната среда 
и водите. 
 
Мениджър 
 
√ Най-успешните инвестиционни посредници на българската фондова борса за 2019 година  
За 19-и път Българската фондова борса отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2019. 
Трудна година за българските капиталови пазари, отчете заместник-председателят на СД на БФБ Васил Големански при 
представянето на номинациите. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 44 167 като бележи спад с 
19%, а оборотът с цели 39% / 333 573 998 лв. общ обем/. 
"Интересното в случая е, че повече от 2 пъти се увеличава набраното от фирмите финансиране от БФБ, което за 2019 г. 
достига общо 329 798641лв. Този капитал обаче се държи в портфейлите и не се търгува", допълни той. 
И уточни, че БФБ се концентрира върху малки и средни предприятия. Идеята е те да имат достъп до борсово финансиране. 
Борсата и капиталовият пазар не са това, което са били преди 18 години, коментира директорът на БФБ, доц. д-р Маню 
Моравенов. "Тогава борсата беше монопол, сега е една от много възможности за инвеститорите не само в България, но и 
в Европа. Действително има тенденция за набиране на капитали през борсата. Убедени сме, че новия пазар за растеж за 
малки и средни компании ще бъде успешен", заяви той.  
"Смятам тази година да покажем на българския инвеститор, а и не само, че България освен инвестиции в недвижими имоти 
има и друга алтернатива и тя е Българската фондова борса", каза още доц. д-р Моравенов. 
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2019 година, наградата получи "Авал ИН" АД.  
Второто място в категорията грабна "Интеркапитал Маркетс" АД, а трети са "Евро-Финанс" АД. 
Компанията, сключила най-голям брой сделки на фондовата борса в страната през 2019 година е "Карол" АД с над 27 000 
реализирани сделки. 
На второ място беше отличена "Елана Трейдинг" АД, а трети в категорията останаха "БенчМарк Финанс" АД.  
"Доверие Обединен Холдинг" АД беше отличен със специалния приз за емитент с най-значим принос за развитието на 
капиталовия пазар през 2019 година. 
 
√ Фонд „Земеделие“ предупреждава за нов вид „ало“ измама  
Държавен фонд „Земеделие“ предупреждава земеделските производители, че от началото на годината върви нов вид 
телефонна измама. 
Измамниците звънят на мобилните телефони на стопаните и се представят за служители на фонда. Заблуждават ги, че 
срещу 120 лв. ще им бъде възобновена регистрацията като земеделски производители, която им била служебно 
прекратена. Чрез куриерска пратка лицето щяло да получи необходимите документи, като заплати исканата сума за 
„услугата“. 
От Държавен фонд „Земеделие“ припомнят, че регистрацията за земеделски производители е безплатна. В тази връзка 
ръководството на фонда призовава всички земеделски стопани да бъдат бдителни и при съмнения за измами да 
сигнализират както ДФЗ, така и органите на МВР.  
 
√ ЕК забрани вреден за хората и пчелите пестицид  
Европейската комисия реши да не подновява одобрението за пестицид, свързан с увреждане на пчелите, като на практика 
така въвежда ефективна забрана за инсектицида „Тиаклоприд“. 
Комисията базира своята оценка на констатациите на Европейската агенция по безопасност на храните /ЕАБХ/, 
публикувани през януари миналата година. Институцията подчерта притесненията, че активното вещество е токсично за 
хората и има твърде голяма концентрация в подпочвените води, пояснява говорител на ЕАБХ, цитиран от БГНЕС. 
Пестицидът не само убива насекомите, но също така вреди на пчелите, отслабвайки имунната им система и увреждайки 
тяхното възпроизводство. След 30 април тази година, когато изтича настоящото одобрение, фермерите няма да могат да 
използват инсектицида. 
„Съществуват опасения за околната среда, свързани с използването на този пестицид, по-специално неговото въздействие 
върху подпочвените води, Също така и свързани с човешкото здраве поради репродуктивна токсичност“, гласи изявление 
на комисаря по здравеопазването Стела Кириакидес. 
През април 2018 г. ЕС забрани използването на три неоникотиноидни пестициди, позволявайки да бъдат ползвани само в 
оранжерии. Франция вече е забранила и четирите инсектицида, както и един друг, включително в оранжерии.   
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√ Джонсън официално отхвърли искането на Единбург за нов референдум за независимост на Шотландия  
Британският премиер Борис Джонсън отхвърли молбата на шотландския първи министър Никола Стърджън да получи 
правомощия за произвеждане на нов референдум за независимостта на Шотландия, предаде Ройтерс. 
Според законодателството на Обединеното кралство такъв референдум не може да бъде проведен без съгласието на 
британското правителство. 
През декември Стърджън отправи писмено искане към Джонсън за започване на преговори или за прехвърляне на 
правомощия от Лондон на Единбург за организиране на референдум. 
„Не мога да приема искането за предоставяне на правомощия, които ще позволят произвеждането на нови референдуми 
за независимост", пише Джонсън в отговора си на Стърджън, който бе публикуван от британския премиер в Туитър. 
Той припомня на Стърджън, че шотландците са получили възможност да гласуват за независимост през 2014 г. и че идеята 
тогава е била вотът да бъде „веднъж на поколение“. Тогава 55% от шотландците се обявиха против независмостта. 
 „Ако има нов референдум за независимост, политическата стагнация в Шотландия през последните 10 години ще 
продължи. Време е всички ние да работим за единството на Обединеното кралство“, казва още Джонсън. 
Стърджън твърди, че референдумът за Брекзит от 2016 г. е достатъчна причина Шотландия да получи нова възможност да 
се отдели от Обединеното кралство, тъй като шотландците са гласували за оставане в ЕС“ 
„Макар че днешният отговор не е изненадващ, ние няма да се откажем“, казва първият министър на Шотландия. 
„Никое правителство на Уестминстър не може да попречи на правото на народа на Шотландия да реши собствената си 
съдба. Демокрацията ще надделее!“, добавя Стърджън. 
 
√ Страните с най-голям дълг на глава от населението  
Япония е държавата с най-висок държавен дълг на глава от населението, сочат данни на LearnBonds.com. Населението на 
страната в момента е 126 847 639 души като на всеки от тях се пада по $89 555,51 от националния дълг на обща стойност 
11,4 трилиона долара. 
Това представлява разлика от около 24% (19 345 щатски долара) в сравнение с втория в класацията - Съединените щати, с 
население от 330 315 5550. САЩ от своя страна имат най-високия глобален държавен дълг от 23,2 трилиона долара, от 
който се падат по 70 180 долара на глава от населението. 
От друга страна, дългът на гражданин в Китай с население от около 1,4 милиарда е над 15 пъти по-нисък от този на Япония 
и над 11 пъти по-нисък от този на САЩ. Всеки китайски гражданин дължи по 5 866 долара. Данните, събрани към 14 януари, 
показват, че Китай има публичен дълг от около 8,4 трилиона долара, което е три пъти по-ниско от този в САЩ. По-
специално, Китай, който е най-голямата икономика с най-многобройното население в световен мащаб, поддържа нисък 
национален дълг в сравнение със страните от своя клас. 
Високият държавен дълг на Япония на глава от населението може да се дължи на срива на фондовия пазар, който принуди 
правителството да спаси повечето банки и застрахователни компании чрез предоставяне на кредити с ниска лихва. В 
същото време водещите банкови институции бяха консолидирани и национализирани в опит да възвърнат икономиката. 
Сред останалите държави с висок национален дълг на гражданин са Белгия (50 462 долара на глава от населението), 
Обединеното кралство (49 211 долара) и Италия (47 147 долара), които затварят категорията на първите пет. Канада, с $ 46 
035 дълг на глава от населението, заема шестата позиция. 
Във Франция, всеки от 65,134,025 граждани на страната дължи по 43 447 долара, което класира държавата на седмо място 
с общо държавно задължение от 2,8 трилиона долара. 
Гърция, която претърпя една от най-тежките кризи с държавен дълг в света, е на осмо място. Съотношението тук е по 40 
109 долара на глава от населението, което общо наброява 10 472 228 души. Интересно е, че съотношението на дълга на 
Гърция е по-ниско в сравнение с Япония, но последствията от дълговата криза бяха много по-тежки в южната ни съседка. 
Двете страни имат процентна разлика от 55% ($ 49 416). 
В момента Ирландия е деветата държава с най-висок държавен дълг на гражданин. С население от 4 818 000 души 
Ирландия е с държавен дълг от 39 006 долара на човек при държавен дълг от 188 милиарда долара. 
Швейцария затваря първата десетка на най-задлъжнели държави. Населението от 8 593 386 дължи по 37 254,32 долара на 
човек, а общият държавен дълг е 320 милиарда долара. 
В дъното на класацията е Нигерия с население от 201 144 475, която е сред най-слабо задлъжнелите държави с публичен 
дълг от 707,40 долара на човек. Индонезия също има нисък дълг на човек от 1,283 долара на глава от населението, което 
е 270 731 905 души. 
Гъсто населената Индия с 1 366 506 449 души има дълг от 1822 долара на човек, докато Русия с население от 145 876 619 
има дълг от 1836 долара на гражданин. 
Анализирането на националните дългове показва, че много държави оцеляват благодарение на заеми, които дават 
възможност на правителствата да покрият недостига на бюджет, без да увеличават данъците или да намаляват публичните 
разходи. 
От правителствата обаче се изисква да връщат заетите пари с лихва. В случай че скокът на лихвените проценти или 
икономическият растеж стагнират, нивата на дълговете могат да достигнат неустойчиви нива.  
Вижте и самата класация: 

https://learnbonds.com/Top-30-Countries-by-National-Debt-per-Citizen
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Снимка: LearnBonds 

 
√ Тръмп потвърди, ще участва в Световния икономически форум в Давос  
Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на тазгодишното издание на срещата на политическите и бизнес 
лидери в Давос, която ще се проведе между 21 и 24 януари, обяви Световният икономически форум, цитиран от Ройтерс. 
Тръмп присъства на форума за първи път през 2018 г., когато отправи към световния елит посланието си „Америка на първо 
място”. Миналата година той пропусна събитието заради блокираната работа на правителството във Вашингтон, което 
породи въпросителни около участието му през 2020 г. предвид процедурите по импийчмънт срещу него. 
От списъка с участниците на тазгодишното издание на форума разбираме, че американският президент ще бъде 
придружен от министърът на финансите Стивън Мнучин, постоянният търговски представител Робърт Лайтхайзър, както и 
Иванка Тръмп и съпругът й Джаред Къшнър. 
Иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф, който се очакваше да присъства на форума, вече не е в списъка с 
близо 3000 делегати. 
 
БНР 
 
√ Народното събрание открива 9-ата си пленарна сесия  
Народното събрание открива днес 9-ата си пленарна сесия. В първия работен ден след коледната си ваканция депутатите 
ще гласуват оставката на министъра на околната среда и водите Нено Димов и избора на Емил Димитров за негов 
заместник на поста. 
Новата пленарна сесия по традиция ще бъде открита тържествено и с декларации на политическите сили, които ще 
представят водещите си приоритети за новия политически сезон. 
Програмата на депутатите предвижда разисквания по проекта на решение за персонални промени в Министерски съвет. 
Екоминистърът Нено Димов подаде оставка, след като прокуратурата го обвини в умишлена безстопанственост, довела до 
водната криза в Перник. 
Вчера на коалиционен съвет ВМРО предложи овакантеното министерско място да заеме депутатът от парламентарната 
група "Обединени патриоти" и от гражданската квота на ВМРО Емил Димитров, известен като Ревизоро. 
В програмата на парламента е и второ четене на промените в закона за маслодайната роза. Те предвиждат в земеделското 
министерство да бъде създаден публичен електронен регистър на производителите, преработвателите и обектите за 
производство на продукти от маслодайна роза. 
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√ Обявиха график за плащанията в земеделието за тази година  
Земеделският министър Десислава Танева публикува на Фейсбук страницата си график за плащанията в земеделието, 
които предстоят през тази година. 
На 31 януари фонд "Земеделие" ще изплати втория транш по преходната национална помощ за говеда. 
През февруари фондът ще започне с първите плащания по мярката за агроекология и климат. 
На 21 февруари фермерите ще очакват плащане по две направления - за пасторализъм и редки местни породи. 
На 28 февруари се очаква да бъде изплатена преходната национална помощ за тютюн. 
За обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци схемите са осем и ще бъдат разплатени поетапно между 13 и 20 март. 
467 милиона лева е бюджетът за зелени директни плащания. Те ще започнат на 17 април. 
Плащанията по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите ще започнат от 4 май. 
Схемата за протеинови култури на 8 май, плащането по схемата за памук е на 10 май. 
Плащанията за биопроизводителите по мярка 11 започват на 20 май. 
В началото на юни ще бъдат направени и всички окончателни изравнителни плащания по схемите за площ за дребни 
земеделски стопани и за млади земеделци, сочи индикативният график. 
 
√ САЩ, ЕС и Япония искат нови правила за държавното субсидиране в световен мащаб  
Съединените щати, Европейският съюз и Япония направиха във вторник съвместно изявление, в което посочиха, че 
съществуващите разпоредби на Световната търговска организация (СТО) не са достатъчни и че трябва да се направи 
повече, за да се ограничат държавните субсидии в световен мащаб. 
Трите страни посочиха по-конкретно, че индустриалните субсидии трябва да бъдат по-добре регулирани и добавиха, че 
трябва да се намери отговор на принудителния трансфер на технологии. 
Групата предложи безусловно забранените субсидии да започнат да обхващат: "неограничени гаранции; субсидии за 
неплатежоспособни или боледуващи предприятие при липса на надежден план за преструктуриране; субсидии за 
предприятия, които не могат да получат дългосрочно финансиране или инвестиции от независими търговски източници в 
сектори или отрасли със свръхкапацитет и гарантирано директно опрощаване на дълга". 
САЩ, ЕС и Япония също така призоваха за повече прозрачност в националните търговски практики. 
 
√ Гласуват внасяне на обвинение за импийчмънт на Тръмп в Сената  
Камарата на представителите в американския Конгрес се очаква да гласува днес за изпращане в Сената на обвинението за 
импийчмънт на президента Доналд Тръмп. 
Той е обвинен в превишаване на правомощията си и възпрепятстване на работата на Конгреса. 
Вотът е от историческо значение, защото той дава начало на същинския процес, който може да доведе до отстраняването 
на Тръмп от поста. 
Това ще е третият такъв процес срещу американски президент. 
На процедурата по импийчмънт бе даден ход преди около четири седмици, след като Камарата на представителите гласува 
обвинения в това, че Тръмп е оказал натиск на Украйна за политически облаги. 
След гласуването се очаква председателят на доминираната от демократите Камара на представителите Нанси Пелоси да 
изпрати обвиненията в Сената - процес, който бе забавен и това породи напрежение между двете камари. 
В този период демократите се опитваха да осигурят явяване на нови свидетели по време на процеса в доминирания от 
републиканците Сенат, но така и не получиха уверения. 
Президентът Тръмп настоява, че не е прекрачвал законите и нарича процеса “лов на вещици“. 
Междувременно в навечерието на вота демократите разпространиха куп документация от разследването в опит да 
представят контекста на случващото се. 
По време на гласуването днес ще бъдат назначени и законодатели, които ще са в ролята на прокурори. 
След гласуването тези отговорни лица ще се включат в церемониална процесия по пренасяне на обвиненията от Камарата 
на представителите в Сената.  
 
√ Путин отправя годишното си послание  
Руският президент Владимир Путин ще отправи традиционното си годишно послание към Федералното събрание. 
Пред двете камари на парламента държавният глава ще очертае насоките за развитие на страната през настоящата година. 
В изложбената зала „Манеж“ в центъра на Москва са поканени 1300 гости, сред които депутатите от Държавната дума, 
сенаторите от Съвета на федерацията, министрите, ръководителите на Върховния и на Конституционния съд и 
губернаторите на регионите. 
За събитието са акредитирани 900 руски и чуждестранни журналисти. Очакванията са Владимир Путин да обърне 
внимание на социално-икономическите проблеми като стагнацията на доходите, бедността, увеличаващото се 
неравенство. 
Според някои анализатори президентът ще се опита да отговори на социалното недоволство с патриотична реторика във 
връзка със 75-ата годишнина от победата във Великата отечествена война. 
Събитието ще бъде предавано пряко на видеостени на ключови места в Москва, в болниците, библиотеките, градския 
транспорт. 
Посланието на президента ще достигне до космонавтите на Международната космическа станция и до скиорите в 
подножието на връх Елбрус, където е монтиран екран на височина над 3800 метра. 
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√ Примирието в Либия се проваля, боевете в Триполи са подновени  
Председателят на парламента в Източна Либия Акила Салех Иса заяви, че обявеното на 12 януари примирие с 
международно признатото правителство в Триполи, е „претърпяло крах“ и боевете в столицата са подновени, предаде 
ТАСС.  
Иса говори по телевизионния канал „Ал Гад“ в Обединените арабски емирства. По думите му властите в източната част на 
страната и Либийската национална армия начело с Халифа Хафтар са се съгласили на примирие „от уважение към и по 
молба на руския президент Владимир Путин“.  
Инициативата на Русия и Турция за прекратяване на огъня беше подкрепена от враждуващите сили, обаче през последните 
дни те взаимно се обвиняваха в нарушаването му. 
Лидерите на двете страни дойдоха в Москва на 13 януари за преговори. Премиерът на признатото от ООН правителство на 
националното съгласие Файез ас Сарадж подписа споразумението за примирие, но Халифа Хафтар поиска време, за да го 
проучи, а по-късно напусна руската столица, без да го подпише. 
 
В. Банкеръ 
 
√ ЕС дава пари за преход към нисковъглеродна икономика, но не сме готови да се възползваме 
България не е готова за трансформация на новата икономика чрез трансформация на енергоизточниците. Проблемът е, че 
този преход ще засегне много региони със стоманодобив, машиностроене, химическа и текстилна промишленост. Затова 
трябва да се подготвим с проекти, защото Европа дава пари за тази трансформация, но нямаме готовност да се 
възползваме от тези възможности. Това бе коментарът на евродепутата от БСП Петър Витанов пред "Банкеръ" по повод 
Европейският инвестиционен план, който бе представен в Европарламента в Страсбург.  
"Най-големият риск за България би бил, ако страната ни загуби и малкото си конкурентноспособни отрасли, които има. А 
може парите и да ни заобиколят, както става обикновено, каза Витанов.  
Според евродепутата най-важното е никой да не бъде оставен под чертата и да може хората от засегнатите райони да си 
намерят другаде работа, за да не се стигне до миграция на цели селища.  
Друг проблем, който отчита Петър Витанов е, че има възможност част от парите за кохезионна политика да отидат за 
климата. Това ще още някои български региони като например Видин. По този начин трудно ще се случи изравняването 
на регионите, което е една от основните цели на европейските институции.  
"Новият пакт, който трябва да излезе през март, създава много възможности, но и крие много рискове, категоричен е 
Петър Витанов.  
 
Economic.bg 
 
√ Очакваното споразумение САЩ-Китай свали цената на златото 
Цената на петрола срещна съпротива при 58.10 долара за барел във вторник 
Във вторник се наблюдава волатилна търговия на световните борси, през която JP Morgan поведе банковия сектор към 
печалби на фона на силните финансови отчети за Q4 на 2019 година. Индустриалният индекс Dow Jones се покачи до 
28937.72 пункта, докато S&P 500 и Nasdaq Composite се разделиха съответно със 0.15% и 0.24% до 3283.15 и 9251.33 пункта. 
Европейските индекси завършиха на положителна територия, след като немският DAX напредна с 0.04 до 13456.49 пункта. 
Лондонския индекс FTSE 100 се изкачи с 0.06% над линията на отваряне до 7622.35 пункта. Цената на златото се понижи 
до 1546.35 долара за тройунция след подписването на търговското споразумение между САЩ и Китай, което успокои 
пазарите. Среброто поевтиня с 0.89% до $17.80, докато паладият поскъпна до рекордните 2191.60 долара. Цената на 
петрола срещна съпротива при 58.10 долара за барел във вторник, което ограничи низходящото движение.  
Акценти днес 
Запаси на петрол 
Икономическият календар през деня ще бъде изключително натоварен, включваш данни за Великобритания, еврозоната 
и САЩ. От 17:30 часа ще бъдат публикувани данните за запасите на петрол в САЩ, което е важен индикатор за баланса 
между търсене и предлагане. След като последните дни цената на петрола рязко се понижи инвеститорите ще следят 
внимателно данните за запасите. 
Инструмент на фокус - BMW AG 
Акциите на немския производител на автомобили се намират в период на консолидация от ноември месец миналата 
година. След като вече 50 дневната средна достигна ценовото равнище очакваме възстановяване на основния възходящ 
тренд, за което е нужен пробив над зоната на съпротива. 
USD/CAD 
Вторият опит за поскъпване на валутната двойка се оказа неуспешен, при което се формира по-нисък връх под нивото на 
съпротива 1.31. Това ни показва, отслабване на възходящото движение и вероятно обръщане. Сигнала за продажба ще 
имаме при засилване на продажбите, при което има пробив под зоната на съпротива. Целта при формиране на сигнал е 
достигане до минимумите около 1.2950. 
OilUK 
Петролът сорт Брент започна да покрива част от загубите, но корекцията изглежда лимитирана до от канала, в който се 
движи цената. При евентуален пробив над горната граница на канала следва следваща зона на съпротива под $66, която 
също би ограничила цената от евентуално поскъпване. Възможност за влизане в къса позиция ще имаме при нивата на 
съпротива, като ще следим за обръщащи свещи и формации. 
Nikkei 225 

https://bnr.bg/post/101213991/haftar-i-saradj-oficialno-shte-podpishat-primirie-v-moskva
https://bnr.bg/post/101213991/haftar-i-saradj-oficialno-shte-podpishat-primirie-v-moskva
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Японският индекс се повиши до максимумите от края на 2019, но очакваме формиране на корекция. Причина да смятаме, 
че индексът ще понижи стойността си е спада на обемите в хистограмата на фона на покачващите се подвижни средни от 
индикатора MACD. Това несъответствие често предсказва обръщане на тренда. За да е валидна прогнозата ни трябва да 
видим спад на индекса под 23000 пункта. 
 
 


