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„Джи Пи груп“ взела 5 млн. лв.
в аванс за ремонта на „Графа“
ЕЛЕНА НЕСТОРОВА
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0.80 лв.

Брой 239 (6304), година XXI

За ремонта на „Граф Игнатиев“
Столичната община е платила на
изпълнителя му „Джи Пи груп“
към момента 4.8 млн. лв. Сумата е аванс по договора със строителя, съобщи кметът Йорданка
Фандъкова по време на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък. „Изпълнителят
досега е получил само аванс, защото няма приключил нито един
обект и не е актувана нито една

дейност“, заяви тя в отговор на
критики на общинските съветници от БСП.
Заседанието на СОС започна
с остри критики на опозицията
към ремонтите в София. От „Група 5“ продължиха да настояват за
оставката на зам.-кмета по транспорта Евгени Крусев и заявиха,
че ако Фандъкова не му я поиска, ще държат нея отговорна за
калпавите ремонти в столицата.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Борисов

сам падна в
капана на радикалната
политизация
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Растящи дългове на бизнеса
вещаят нови фалити

19% от фирмите у нас са с висок риск от изпадане в неплатежоспособност
МИЛА КИСЬОВА

Задлъжнялостта на българските фирми остава
на високи нива, а броят на компаниите, застрашени от фалит, расте. Това обявиха от консултантската компания по управление на риска
Coface, която вчера представи най-новия си
доклад за несъстоятелността в страните от Централна и Източна Европа.
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2016 г. броят им е бил 381.
„Ситуацията у нас обаче
не е толкова оптимистична. Българската икономика реагира с година-две
забавяне от световните
тенденции. Още повече че
въпреки добрата икономическа среда задлъжнялостта у нас остава голя-

за финансовите си затруднения предприятията
посочват липсата на кадри. От една страна, това
води до спад на производителността, а от друга до ръст на заплатите. На
следващо място причина
за проблемите на фирмите е лошото управление и
в частност - ликвидността. Освен това компаниите посочват, че срещат
трудности при намиране
на финансиране, което
е изненадващо на фона
на отчитания от банките
ръст на фирменото кредитиране.
В резултат на тези про-

блеми в редица сектори
расте забавянето в разплащанията. Така например средният срок за събиране на вземанията в
транспорта се е увеличил
от 61 на 99 дни през последната година. В строителството и металургията
периодът на разплащане
вече е около 96 дни, а
само година преди това
този срок е бил 34 дни. В
електро- и автомобилното оборудване забавянето
е от 37 на 92 дни. Във
фармацевтичния сектор
срокът за събиране на
вземанията остава висок
- 72 дни, а в търговията

на дребно расте от 37 на
43 дни.
След няколко поредни
години на намаление на
фалитите в Централна и
Източна Европа те за първи път започват да растат,
показва проучването на
Coface. Това става на фона на икономическа експанзия и среден ръст на
БВП за региона от 4.5%
- най-висок от 2008 г. насам. Това е показател, че
е достигнат пикът на икономическия цикъл и идва
краят на добрите времена,
коментира Милена Виденова.
(Продължава на 6-а стр.)
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акар България да
е една от малкото
страни в региона,
в която броят на фирмените фалити през 2017 г.
намалява, прогнозите са
негативни. През миналата
година 311 компании са
обявени от съда в несъстоятелност, докато през

ма“, коментира Милена
Виденова, управител на
„Кофас България“.
Анализ на финансовите
отчети на 401 000 български компании показва, че
за 74 686 от тях, или 19%,
е идентифициран висок
риск от изпадане в неплатежоспособност. Година
преди това броят на тези
компании е бил с около
10 600 по-малък. Застрашените фирми са основно
от секторите на търговията на дребно и едро,
операциите с недвижими
имоти, ресторантьорството и транспорта.
Като основен проблем

СНИМКА: EPA/БГНЕС
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Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.6897 (-0.01102)
CHF 1.71114 (-0.0027)
Злато 2034.59 (14.22)

Майките на деца с увреждания прекараха нощта в сряда срещу четвъртък в палатки на бул. „Дондуков“. Вчера
те се преместиха пред Министерския съвет, за да не затрудняват движението на колите. Въпреки че бе подписан план как да се проведе реформата в законодателството за хората с увреждания, с който и те се съгласиха,
жените ще продължат с протеста, докато не са сигурни, че реформата ще се осъществи. Те настояват за
повече справедливост вече пет месеца.
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