Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ОТНОСНО РАМКОВА ПОЗИЦИЯ НА РБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕП И НА СЪВЕТА ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ СРЕД ДИРЕКТОРИТЕ БЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА ДРУЖЕСТВА,
ДОПУСНАТИ ДО БОРСОВА ТЪРГОВИЯ
АИКБ остро възразява срещу проекта на Рамкова позиция като настоява представените по-долу факти и аргументи да бъдат
отразени в документа.
На 17.11.2016 г. бе приета Стратегия за развитие на капиталовите пазари в Република България, подкрепена единодушно
от всички заинтересовани. Тя не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо представения
пол сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. АИКБ напомня
настоятелно в тази връзка, че през последните 10 г. се води дискусия по този въпрос в рамките на ЕС и винаги заключението
е това участие да се насърчава посредством доброволни действия и разпространение на добри практики.
В условията на системен дефицит на човешки ресурси във все повече сектори, налагането на допълнителни ограничения
върху подбора на кадри е тежко бреме за бизнеса. Освен това, подобно изискване, ако бъде наложено само на публичните
дружества, ще ги постави в неравностойна, по-лоша позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на
борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът от потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за
отлив на дружества от борсата и е точно обратното на това, от което имаме нужда, за да изкараме повече компании в найсветлата част на икономиката.
Нещо повече: с измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 03.06.2016 г., чл.100н,
ал.12, беше предвидено изрично изключение за малките и средните предприятия. За административните, управителните
и надзорните органи на онези от тях, които са публични дружества, не се прилагат политиките относно възраст, пол,
образование и професионален опит. Българските публични компании са основно средни и малки. От тази гледна точка,
въвеждането на допълнителни ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на
конкурентоспособността на МСП, за насърчаване и подкрепа на тяхната дейност.
За АИКБ това е тревожен сигнал, че европейските институции не са си направили нужните изводи от Брекзит. Във връзка с
това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на доброволни
мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на капиталовите
пазари.
За повече информация вижте приложеното становище.
Econ.bg
√ АИКБ е против задължително въвеждане на квоти за по-слабо представения пол в публични компании
На 17 ноември 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар прие единодушно Стратегия за развитие на
капиталовите пазари в Република България
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) остро възразява срещу проекта на Рамкова позиция на
Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на
баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружества, допуснати до борсова търговия и
свързаните с това мерки. Това заявяват в официална позиция от организацията, която обединява и изразява интересите на
публичните компании в България.
Българският капиталов пазар е много добре регулиран и има важна роля за въвеждането на стандарти за добро
корпоративно управление и за утвърждаването на алтернатива за финансиране на българските предприятия и публични
проекти. Всяко действие, което би застрашило крехкия напредък, постигнат в резултат на успешното партньорство между
законодателната и изпълнителната власт, регулатора и заинтересованите институции и организации, следва да бъде
избягвано. АИКБ напомня, че диалогът в тази област е много добре структуриран, на основа на подписания Меморандум
за сътрудничество и взаимодействие между Комисията за финансов надзор и неправителствените и бизнес организации в
областта на капиталовия пазар.
На 17 ноември 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар прие единодушно Стратегия за развитие на капиталовите
пазари в Република България, подкрепена от всички заинтересовани от развитието на капиталовия пазар институции и
организации, която не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо представения пол сред
директорите без изпълнителни функции.
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АИКБ напомня настоятелно в тази връзка, че през последните десет години се води дискусия по този въпрос в рамките на
Европейския съюз и винаги заключението е участието на по-слабо представения пол да се насърчава единствено
посредством доброволни действия, Кодекси и разпространение на добри практики. В условията на все по-стеснен от
гледна точка на предлагане пазар на труда и системен дефицит на човешки ресурси във все повече сектори, налагането на
допълнителни изисквания и ограничения върху подбора на кадри упражнява тежко бреме върху бизнеса. Освен това,
подобно ограничение, ако бъде наложено само на публичните дружества, ще ги постави в неравностойна, по-лоша
позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът от
потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за отлив на дружества от борсата и е точно обратното
на това, от което имаме нужда, за да изкараме повече компании в най-светлата част на икономиката.
Следва да се има предвид, че с измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа в сила
от 03.06.2016 г. съгласно разпоредбите на чл. 100 н, ал. 12 беше предвидено изрично изключение политиките на
многообразие, прилагани по отношение на административните, управителните и надзорните органи на публичните
дружества във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит да не се прилагат за малките и
средните предприятия.
Българските публични компании са основно средни и малки. От тази гледна точка, въвеждането на допълнителни
ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на конкурентоспособността на МСП и за насърчаване
и подкрепа на тяхната дейност.
За нас това е тревожен сигнал, че европейските институции не са си направили нужните изводи от Брекзит.
Във връзка с това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на
доброволни мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на
капиталовите пазари.
3e-news.net
√ АИКБ е против задължително въвеждане на квоти за по-слабо представения пол в публични компании
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) остро възразява срещу проекта на Рамкова позиция на
Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на
баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружества, допуснати до борсова търговия и
свързаните с това мерки. Това заявяват в официална позиция от организацията, която обединява и изразява интересите на
публичните компании в България.
Българският капиталов пазар е много добре регулиран и има важна роля за въвеждането на стандарти за добро
корпоративно управление и за утвърждаването на алтернатива за финансиране на българските предприятия и публични
проекти. Всяко действие, което би застрашило крехкия напредък, постигнат в резултат на успешното партньорство между
законодателната и изпълнителната власт, регулатора и заинтересованите институции и организации, следва да бъде
избягвано. АИКБ напомня, че диалогът в тази област е много добре структуриран, на основа на подписания Меморандум
за сътрудничество и взаимодействие между Комисията за финансов надзор и неправителствените и бизнес организации в
областта на капиталовия пазар.
На 17.11.2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар прие единодушно Стратегия за развитие на капиталовите пазари
в Република България, подкрепена от всички заинтересовани от развитието на капиталовия пазар институции и
организации, която не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо представения пол сред
директорите без изпълнителни функции.
АИКБ напомня настоятелно в тази връзка, че през последните десет години се води дискусия по този въпрос в рамките на
Европейския съюз и винаги заключението е участието на по-слабо представения пол да се насърчава единствено
посредством доброволни действия, Кодекси и разпространение на добри практики. В условията на все по-стеснен от
гледна точка на предлагане пазар на труда и системен дефицит на човешки ресурси във все повече сектори, налагането на
допълнителни изисквания и ограничения върху подбора на кадри упражнява тежко бреме върху бизнеса. Освен това,
подобно ограничение, ако бъде наложено само на публичните дружества, ще ги постави в неравностойна, по-лоша
позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът от
потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за отлив на дружества от борсата и е точно обратното
на това, от което имаме нужда, за да изкараме повече компании в най-светлата част на икономиката.
Следва да се има предвид, че с измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа в сила
от 03.06.2016 г. съгласно разпоредбите на чл. 100 н, ал. 12 беше предвидено изрично изключение политиките на
многообразие, прилагани по отношение на административните, управителните и надзорните органи на публичните
дружества във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит да не се прилагат за малките и
средните предприятия.
Българските публични компании са основно средни и малки. От тази гледна точка, въвеждането на допълнителни
ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на конкурентоспособността на МСП и за насърчаване
и подкрепа на тяхната дейност.
За нас това е тревожен сигнал, че европейските институции не са си направили нужните изводи от Брекзит.
Във връзка с това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на
доброволни мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на
капиталовите пазари.
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√ Не искат баланс между половете на българския капиталов пазар
В своя позиция до МТСП, МФ, КФН, СО и БФБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България-АИКБ, възразява срещу
проект на Рамкова позиция на Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на
Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружества, допуснати
до борсова търговия и свързаните с това мерки.
АИКБ припомнят, че измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е в сила от 3 юни
2016 г. съгласно разпоредбите на чл. 100 н, ал. 12. В тях е предвидено изрично изключение, политиките на многообразие,
прилагани по отношение на административните, управителните и надзорните органи на публичните дружества във връзка
с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит да не се прилагат за малките и средните предприятия.
Българските публични компании са основно средни и малки и Асоциацията счита, че от тази гледна точка, въвеждането на
допълнителни ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на конкурентоспособността на МСП и
за насърчаване и подкрепа на тяхната дейност.
Българският капиталов пазар е много добре регулиран, коментират от АИКБ. Има важна роля за въвеждането на стандарти
за добро корпоративно управление и за утвърждаване на алтернатива за финансиране на българските предприятия и
публични проекти. Всяко действие, което застрашава крехкия напредък, постигнат в резултат на успешното партньорство
между законодателната и изпълнителната власт, регулатора и заинтересованите институции и организации, следва да
бъде избягвано, призовават от Асоциацията.
АИКБ напомня, че диалогът в тази област е много добре структуриран. Има подписан Меморандум за сътрудничество и
взаимодействие между Комисията за финансов надзор и неправителствените и бизнес организации в областта на
капиталовия пазар.
На 17 ноември 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар е приел единодушно Стратегия за развитие на
капиталовите пазари в Република България, подкрепена от всички заинтересовани от развитието на капиталовия пазар
институции и организации, която не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо
представения пол сред директорите без изпълнителни функции.
АИКБ напомня, че през последните десет години се води дискусия по този въпрос в рамките на Европейския съюз и винаги
заключението е участието на по-слабо представения пол да се насърчава единствено посредством доброволни действия,
Кодекси и разпространение на добри практики.
В условията на все по-стеснен от гледна точка на предлагане пазар на труда и системен дефицит на човешки ресурси във
все повече сектори, налагането на допълнителни изисквания и ограничения върху подбора на кадри упражнява тежко
бреме върху бизнеса, смятат те.
Според тях, подобно ограничение, ако бъде наложено само на публичните дружества, ще ги постави в неравностойна, полоша позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът
от потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за отлив на дружества от борсата и е точно
обратното на това, от което бранша има нужда, за да се изкарат повече компании в най-светлата част на икономиката.
За АИКБ това е тревожен сигнал, че европейските институции не са направили нужните изводи от Брекзит.
Във връзка с това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на
доброволни мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на
капиталовите пазари.
TV+
√ Ще успее ли България да предоговори цените с Газпром?
България все още не е изготвила единна позиция по отношение на договорите с Газпром. Европейската комисия поиска
становища от 8 държави, сред които и нашата по отношение на начина на договаряне на цените за природния газ. На
преговорите на 4 май е възможно да се постигнат нови условия за ценовите нива, което ще доведе до спад в цената на
газа и респективно на топлинната енергия у нас.
Газпром е готова на компромиси след обвинението от Европа за злоупотреба с господстващо положение. От Асоциацията
на индустриалния капитал излязоха с апел към служебния и бъдещия министър на енергетиката, страната ни да подкрепи
ЕК и да настоява за общи доставни цени на природния газ за всички страни- членки. И още:
ТЕОДОР ДЕЧЕВ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ
Много важен е въпросът за уеднаквяване на транзитните такси. Може би, поради нашата историческа близост с
доставчика, нашите транзитни такси са значително по- ниски, отколкото тези за останалите държави.“
АНТОН ИВАНОВ БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН И МИНЕН ФОРУМ
„Не може да се говори за единна цена, но може да се говори за еднакви условия за определяне на ценовите решения в
ЕС.“
Добрите насоки в очакваните решения са свързани с това, че Газпром няма да иска от нас никакви обезщетения за
спирането на проекта „Южен поток“,ще можем да осъществяваме и реекспорт на газа, от което ще печелим.
ТЕОДОР ДЕЧЕВ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ
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„Ние можем да очакваме едно значително намаляване цените на газа. Някой говорят за намаление до 40 %. Аз смятам, че
всяко едно би било радост за ушите на българските потребители.“
АНТОН ИВАНОВ БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН И МИНЕН ФОРУМ
„Смятам, че има промяна в цената, но дали ще е значителна и в какъв период не мога да твърдя, защото това е един дълъг
процес на предоговаряне.
Важно за страната ни е да договори добри условия за пет години напред, отколкото да постигне краткосрочни цели като
намаляване на цената за доставка в идните няколко месеца, твърдят експертите.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ В училищното образование влизат още 60 млн. лева
За първи път се финансира национална програма за предучилищно образование, която гарантира равен старт за
децата преди постъпване в училище
Министерският съвет одобри 11 национални програми за развитие на образованието през 2017 година, които ще осигурят
допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. През тази година за
дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 59,5 млн. лева, докато през миналата
година средствата възлизаха на 50,3 млн. лева.
Парите се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, съобщи
пресцентърът на кабинета.
Утвърдените национални програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 30,7 млн. лв.), „Система за
национално стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв. ), „Роден език и култура зад граница” (1,2 млн. лв.),
„Ученически олимпиади и състезания“ (2,9 млн. лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (4,7 млн. лв.),
„Без свободен час “ (2,5 млн. лв.), „Квалификация“ (600 000 лв.),“ Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в
училище“ (1 500 000 лв.), „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното
образование“ (10,2 млн. лв.). „Развитие на системата на предучилищното образование“ (400 000 лв.) и „Обучение за ИТ
кариера“ (270 000 лв.).
За първи път се финансира национална програма за предучилищно образование. Нейната цел е да се гарантира равен
старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да
участват в заниманията.
Предвижда се да бъдат обхванати 130 детски градини и училища с подготвителни групи, 1600 деца и 1600 родители. Нова
е и програмата „Обучение за ИТ кариера“, която е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с
паралелки за професионална подготовка, които дават квалификация „Приложен програмист“.
Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детските градини, а не
само училища, както е досега, а финансирането е увеличено с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не помалко от 32 000 заместващи педагогически специалисти.
Бюджетът на програма „Оптимизация на училищната мрежа“ е увеличен с близо 6 милиона лева, които ще бъдат
използвани за обезщетения на учители и персонал, с които са прекратени трудовите правоотношения поради
пенсиониране или на друго основание.
Общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии” е с 3 млн. лева повече, отколкото през 2016
година. Парите ще се използват за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и
внедряване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини.
В поне 100 училища ще се осигури интернет връзка и достъп до облачни образователни услуги.
От заложените 4,7 млн. лв. по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2,4 млн. лв. са за подобряване
на условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, 1,5 млн. лв. – за
модернизиране на професионалното образование, и 800 000 лева – за осигуряване на целодневно обучение на учениците.
Малко повече от половината от предвидените по програмата „Ученически олимпиади и състезания” средства ще бъдат
инвестирани в обучение на талантливи ученици, които да участват в олимпиади, а с останалите ще се организира
провеждането и участието в национални и международни олимпиади и състезания.
√ Български инвеститори са основните кандидати за активите на CEZ Group у нас
Компанията изчаква формирането на ново правителство, за да започне и преговорите с потенциалните купувачи
CEZ Group смята да продаде всички свои активи в България и е получила запитвания основно от местни инвеститори. Това
коментира един от членовете на Борда на компанията - Павел Чирани, цитиран от Ройтерс.
Докато не бъде съставено новото правителство, преговорите с потенциалните купувачи няма да започнат. Все още няма и
планове за продажбата на активите на чешката компания у нас, посочва още Чирани.
В началото на годината CEZ Group тества пазара за своите активи в България, които включват пренос и доставка на
електроенергия до около 2 млн. потребители в Западна България, припомня агенцията. Компанията е собственик и на
затворената ТЕЦ-Варна, която не успя да покрие навреме европейските екологични изисквания и затвори врати.
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Активите на ЧЕЗ предизвикаха интереса на политическите партии. В предизборната кампания лидерът на БСП Корнелия
Нинова коментира, че ако спечели изборите и сформира правителство, ще опита да изкупи обратно инвестицията на CEZ у
нас.
Бъдещето на ЧЕЗ България засега не е обсъждано от новосформираната управляваща коалиция между ГЕРБ и Обединените
патриоти и нищо, свързано с компанията, не присъства в списъка с приоритети.
CEZ Group е собственик на 67% от капитала на електроснабдителното дружество „ЧЕЗ Електро България“ и на
електроразпределителното „ЧЕЗ Разпределение“, които оперират на територията на Западна България. Компанията
притежава още търговец на електроенергия („ЧЕЗ Трейд“), вятърни паркове и ТЕЦ – Варна. Дейността на всички тези
дружества се управлява и координира от „ЧЕЗ България“, която 100% собственост на чешката компания.
CEZ Group навлезе в България през 2004 г., като участва в приватизацията в енергийния сектор. Компанията плати 281,5
млн. евро за покупката на трите електроразпределителни дружества в Западна България.
Излизането на чешкия инвеститор няма да бъде първата голяма сделка на този пазар. През 2011 г. германската E.On се
отказа от активите си в Североизточна България и управлението им беше поето от друга чешка компания – Енерго Про, за
сумата от 133 млн. евро.
Австрийската EVN пък е собственик на дружествата в останалата част от страната.
Капитал
√ МВФ повиши очакванията си за българската икономика до 2.9% ръст през 2017 г.Нагоре са ревизирани и данните за
инфлацията и текущата сметка, докато прогнозата за безработицата остава без промяна
Межуднародният валутен фонд (МВФ) ревизира нагоре очакванията си за развитието на българската икономика през тази
година. В публикувания във вторник доклад за световните икономически перспективи експертите от фонда прогнозират,
че през 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще се увеличи с 2.9%, а през следващата ще се забави до 2.7%.
Повишението е с 0.1 пр.п. спрямо предходния доклад от есента на миналата година. МВФ обаче очаква към 2022 г.
нарастването на БВП да се забави до 2.5%.
Подобрението най-вероятно е поради по-добро от очакваното представяне на българската икономика през 2016 г. в
сравнение с прогнозата на фонда. Успоредно с това нагласите за световната икономика също се повишават - ревизията е с
0.1 пр.п. нагоре до 3.5% ръст през тази година.
Най-оптимистичната прогноза обаче остава тази на Уникредит Булбанк, която беше публикувана през януари. В нея се
залага ръст на БВП на България от 3.6%.
Още ревизии нагоре
Според МВФ поскъпването на стоките и услугите в страната ще продължи през 2017 г. и 2018 г. Фондът ревизира
очакванията си за инфлацията нагоре до съответно 1% (спрямо 0.6% миналата година) и 1.8% средногодишно.
Промяната сега най-вероятно отчита срещата на ОПЕК в края на ноември миналата година. Тогава се взе решението за
свиване на предлагането на петрол, което доведе до поскъпване на суровината. Резултатът бе инфлация.
С най-голяма промяна обаче са прогнозите за текущата сметка. Фондът залага на излишък в размер на 2.3% през 2017 г.
при очаквания за 0% в старата прогноза. Фактор за подобрението е по-доброто представяне на българския износ през
втората половина на миналата година - както към държави от ЕС, така и към трети страни.
В същото време прогнозата на фонда за безработицата остава непроменена – 7.1% през 2017 г. и 6.9% през 2018 г.
По-добра глобална перспектива
Фондът обяснява по-позитивните световни прогнози с добре представящите се финансови пазари и дългоочакваното
циклично възстановяване в производството и търговията. Успоредно с това обаче от институцията подчертават, че
повишенията са скромни, а в дългосрочен план очакванията за глобалния растеж остават слаби в сравнение с предходни
десетилетия. "Една заплаха, която изпъква, е завоят към протекционизъм, който води до търговски войни", се посочва в
доклада.
Поради фактори като ниския ръст на производителността и високото ниво на неравенство в доходите натискът за политики,
насочени навътре към развитите страни, се увеличава. Това от своя страна е препятствие за международната икономическа
интеграция. А най-големи ползи от глобализацията извличат именно развиващите се страни, сред които е и България
В. Сега
√ Санирането вече няма да е безплатно за всички
Въпреки скандалите и течащите блокове програмата ще продължи, но младите работещи семейства ще трябва да
поемат част от разходите
На фона на непрекъснато растящите скандали за завишени цени при санирането и за нарушена финансова дисциплина, за
пълна липса на контрол и за протекли блокове "безплатната" програма ще продължи. Част от "щастливците" обаче
занапред ще трябва да поемат свой дял от разходите. Обновяването на старите жилищни блокове ще е безплатно само за
социално слаби и пенсионери. Това съобщи вчера бившият регионален министър Лиляна Павлова пред Нова телевизия.
Промяната е резултат от постигнатото споразумение за съвместно управление между ГЕРБ - инициатор и двигател на
програмата, и "Обединените патриоти", които доскоро бяха нейни противници.
"Винаги сме искали да продължим програмата - като се санират всички панелни блокове, като се включат и еднофамилни
сгради. Сега идеята е това да стане със съфинансиране и собствено участие на тези, които желаят да се включат. Ако в една
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сграда живеят много бедни пенсионери, за тях санирането ще е безплатно. Но едно младо работещо семейство ще си
плаща част от стойността", обясни Лиляна Павлова.
Какъв процент ще е това самоучастие все още не е ясно и очевидно е въпрос на допълнителни разговори и разчети, но
бившият министър даде като пример 5-10% собствени средства на домакинствата. Още при предишното управление на
ГЕРБ в регионалното министерство се обсъждаше вариант за процент самоучастие от собствениците. Тогава бившият зам.
регионален министър Николай Нанков говореше за 15% до 25%, но намеренията така и не бяха реализирани. Предстои
редовното правителство и бъдещият министър да определят политиката по програмата.
Преди от ГЕРБ да изобретят "безплатното" саниране, пилотна програма на ПРООН предлагаше обновяване на блоковете с
50% безвъзмездно финансиране. Заради пълната липса на интерес и съседски неразбории процентът на самоучастие бе
свален до 25, но програмата така и не заработи.
От сега е ясно обаче, че критериите "социално слаб" и "беден пенсионер" ще бъдат въпрос на сложни калкулации и
спекулации. Вчера Павлова не коментира как точно ще се определи социалният минимум, над който ще се плаща за
санирането. Домоуправители очакват, ако тези критерии действително се приложат, да започне масова адресна
пререгистрация на правоимащи, така че домакинствата да избегнат плащане. Със сигурност ще има и скандали между
съседите и директни откази от вече подадени заявления, дори при вече регистрирани юридически сдружения на
собствениците.
Лиляна Павлова нервно отхвърли обвиненията на служебното ръководство на министерството към нейния екип за
високите цени, липсата на контрол и лошото качество и ги определи като "лов на вещици". Според нея е "несериозно"
твърдението на сегашния служебен зам.-министър арх. Виолета Комитова, че с 2 млрд. лв. може да се санират не 2000, а
поне 4000 блока. Както вече стана ясно, служебният министър Спас Попниколов внесе доклад с нарушения по програмата
в прокуратурата. Макар магистратите да обявиха, че в сигнала няма достатъчно конкретни факти, Комитова категорично
заяви, че "цялото общество има интерес да се пести държавният ресурс, да се харчат парите отговорно, за да се постигат
по-добри резултати". Според нея става дума за грешни управленски решения и необосновано високи цени, довели до
наддоговаряне на проекти извън одобрения от правителството финансов ресурс от 1 млрд. лв., а с това е нарушена
финансовата дисциплина.
В интервю пред в. "Сега" наскоро зам.-министърът коментира, че официалните изказвания на предишното ръководство на
МРРБ за референтните стойности създават усещане или за недостатъчни познания за строителството и цените за саниране,
или за ръководене в стил "безотговорно харчене" на държавни пари. Тя обяви още, че от самото начало цените са били
четири пъти над пазарните, а дори последните максимални стойности пак са останали високи. "Така срещу тези 2 млрд.
лв. за предвидените 2022 сгради "всеки собственик на саниран апартамент получи от държавата подарък в размер на 17
500 лв.", коментира Комитова пред bTV.
Междувременно се увеличават информациите за протекли санирани сгради. Поредните сигнали дойдоха от един от
градовете "отличници" - Благоевград. Във вторник bTV съобщи за жители на наскоро саниран блок в града, които
прекарали празниците с кофи под таваните заради силните течове. Като причина те посочват некачественото саниране. От
общината съветват да се подаде информация за проверки на некоректните фирми.
Сигнали за течове има и в Хасково. В блок 8 на ул. "Дунав" по информация на Haskovo.info протекло, защото покривът бил
разкрит за ремонт, но дъждът завалял, преди да бъдат замазани фугите. Очаква се саниращата фирма да възстанови
щетите по апартаментите. Подобен бил и случаят с блок 32 в кв. "Орфей", където строителят ще трябва да направи ремонт
в жилищата.
НЕВОЛИ
Лиляна Павлова обвини екипа на служебния регионален министър Спас Попниколов, че е забавил ремонтите на пътищата,
и най-вече на тунелите по магистрала "Хемус". "Служебният кабинет не направи нищо по двата тунела. Смениха само
няколко кабела. Затова и тапите ще останат поне до края на лятото. Не е възложен и допълнителният ремонт на моста след
тунела "Витиня" и няма да може да се пусне движението. Питам: защо не ремонтират и какво направиха досега", възмути
се Павлова. Удължаването на срока на тези ремонти, започнати при нейното министерстване, стана още през есента на
миналата година и още тогава бе съобщено, че работата ще продължи поне до лятото. Бившият министър призна, че 50%
от пътищата са в много лошо състояние, и повтори, че трябват много инвестиции. Във връзка с последните задръствания
по празниците и въпроса за лошото състояние на обходните шосета заяви, че те трябва да се поправят приоритетно, без
да спомене защо това не е било направено при предишното управление на ГЕРБ.
√ 60 000 българи са спестили 17 млн. лв. от данъка върху доходите
Близо 60 хил. българи до момента са ползвали различни данъчни облекчения за доходите си от 2016 г. Общият размер на
спестените данъци е 17 млн. лв. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП), като напомниха, че остават
10 дни до крайния срок на подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2016 г. В случая
става дума за ползване на предвидените по закон данъчни облекчения при над 50% инвалидност, дарения, деца, ипотечни
кредити за млади семейства, приспадане на вноските за доброволно осигуряване и застраховане и др.
До този момент в цялата страна са приети общо 270 хил. данъчни декларации за доходите от 2016 г. От тях 112 хил. са
подадени по електронен път, за което не се изисква електронен подпис, а само персонален идентификационен код - ПИК,
който се издава безплатно в офис на НАП. Тази година крайният срок за деклариране на доходите е 2 май, тъй като 30
април е в неделя, а 1 май е почивен ден. Срокът за довнасяне на данъка по декларациите също изтича на 2 май.
Бюджетът за тази година планира постъпления от данък върху общия доход на физическите лица в размер на 3.037 млрд.
лв. За сравнение през миналата година от този данък в бюджета постъпиха 2.94 млрд. лв., което е преизпълнение с 4%. До
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момента 118 хил. българи са декларирали пред данъчните доходи от трудови правоотношения за 2016 г., а 60 500 - от
наеми, съобщиха от НАП.
Междувременно приходната агенция започна кампания, с която напомня на фирмите, които все още не са заплатили
декларираните от тях корпоративни данъци, че срокът за това изтече. За целта НАП изпраща електронни съобщения за
просрочените задължения на дружествата. Срокът за подаване на фирмените декларации изтече на 31 март. В същия срок
дружествата трябваше да заплатят и дължимите корпоративни данъци.
В.Монитор
√ С 35% скочили продажбите на нови коли у нас
С почти 35% са се увеличили продажбите на нови автомобили у нас през март. Това показват данните на Европейската
асоциация на автомобилните производители (ЕАМА). Така купените нови коли през миналия месец надхвърлят 3000, като
те са били 2230 за същия период на 2016 г. За сравнение ръстът през февруари тази година е бил едва 8 на сто. Общо за
първите 3 месеца на 2017 г. регистрираните нови автомобили у нас достигат 6607 броя, което е увеличение от 22,4% спрямо
същите месеци на миналата година.
През март единствено южната ни съседка Гърция ни задминава по този показател, като увеличението при тях е в размер
на 49,5%.
В България през март са били закупени 3 005 нови автомобила.
За периода януари – март броят им е 6607, а повишението през това тримесечие е 22,5% спрямо същия период на миналата
година. По този показател България е на трето място в Европа, изпреварва ни Унгария с ръст от 23,6% и Румъния с
повишение 27,5%.
Ръстът на покупките на нови автомобили се ускорява през март и в Европа като цяло. Той достига 11% до 1,94 млн.
продадени нови автомобили. За първите три месеца повишението е от 8,4 на сто до общо 4,141 млн. броя.
Продажбите на Volkswagen в Европа не успяват да поддържат темпото на цялостния пазар и се увеличават с 6,2%. Така
германският концерн свива пазарния си дял от 22,4% година по-рано до 21,4% през март 2017 г..
Пазарният дял на френския производител PSA също се свива от 16,9% до 16,1%.
Fiat Chrysler обаче печели повече клиенти и увеличава пазарния си дял от 6,3% до 6,8%. При Renault също има ръст от 9,2%
до 9,5%.
Manager.bg
√ Цените на петрола отново тръгнаха нагоре в азиатската търговия
Цените на петрола днес в азиатската търговия отново тръгнаха нагоре заради активното търсене на изгодни сделки на
фона на вчерашния значителен спад на котировките на черното злато, предизвикан от обезпокояващите данни за
американското предлагане.
Американският лек суров петрол с доставка през май повиши цената си с 32 цента до 50,76 долара за барел в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи сайтът romandie.com, позовавайки се на Франс прес.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, с доставка през юни, поскъпна
с 40 цента до 53,33 долара за барел.
Според министерството на енергетиката на САЩ запасите от суров петрол леко са намалели миналата седмица, но пък
резервите от бензин са скочили с 2 милиона барела. В същото време производството на петрол в САЩ, която не спира да
нараства от месеци, е скочило със 17 000 барела дневно.
√ МВФ предупреди за финансови рискове от реформите на Тръмп
Планираните от американския президент Доналд Тръмп реформи могат да доведат до увеличаване на финансовите
рискове, подобни на тези, причинили кризата от 2008 година, предупреди Международния валутен фонд. Финансовата
институция публикува днес полугодишния си доклад Global Financial Stability.
МВФ визира по-конкретно инициативите на Тръмп за намаляване на данъците върху печал/ите и за либерализиране на
финансовото регулиране.
Фондът отбелязва, че вече силно задлъжнелите американски компании може да не са в позиция да превърнат тласъка на
паричните потоци от предложенията за данъчна реформа на републиканците в продуктивни капиталови инвестиции, които
да подпомогнат устойчивия растеж.
Вместо това, наличните пари, които вероятно ще включват и печалби, върнати в родината от мултинационални
корпорации, биха могли да се насочат към рискове като изкупуване на финансови активи, сливания и изплащане на
дивиденти. Подобни изкушения биха били най-големи в сектора на информационните технологии и здравеопазването,
според доклада.
„Финансовият приток, предизвикан от бъдеща данъчна реформа, може да бъде насочен в сектори, въвлечени в дейности,
които са съпроводени от значителни финансови рискове... Такова рисково поведение се асоциира с периодични големи
дестабилизиращи колебания във финансовата система през последните няколко десетилетия”, отбелязват експертите на
МВФ.
Те посочват още, че има възможности за усъвършенстване на системата за финансови регулации в САЩ, но не си струва да
се отменят мерките, които повишават изискванията към нивата на банковия капитал. Тези мерки бяха въведени след
кризата от 2008 г. като гаранция срещу повтарянето на подобни събития.
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Като източник на заплаха от МВФ още виждат протекционистките мерки, които би могла да предприеме администрацията
на Тръмп, както и по-бързо от очакваното вдигане на лихвите в САЩ, което би могло да предизвика отлив на капитали от
развиващите се пазари и да затрудни обслужването на външния им дълг. Това е двоен риск за финансовата стабилност на
нововъзникващите пазари, предупреждават от Фонда.
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