Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria On Air
√ Поскъпването на газа накара всичко останало да поскъпне
Шумът покрай скока в цените е чист популизъм, каза енергийният експерт Васил Филипов пред Bulgaria ON AIR
Скокът на цената на синьото гориво се отрази на всички сектори в страната, единодушни бяха енергийният експерт
Васил Филипов и председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "България сутрин".
"Първи април е начало на регулаторен период, който КЕВР регламентира. Няма нищо шокиращо в това поскъпване",
заяви Велев.
А неговият събеседник добави, че засиленото коментиране на темата е популизъм от страна на властимащите.
"Повече от популизъм! Трябва да се спре с тази истерия около вдигането на цените на горивото. Политиците милионери,
трябва да са щастливи, че през януари КЕВР не вдигна цените с 13%, а само с 5", посочи Филипов пред Bulgaria ON AIR.
Според енергийния експерт Филипов, това поскъпване ще се отрази най-много върху бизнеса.
"Газът се използва предимно от бизнеса, тъй като свърши периодът, в който се използва за отопление. Извън зимния
период се използва за суровини и за продукция. Това ще рече, че ще трябва бизнесът да плати това поскъпване", даде
мнението си той.
Той сподели съмнения, че високата цена на газа у нас се дължи на формулата, по която я определяме при закупуването му
от Русия. Според него има политици, които той не назова, които печелят от това определяне на цената.
"Има политици, които живеят добре от тази по-скъпа формула, а България изнемогва. Цената на газа зависи от курса на
долара и цената на петрола. Въпреки всичко това, у нас има много контролни институции, които безделничат или
рекетьорстват", заяви той пред Bulgaria ON AIR.
Поскъпването на газа накара всичко останало да поскъпне.
Председателят на АИКБ каза, че не бива да очакваме протести и фалити от страна на бизнеса поради поскъпването.
"Не се очакват протести, цената сега е същата като в Европа. Цената бе задържана, защото бяхме пред избори и
беше зима", смята той.
Васил Велев заяви, че от АИКБ планират да предложат промени в законодателството свързани с намаляване на
цената на горивата.
"Мислим да предложим пакет от промени в законодателството, който ще бъде предложен на Парламента с идея да
се намали цената на газа и горивата", заяви той.
Видеото може да видите тук.
Dnes.bg
√ Газът поскъпна – всичко поскъпва, а България изнемогва...
Енергиен експерт: Няма нищо шокиращо в поскъпването!
Скокът на цената на синьото гориво се отрази на всички сектори в страната, единодушни бяха енергийният експерт Васил
Филипов и председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "България сутрин".
"Първи април е начало на регулаторен период, който КЕВР регламентира. Няма нищо шокиращо в това поскъпване", заяви
Велев.
А неговият събеседник добави, че засиленото коментиране на темата е популизъм от страна на властимащите.
"Повече от популизъм! Трябва да се спре с тази истерия около вдигането на цените на горивото. Политиците милионери,
трябва да са щастливи, че през януари КЕВР не вдигна цените с 13%, а само с 5", посочи Филипов пред Bulgaria ON AIR.
Според енергийния експерт Филипов, това поскъпване ще се отрази най-много върху бизнеса.
"Газът се използва предимно от бизнеса, тъй като свърши периодът, в който се използва за отопление. Извън зимния
период се използва за суровини и за продукция. Това ще рече, че ще трябва бизнесът да плати това поскъпване", даде
мнението си той.
Той сподели съмнения, че високата цена на газа у нас се дължи на формулата, по която я определяме при закупуването му
от Русия. Според него има политици, които той не назова, които печелят от това определяне на цената.
"Има политици, които живеят добре от тази по-скъпа формула, а България изнемогва. Цената на газа зависи от курса на
долара и цената на петрола. Въпреки всичко това, у нас има много контролни институции, които безделничат или
рекетьорстват", заяви той пред Bulgaria ON AIR.
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Председателят на АИБК каза, че не бива да очакваме протести и фалити от страна на бизнеса поради поскъпването.
"Не се очакват протести, цената сега е същата като в Европа. Цената бе задържана, защото бяхме пред избори и беше
зима", смята той.
Васил Велев заяви, че от АИБК планират да предложат промени в законодателството свързани с намаляване на цената на
горивата.
"Мислим да предложим пакет от промени в законодателството, който ще бъде предложен на Парламента с идея да се
намали цената на газа и горивата", заяви той.
АИКБ
√ ЧЛЕНСТВОТО В ОИСР БИ УВЕЛИЧИЛО ПРЕСТИЖА И ДОБРОТО ИМЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
„Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) би било от голяма полза за България. То
би увеличило престижа и доброто име на българската икономика, която ще се нареди сред най-развитите в света“, се казва
в писмо до президента на Република България Румен Радев, изпратено днес от Асоциация на организациите на
българските работодатели (АОБР) с копия до всички парламентарно представени политически сили и до медиите.
Документът е подписан от ротационния председател на АОБР за 2017 г. Васил Велев от името и по поръчение на Асоциация
на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В него се подчертава голямото значение
на членството на България в ОИСР за представителите на българския бизнес и се изтъква необходимостта от спешни
дипломатически действия в периода до началото на м. юни 2017 г., когато ще се проведе следващото заседание на Съвета
на ОИСР на министерско равнище. На това заседание е вероятно да бъдат поканени нови страни за преговори за членство.
„Като отчитаме засилената активност на Хърватска и Румъния, ние очакваме българското правителство да предприеме
необходимите мерки да заяви отново и по подходящ начин интереса на страната ни за присъединяване към ОИСР. Въпреки
сложната и преходна политическа обстановка в България, ние очакваме, господин Президент, съответните институции да
направят всичко необходимо за да представим силна и мотивирана българска кандидатура за членство в ОИСР“, завършва
писмото.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. Тя е наследник на учредената
през 1948 г. Организация за европейско икономическо сътрудничество, която управлява инвестициите по Плана „Маршал“
за следвоенно възстановяване. Днес в ОИСР членуват 35 държави, сред които САЩ, Канада, Австралия, Чили, Исландия,
Израел, Япония, Република Корея, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Турция и Швейцария. Всички страни членки на ЕС,
с изключение на България, Румъния, Хърватска, Кипър и Малта, са и членове на ОИСР. За преговори за възможно
разширение са поканени Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Русия и ЮАР.
За повече информация вижте публикацията на нашия сайт:
Investor.bg
√ Бизнесът призова държавата да работи по-активно по приемането на България в ОИСР
Страната ни, заедно с Румъния и Хърватска, е заявила своя интерес към членство в организацията
Бизнесът настоява управляващите да се мобилизират по въпроса с приемането на България в Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)*.
Четирите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска
камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), изпратиха общо писмо до президента и лидерите на основните политическите формации, в което
настояват, че членството в ОИСР би било от голяма полза за България.
"Участието ни в тази организация би увеличило престижа и доброто име на българската икономика, която ще се нареди
сред най-развитите в света, се казва в документа и ще привлече допълнително значителен инвестиционен интерес към
България. В началото на юни 2017 г. ще се проведе заседание на Съвета на ОИСР на министерско равнище. Съществува
вероятност на това заседание да бъдат поканени нови страни за преговори за членство", предупреждават работодателите.
Те настояват за активна позиция на управляващите по въпроса.
Страната ни, заедно с Румъния и Хърватска, е заявила своя интерес към членство в ОИСР. Получили сме подкрепата и дори
насърчението на Европейския съюз, който има специален статут в работата на ОИСР. По редица причини през последните
10 години това членство не се е осъществило. В продължение на няколко години имаше период за размисъл на членовете
на организацията по отношение на нейната бъдеща дейност, през което време беше спряно разширяването, уточняват
работодателите в писмото си.
Те призовават да не бъде пропускана възможността за покана за преговори за разширяване през месец юни. „Това
предполага българското правителство да заяви интерес за присъединяване на България към принципите за корпоративно
управление на Г-20 и ОИСР и Насоките за корпоративно управление на държавни предприятия, както и към Декларацията
за чуждестранни инвестиции. Първоначалният интерес дава начало, не е край на процеса за присъединяване. Интересът
ни следва да бъде отново заявен по дипломатически път пред страните членки на ОИСР", се казва в писмото.
Според работодателските организации практиката досега показва и че е необходимо български представител на найвисоко равнище – държавен глава или министър председател – да се обърне към Съвета на ОИСР (на равнище постоянни
представители), където да изложи аргументите на нашата страна за членство. "Тези действия следва да бъдат извършени
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най-късно до средата на месец май, за да не пропуснем шанса България да участва в следващото разширяване на ОИСР“,
пише още в писмото.
Въпреки усложнената политическа обстановка в страната бизнесът отчита засилената активност на Хърватска и Румъния и
очаква българското правителство да предприеме необходимите мерки да заяви отново и по подходящ начин интереса на
България за присъединяване към ОИСР.
В ОИСР функционира механизъм за обстоен преглед ("peer review") на политиката и състоянието на страните кандидатки
за присъединяване, в рамките на който те следва да докажат, че се придържат към принципите, споделяни от страните
членки: отворена пазарна икономика, демократичен плурализъм и зачитане на човешките права.
След като страна кандидат изрази своето желание да се присъедини към организацията и страните членки бъдат убедени,
че тя е показала своите възможности да стане член, Съветът на ОИСР започва формална процедура за присъединяване.
Целта е да се гарантира, че страната кандидат действително е готова да приеме всички задължения, произтичащи от
членството.
По време на разглеждането на кандидатурата на страната в отделните Комитети тя следва да представи на Съвета
декларация, съдържаща всички правни и политически ангажименти, които е готова да поеме. Съветът взима окончателно
решение дали да покани страната кандидат да се присъедини към ОИСР въз основа на съгласие от всички страни членки и
след задълбочена оценка на Секретариата и на многобройните комитети.
*ОИСР е създадена през 1961 г. Тя е наследник на учредената през 1948 г. Организация за европейско икономическо
сътрудничество, която управлява инвестициите по Плана „Маршал“ за следвоенно възстановяване. Днес в ОИСР
членуват 35 държави, сред които САЩ, Канада, Австралия, Чили, Исландия, Израел, Япония, Република Корея, Мексико,
Нова Зеландия, Норвегия, Турция и Швейцария. Всички страни членки на ЕС, с изключение на България, Румъния,
Хърватска, Кипър и Малта, са и членове на ОИСР. За преговори за възможно разширение са поканени Бразилия, Индия,
Индонезия, Китай, Русия и ЮАР. ОИСР събира и анализира данни, изработва стандарти и проекти за споразумения, в
които подпомага своите членове в икономическото развитие, финансовата стабилност и борбата с бедността.
Дунав мост
√ Асоциацията на българските работодатели с писмо до Румен Радев
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ,
Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“
Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС
Г-Н ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ВОЛЯ“
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. Тя е наследник на учредената
през 1948 г. Организация за европейско икономическо сътрудничество, която управлява инвестициите по Плана „Маршал“
за следвоенно възстановяване. Днес в ОИСР членуват 35 държави, сред които САЩ, Канада, Австралия, Чили, Исландия,
Израел, Япония, Република Корея, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Турция и Швейцария. Всички страни членки на ЕС,
с изключение на България, Румъния, Хърватска, Кипър и Малта, са и членове на ОИСР. За преговори за възможно
разширение са поканени Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Русия и ЮАР. ОИСР събира и анализира данни, изработва
стандарти и проекти за споразумения, в които подпомага своите членове в икономическото развитие, финансовата
стабилност и борбата с бедността.
Членството в ОИСР би било от голяма полза за България. То би увеличило престижа и доброто име на българската
икономика, която ще се нареди сред най-развитите в света. По този начин страната ни ще влезе в обхвата на анализи,
статистически масиви, подпомагане за решаване на определени проблеми на икономиката, финансовото управление,
образованието и социалната политика, както и ще получи знак, че в България се спазват най-високите стандарти за
пазарната икономика. Членството в ОИСР ще привлече допълнително значителен инвестиционен интерес към България.
Страната ни, заедно с Румъния и Хърватска, е заявила своя интерес към членство в ОИСР. Получили сме подкрепата и дори
насърчението на Европейския съюз, който има специален статут в работата на ОИСР. Срещи по този въпрос са провеждани
в седалището на ОИСР в Париж на равнище президент и министър на външните работи. Български представители са
участвали и в работните комитети на организацията по различни теми. По редица причини през последните 10 години това
членство не се е осъществило. В продължение на няколко години имаше период за размисъл на членовете на
организацията по отношение на нейната бъдеща дейност, през което време беше спряно разширяването. Важен е и
аргументът, че при разширяването се търси балансиране на различните региони в света, поради което се обсъждат
едновременно кандидатурите на група страни от различни региони.
В началото на месец юни 2017 г. ще се проведе заседание на Съвета на ОИСР на министерско равнище. Съществува
вероятност на това заседание да бъдат поканени нови страни за преговори за членство.
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
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За нас, като представители на българския бизнес, е от голямо значение членството на България в ОИСР. Ние очакваме, че
българските власти ще положат максимални усилия това да се случи, както правят правителствата на Румъния и Хърватска.
Ние призоваваме да не бъде пропускана възможността за покана за преговори за разширяване през месец юни. Това
предполага българското правителство да заяви интерес за присъединяване на България към принципите за корпоративно
управление на Г-20 и ОИСР и Насоките за корпоративно управление на държавни предприятия, както и към Декларацията
за чуждестранни инвестиции. Първоначалният интерес дава начало, не е край на процеса за присъединяване. Интересът
ни следва да бъде отново заявен по дипломатически път пред страните членки на ОИСР. Практиката досега показва и че е
необходимо български представител на най-високо равнище – държавен глава или министър председател – да се обърне
към Съвета на ОИСР (на равнище постоянни представители), където да изложи аргументите на нашата страна за членство.
Тези действия следва да бъдат извършени най-късно до средата на месец май, за да не пропуснем шанса България да
участва в следващото разширяване на ОИСР.
Като отчитаме засилената активност на Хърватска и Румъния, ние очакваме българското правителство да предприеме
необходимите мерки да заяви отново и по подходящ начин интереса на страната ни за присъединяване към ОИСР. Въпреки
сложната и преходна политическа обстановка в България, ние очакваме, господин Президент, съответните институции да
направят всичко необходимо за да представим силна и мотивирана българска кандидатура за членство в ОИСР.
С УВАЖЕНИЕ,
ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.
News.bg
√ Бизнесът иска приемането на страната ни в ОИСР
Работодателските организации настояват страната ни да предприеме ефективни мерки и за приемане ни в Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Това се заявява в писмо на четирите национално представени организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, адресирано до
президента Румен Радев и до председателите на основните политически партии в България.
В началото на месец юни 2017 г. ще се проведе заседание на Съвета на ОИСР на министерско равнище. Съществува
вероятност на това заседание да бъдат поканени нови страни за преговори за членство, предупреждават работодателите
и настояват за активна позиция на страната по въпроса.
Страната ни, заедно с Румъния и Хърватска, е заявила своя интерес към членство в ОИСР. Получили сме подкрепата и дори
насърчението на Европейския съюз, който има специален статут в работата на ОИСР. По редица причини през последните
10 години това членство не се е осъществило. В продължение на няколко години имаше период за размисъл на членовете
на организацията по отношение на нейната бъдеща дейност, през което време беше спряно разширяването.
Затова от бизнеса настояват българските власти да положат максимални усилия това да се случи и българското
правителство да заяви интереса на страната ни за членство и всички институции да направят направят всичко необходимо
за да представим силна и мотивирана българска кандидатура за членство в ОИСР.
"За нас, като представители на българския бизнес, е от голямо значение членството на България в ОИСР. Ние очакваме, че
българските власти ще положат максимални усилия това да се случи, както правят правителствата на Румъния и Хърватска.
Ние призоваваме да не бъде пропускана възможността за покана за преговори за разширяване през месец юни", се
посочва в позицията на четирите работодателскиорганизации.
"Членството в ОИСР би било от голяма полза за България. То би увеличило престижа и доброто име на българската
икономика, която ще се нареди сред най-развитите в света. По този начин страната ни ще влезе в обхвата на анализи,
статистически масиви, подпомагане за решаване на определени проблеми на икономиката, финансовото управление,
образованието и социалната политика, както и ще получи знак, че в България се спазват най-високите стандарти за
пазарната икономика. Членството в ОИСР ще привлече допълнително значителен инвестиционен интерес към България",
се казва още в позицията на бизнеса.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. Тя е наследник на учредената
през 1948 г. Организация за европейско икономическо сътрудничество, която управлява инвестициите по Плана "Маршал"
за следвоенно възстановяване. Днес в ОИСР членуват 35 държави, сред които САЩ, Канада, Австралия, Чили, Исландия,
Израел, Япония, Република Корея, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Турция и Швейцария. Всички страни членки на ЕС,
с изключение на България, Румъния, Хърватска, Кипър и Малта, са и членове на ОИСР. За преговори за възможно
разширение са поканени Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Русия и ЮАР.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Нова стратегия предлага утрояване на бюджета за наука до 2020 г.
Документът предвижда мерки за модернизиране на сектора, така че научните изследвания у нас да достигнат
световно ниво до 2030 г.
Утрояване на публичното финансиране за наука до 2020 г. и цялостно трансформиране на научния сектор, така че той да
достигне световно ниво до 2030 г. Това е заложено в нов проект за Национална стратегия за развитие на научните
изследвания 2017-2030 г.
Документът е представен днес от служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков, съобщават от
пресцентъра на образователното ведомство.
В стратегията е заложено до 2020 г. държавното финансиране за научноизследователска дейност да се повиши тройно –
до 0,7% от БВП, а през 2025 г. да достигне 1%. Идеята е нарастването на публичните средства да окаже ускоряващ ефект
върху частното финансиране, което да се увеличи до 1,5% през 2020 г. и 2% от БВП през 2025 г.
България устойчиво изостава в научното развитие, което води до изоставане в областта на иновациите и
високотехнологичната индустрия, а оттам и в приходите и качеството на живот. Това е основният извод от анализа на
сегашното състояние в областта на научните изследвания в страната.
Според най-значимата научна база данни - Web of Science (WoS), през последните десетилетия България губи позиции по
отношение на броя на международно видимите научни резултати. През 2016 г. страната ни заема 58-мо място след страни
като Виетнам, Алжир и Нигерия. Подобна е позицията по брой цитирания. Активността на българските учени остава
практически непроменена спрямо предходни години. Те създават около 3 500 документа и до 2 500 реферирани научни
труда годишно. Тези стойности са в контраст със световните тенденции за ускорено повишаване на научната продукция.
Основната цел на новия проект за стратегия е България да стане регионален център за авангардни научни изследвания и
развитие на нови технологии, както и да се възстанови международният научен авторитет на страната.
Документът предвижда три етапа на развитие. До 2022 г. българската наука трябва да се модернизира. До 2026 г. системата
трябва да се доближи до средното европейско равнище. До 2030 г. научните изследвания в България трябва да достигнат
световно ниво.
За постигане на тези цели в проекта за стратегия са формулирани конкретни дейности, индикатори за оценка на
резултатите и механизми за контрол.
Изпълнителна агенция за наука към Министерството на образованието и науката (МОН) се предвижда да управлява и
подкрепя изследванията в научните организации и висшите училища в България. Тя ще прави и мониторинг на
научноизследователските дейности. Стратегията предвижда в структурата на агенцията да бъде включен Фонд „Научни
изследвания “.
Дейността на агенцията ще се разшири към създаване на различни програми: за финансиране на кариерно развитие на
учените, за приложни изследвания, за развитие на научните центрове, за международно сътрудничество, както и към
разработване на специализирани и секторни програми за научни изследвания.
Към Изпълнителната агенция за наука ще работят звена за подкрепа на участието на български колективи в европейски
програми и за координиране на дейността на основните научни центрове и инфраструктура. Тя ще взаимодейства с
Националния иновационен фонд към Министерството на икономиката и със специализирани дирекции за наука и
иновации на други министерства, предвижда се в документа.
С помощта на новата структура висшите училища и научните организации ще създадат критерии за атестиране на своите
учени. Онези, които получат повече от една незадоволителна оценка, няма да могат да заемат академична длъжност.
Атестирането на учените ще влияе и върху формирането на заплатите им. Предвижда се основното възнаграждение да е
фиксирано за отделните научни длъжности, докторанти и постдокторанти и да се покрива от държавната субсидия на
научната организация или висше училище. Размерът на заплатите ще се определя спрямо средната работна заплата в
страната за предходната година.
Ще има и допълнителни стимули, обвързани с конкретни научни резултати. За младите учени без научни резултати ще има
различен механизъм за допълнително възнаграждение. Те ще могат да участват в специално създадени за тях проекти към
Фонд „Научни изследвания “.
Предвижда се промяна на процедурата за конкурси за главен асистент. Младите учени ще могат да кандидатстват за тази
позиция с дисертационен труд без конкурсен изпит. Тяхното кариерно развитие ще бъде обвързано с резултатите от
научната им дейност.
Проектът на стратегия предлага още в цялата страна да се създадат научно-иновационни комплекси, като за целта бъдат
привлечени и партньори от бизнеса. Активно участие в развитието на комплексите трябва да имат общинските и
областните управи и водещи партньори от чужбина. Тези структури ще бъдат финансирани чрез различни източници,
включително и от структурните фондове на ЕС.
5

√ Петролът записа най-лошата си тримесечна загуба от края на 2015 г.
В първия ден от седмицата фючърсите върху петрола се търгуват сравнително стабилно
Фючърсите върху суровия петрол започват понеделника стабилно, след като миналата седмица бе най-силната седмица
за годината, подкрепени от нарастващия оптимизъм, че основните производители ще поддържат добива ограничен и през
втората половина на годината, предава MarketWatch.
В същото време обаче суровината отбеляза най-лошата си тримесечна загуба от края на 2015 г. за трите месеца до края на
март. Фючърсите върху американския суров петрол поевтиняха с почти 6% спрямо предишното тримесечие, а върху Брента
- със 7%, съобщава Investing.com.
В понеделник фючърсите върху американския суров петрол се повишават с 9 цента, или 0,18%, до 50,69 долара за барел,
а върху петрола сорт Брент - с 2 цента, или 0,04%, до 53,55 долара за барел към 9:57 ч.
Положителните настроения се дължат на мнението, че въпреки възстановяващото се производство в САЩ ръстът на добива
там не е достатъчно бърз, за да заличи пониженията, направени от Организацията на страните износителки на петрол
(ОПЕК) и страни извън групата.
ОПЕК и други производители, включително Русия, се договориха в края на миналата година да намалят добива си с 1,8
млн. барела до края на май, като целта е да се понижат глобалните запаси до 5-годишното им средно ниво. Засега данните
на ОПЕК сочат ниво на изпълнение от 94%.
Това, заедно с твърденията на основни играчи, като Саудитска Арабия и Кувейт, че ще удължат пониженията и по-късно
през 2017 г., повиши цените и засили оптимизма на пазарите.
Някои анализатори обаче казват, че ако сделката се проучи по-внимателно, бъдещето показва трудности, тъй като
производителите може да бъдат изкушени да приключат с договорката и така да се сложи край на цените, които остават
почти двойно по-високи от миналогодишното им дъно.
„Основната ни позиция е, че намаленията ще бъдат удължени“, казва Скот Дарлинг, ръководител на отдела за петрол и газ
в Азиатско-тихоокеанския регион в J.P. Morgan. “Има обаче ясни рискове за напрежение вътре в ОПЕК заради факта, че
саудитците не са намалили износа си“. Макар че производството на кралството е понижено, вътрешното търсене на
суровината за електроенергия е намаляло заради достатъчно силното предлагане на природен газ.
„Тъй като саудитският износ на суров петрол се запазва на сравнително едно и също ниво на годишна база, това може да
се превърне в проблем за някои страни членки на ОПЕК“, казва Дарлинг, добавяйки, че това може да накара
производителите отново да започнат битка за пазарен дял.
Тази позиция обаче не се поддържа от всички, като се очаква износът да спадне преди и през лятото, когато енергийното
търсене нарасне заради нуждите от климатизация.
„Саудитска Арабия държи ключа, защото по-голямата част от производителите всъщност не могат да си позволят да
увеличат производството си без повече инвестиции“, казва Грейс Лу, директор на проучванията в инвестиционната
компания Guotai Junan. Тя добавя, че макар че Иран, Либия и Нигерия са изключени от сделката за намаляване на
производството, техният ръст на добива е бавен.
В.Труд
√ Проверки за нарушения в магазини и пазари
КЗП с акция преди Великден
Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна проверки в търговската мрежа, откритите пазари и онлайн
пространството преди великденските празници. Инспектори следят за коректността при анонсирането и провеждането на
характерните за този период кампании за намаления и промоции.
От КЗП анонсираха пред „Труд”, че имат идея за сформиране на съвместни екипи с представители на Българската агенция
по безопасност на храните, Държавната агенция по метрологичен и технически надзор и общините по места за извършване
на проверки по пазарите, където се предлагат различен тип стоки, включително и най-често търсените около предстоящите
празници през пролетта.
„По отношение на цените ще проверяваме ясното им обявяване и коректното прилагане“, обясниха оттам пред вестника.
В обхвата на проверките попада и възможността да се установи произходът на продукта и ако има нарушение в тази посока,
санкциите може да стигнат до 50 000 лева.
Медиапул
√ Над 1 млрд. лв. излишък в бюджета към март
1.06 млрд. лв. или 1.1% от БВП се очаква да достигне излишъкът в бюджета към 31 март, съобщиха от пресцентъра на
финансовото министерство.
Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 698 млн. лв. (9%) спрямо 2016 г., докато помощите са по-ниски. Общо
приходите и помощите за първите три месеца се очаква да бъдат в размер на близо 8.9 млрд. лв., което е 25% от годишния
разчет.
Разходите пък са на ниво 21.2% от плана или 7.8 млрд. лв. Това е с около 600 млн. лв. повече от миналата година.
"Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и
здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за
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субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.", посочват от финансовото министерство.
Към края на февруари излишъкът беше в размер на 832 млн. лв., а фискалният резерв – 13.6 млрд. лв.
За първите два месеца на годината постъпленията от ДДС са в размер на 1.87 млрд. лв., което е със 172 млн. лв. повече от
2016 г. От акцизи във фиска са влезли 880 млн. лв., което е ръст от 93 млн. лв., сочи февруарският бюлетин за бюджета на
финансовото министерство.
√ Граждански протест в София срещу поскъпващото парно
Защо за 2 г. природният газ поевтиня с 87%, а парното – само с 21.93%, недоволстват организаторите
Граждани организират протест срещу предложеното увеличение на цената на топлинната енергия в София за клиентите
на "Топлофикация“ с близо 23%, съобщиха организаторите пред Mediapool.
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри поскъпване на природния газ у нас с близо 30% от 1 април. При
повишаване на цената над 5 процента на синьото гориво, това се отразява върху тарифите на топлофикационните
дружества, тъй като използват суровината за производството на топлинна и електрическа енергия. За 4 април е насрочено
обществено обсъждане на предложеното от КЕВР увеличението на цените на парното и топлата вода и тока. Според
предложението в експертния доклад повишението варира за различните градове между 18 и 38% заради спецификите на
отделните топлофикации. За София се предлага увеличение с 22.70%.
Протестът, за който има разрешение от Столична община и СДВР, ще се организира на 4 април от 13.30 ч. пред сградата на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), когато ще е публичната дискусия. За 7 април е насрочено закрито
заседание за вземане на окончателното решение.
Във фейсбук събитието може да се открие като "протест срещу безобразията на КЕВР“.
Гражданите посочват, че за последните две години – от 1 април 2015 г. до 31 март 2017 г., цената на природния газ е
намаляла с 87%, но за същия период цената на топлинната енергия на "Топлофикация София“ е паднала само с 21.93%.
"Съгласно данните от годишните отчети за дейността на дружеството за 2015 г. и 2016 г. средно разходите за природен газ
представляват 57% от общите разходи на дружеството. След като цената на природния газ за последните две години е
намаляла с 87%, то би следвало цената на топлинната енергия за клиентите на дружеството да е намалена с 49.60%, а не
само само с 21.93 %, т.е има разлика от 27.67 процентни пункта. Тази разлика в намалението на цените е останала изцяло
в полза на "Топлофикация София” ЕАД“, твърдят гражданите.
Според организаторите на протеста обаче, сегашното увеличение на цената на парното трябва да е по-малко от
гласуваното от КЕВР. Заради увеличението на цената на газа с 29.64% комисията предлага ръст на цената на топлинната
енергия за столицата от 22.70%.
"След като разходите за природен газ представляват 57% от общите разходи на дружеството, то би следвало цената на
топлинната енергия да се увеличи само 16,90%, а не с 22.70%. В доклада на сайта на КЕВР по никакъв начин не е обосновано
защо се предлага увеличение на цената на топлинната енергия с 22.70%, а не с 16.90%, след като се твърди, че причината
за увеличението е цената на природния газ“, посочват протестиращите.
Според изчисленията на КЕВР обаче разходите на топлофикациите за газ представляват 70 процента от общите им харчове.
Друг момента то сегашното увеличение на цената на топлинната енергия е, че предишните две поскъпвания на газа - през
октомври 2016 и ануари 2017 г., не отразиха в пълен размер ръста на входната цена на природния газ, продаван от
"Газпром". Тогава регулаторът одобри по-ниско от реалното поскъпване на газа, за да не се променят цените в средата на
отоплителния сезон.
По данни на гражданите, които цитират одитирания счетоводен отчет на "Топлофикация София“ за 2016 г., загубата на
дружеството към 31 декември 2016 г. е в размер на 336 млн. лв., като почти половината от нея (160 млн. лв.) е натрупана
в последните три години.
"Защо трябва да се определя нова цена на топлинната енергия, за да фалират още хиляди граждани на град София, които
само по силата на Закона за енергетиката продължават да бъдат клиенти на дружеството? Докога ще продължава тази
агония за софиянци и за "Топлофикация София” ЕАД“, питат организаторите на протеста.
В. Стандарт
√ Такса смет скача до 20% на година
Такса смет за гражданите ще скача с до 20% в продължение на 5 последователни години. Като най-голямо ще бъде
увеличението за малките жилища в крайни квартали на големите градове. Причина за това са промени в Закона за
местните данъци и такси, които са пуснати за обсъждане от Министерството на финансите. С тях се въвежда принципът
такса смет да зависи от количеството изхвърлен боклук. В резултат таксата за гражданите ще скочи, а фирмите ще плащат
по-малко, ако не изхвърлят много боклук.
Гражданите и бизнесът ще плащат такса смет за три отделни услуги - събиране и транспортиране на битови отпадъци до
инсталации за тяхното третиране, за самото третиране на боклука и за поддържане на чистотата на обществените места.
За първите две услуги такса смет ще може да се определя според индивидуалното количество битови отпадъци за имота
или брой ползватели на услугата в имота.
За да се плаща според количеството боклук общините може да задължат хората да си купуват определени торби, с които
да си изхвърлят сметта. Като общините ще може да определят минимален брой торби, които да купуват хората всяка
година. Другият вариант е за всеки имот да се определи колко контейнера за боклук са необходими и колко често се
събират. Като в този случай блоковете може да поискат общината да им осигури заключващи се контейнери. Ако се
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използва критерият за брой ползватели, ще може да се прилагат и допълнителни критерии като предназначение на имота
и вида на извършваната в нето икономическа дейност.
За 3-та услуга - чистота на обществените места, такса смет ще може да се определя според три критерия - брой ползватели
на услугата в имота; разгъната площ на имота; или брой лица с постоянен адрес. Като за целта собствениците на имоти
трябва да обявят в общината колко души живеят в тях.
В резултат на промените такса смет за малките жилища в крайните квартали на големите градове ще стане същата като за
големите апартаменти в центъра. Така скокът на таксата за евтините жилища в покрайнините ще бъде най-голям. Тъй като
промените ще доведат до повишаване на такса смет за хората в проекта специално е записано, че 5 поредни години таксата
не може да скача с повече от 20% на година. Освен това се дава още един преходен период и за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.
общините ще имат право да определят размера на такса смет според площта на имота.
√ Строят магистрала "Струма" от март 2019 г.
Договорените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014–2020 са 831 млн. евро, което представлява
44% от бюджета на програмата. Това каза ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева, по време
на семинар за представяне на напредъка по програмата в гр. Стара Загора.
По думите й, към изпълнителите до момента са разплатени 9% от парите или 171 млн. евро. В процес на одобрение от УО
са 11 проектни предложения, сред които е втората фаза на проекта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив –
Бургас.
Галина Василева коментира, че трите проекта, фазирани от ОП „Транспорт" 2007 – 2013, вече са завършени. Те са втори
етап от изграждането на Западната дъга на Софийския околовръстен път, разширението на софийското метро от МС
„Джеймс Баучер" до МС „Витоша" и проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав.
Василева допълни, че вече е доставен в гр. Русе новопостроения хидрографен кораб, собственост на ИА „Проучване и
поддържане на река Дунав", и след провеждане на необходимите тестове ще бъде въведен в експлоатация.
По програмата са заложени за изпълнение шест големи проекта, които представляват 89% от общия бюджет. Те са втора
фаза на проекта за рехабилитация на жп отсечката Пловдив – Бургас, с прогнозна стойност 350 млн. евро, модернизация
на жп линията Елин Пелин – Костенец (460 млн. евро), Лотове 3.1 и лот 3.3 на автомагистрала „Струма" и тунел
„Железница", за които има подписан договор за 378 млн. евро и проектът е в изпълнение.
По отношение на Лот 3.2 на АМ „Струма" Галина Василева посочи, че докладът за въздействието върху околната среда все
още не е внесен в МОСВ. Очаква се това да стане до няколко дни и след това да започнат обществените обсъждания. В
най-добрия случай строителството на този участък от автомагистралата може да започне през март 2019 г.
По думите на Галина Василева строителството на третата линия на метрото върви с много добри темпове и се очаква скоро
да започне изграждането на втория етап, които включва 4 нови метростанции от кв. Овча купел до кв. Горна баня. Там ще
бъде изградена връзка с жп линията за гр. Перник.
Очаква се съвсем скоро да бъдат обявени няколко тръжни процедури за железопътните проекти, изпълнявани от НК
„Железопътна инфраструктура", коментира Василева. Те са най-големият бенефициент по програмата и трябва да изпълнят
проекти за над 1 млрд. евро – 673 млн. евро по ОПТТИ и над 400 млн. евро по Механизма за свързана Европа, посочи тя.
Предстоящите процедури ще са за проектиране и изграждане на сигнализация и телекомуникация по линията Пловдив –
Бургас, реконструкция на коловозите на Централна гара София, ремонт на железния път и на контактната мрежа в участъка
Централна гара София – Гара Волуяк; модернизация на жп участъка Елин Пелин – Костенец, с дължина 52 км и на участъка
Костенец – Септември, с дължина около 25 км.
В.Сега
√ България се превръща в Балкански цифров хъб
България е с амбиция да се превърне в дигитален хъб на Балканите и Югоизточна Европа и това вече се случва без много
шум. Това заяви в края на миналата седмица служебният министър на икономиката Теодор Седларски по време на
международната конференция "Индустрия 4.0". "Четвъртата индустриална революция, основана на цифровите
технологии, обаче не е само IT секторът, където България е изключително разпознаваема. Говорим за дигитализация и на
старите производства, което ще повиши ефективността им", обясни Седларски. В тази връзка икономическото
министерство разработва стратегия за подпомагане на българската индустрия, за да може тя да се възползва в максимална
степен от глобалната свързаност, изкуствения интелект и технологичните нововъведения.
Четвъртата индустриална революция ще доведе до изчезването на някои професии и традиционни технологии, но и ще
открие и нови възможности за бизнеса, заяви Малина Крумова, служебен вицепремиер по европейските фондове по
време на конференцията. Крумова отчете критичното изоставане на страната ни с въвеждането на електронното
управление. "Няма как да очакваме индустрията и бизнесът да се дигитализират, ако обществените институции
продължават да живеят в миналия век", посочи тя. Статистика на Еврокомисията пък показа, че само 20% от
производствените предприятия в България използват нови технологии, а по дял на високоиновативните фирми (под 10%)
сме на последно място в ЕС.
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√ ЕС се кани да ограничи употребата на палмово масло
Българите са изяли поне 12 000 тона от вносната мазнина в сирене, банички и други храни
ЕС поема курс към ограничаване на употребата на палмово масло. Във вторник евродепутатите ще гласуват доклад, в който
се предлага пълна забрана за влагането на този вид мазнина в биогоривата след 2020 година, и по-строг режим за вноса й
в страните от Евросъюза.
Почти непознато преди 30 години, днес палмовото олио се използва в много стоки - в маргарин, сирене, течен шоколад,
чипс, в козметика и в почистващи препарати, а също и като биодобавка в автогоривата.
Употребата на палмовото масло обаче става все по-масова, а се оказва, че това има прекалено висока екологична и
социална цена, се посочва в доклада. Заради палмовите плантации се изсичат тропически гори, което повишава рисковете
от ерозия на почвата, пресъхване на реки, горски пожари, замърсяване на водите. Освен това се разрушават ценни
екосистеми и се поставя на карта оцеляването на много животински видове като носорозите и тигрите на остров Суматра
и орангутаните в Борнео.
Основни производители на палмово масло са Индонезия, Малайзия и други страни от Азия, Африка, Северна и Южна
Америка, а ЕС е сред най-големите купувачи. Опасната "мода" е довела до унищожаването на около 1 млн. хектара
тропически гори, на чието място сега се произвежда палмово олио за Европа.
България също внася от растителното масло, а употребата му в хранителната индустрия като евтин заместител на краве
мляко и мазнини предизвика не един скандал у нас. Миналата година например Асоциация "Активни потребители"
направи тестове на 36 вида краве сирене и откри, че всяка шеста проба съдържа мазнини, които не са от краве мляко, а са
от растителен произход. Само по само себе си палмовото масло не е вредно, но ако то се влага, продуктът вече не е краве
сирене, а евтина имитация. Освен това обикновено недобросъвестни производители го обработват - хидрогенират, за да
изглежда по-твърд продуктът, а това вече е вредно.
Миналата година българите са изяли 12 000 тона палмово олио под формата на сирене, кисело мляко, кашкавал, банички
и др., сочи анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (ЦИИСС) за количествата, които наши
предприятия са внесли и използвали в производството на млечни продукти. Това обаче са официалните данни, а
експертите смятат, че импортът е по-голям. "Имитациите на сирена и кашкавали с палма у нас се използват основно за
влагане в банички и други подобни готови храни", коментира пред "Монитор" доц. Божидар Иванов, ръководител на
ЦИИСС. Според него това се прави, защото в тестените изделия е по-трудно да се определят съставките.
Докато в България палмата се използва най-вече в храни, за ЕС като цяло 46% от количествата се влагат като биодобавка в
горива.
БЕДСТВИЕ
Заради палмовите плантации се изсичат тропически гори, което повишава рисковете от ерозия на почвата, пресъхване на
реки, горски пожари, замърсяване на водите. Освен това се разрушават ценни екосистеми и се поставя на карта
оцеляването на много животински видове като носорозите и тигрите на остров Суматра и орангутаните в Борнео. В
доклада, който европарламентът ще разгледа на 4 април, се предлага създаване на единна схема за сертифициране на
палмовото масло, продавано на пазарите в ЕС, и прекратяване на използването на палмово масло в биогоривата до 2020.
Klasa.bg
√ С 12% поскъпнали имотите в София за година
Покачване има и във Варна, Пловдив, Русе и Бургас. Тенденцията остава и през 2017 г.
Имотите в София са поскъпнали с 11,6% в края на 2016 г. спрямо година по-рано, показват данните на Националния
статистически институт. Най-голямо е увеличените на цените на старите жилища – с 15,1 на сто. Ръст има и при имотите в
другите големи градове, като във Варна поскъпването е с 9,4%, а в Пловдив с 6,7 на сто на годишна база. С 5,7% нарастват
цените на жилищата в Русе, а с 2,7 на сто – на тези в Бургас.
През последното тримесечие на 2016 г. спрямо предходното имотите в големите градове у нас са поскъпнали с около 3%,
отчита още статистиката. Отново най-голям е ръстът в София – с 3,3 на сто, следван от Варна с 2,9% и Пловдив с 2,7 на сто.
Понижение на цените има само в Бургас – с 0,2%. В морската столица най-много са се повишили цените на
новопостроените жилища – с 6,4 на сто на тримесечна база, докато при старото строителство увеличението е с близо
процент.
Брокерите прогнозират през тази година ръстът на продажбите да е по-значим, отколкото нарастването на цените, което
ще остане в рамките на до 10% през 2017 г.
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