
1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Dnes.bg 
 
√ Липсата на архиви - вратичка за злоупотреби в НОИ 
Експерт: Има огромен проблем и той ще става все по-видим 
Трима от задържаните за схемата с фалшиви пенсии в Силистра остават за постоянно в ареста, реши Специализираният 
наказателен съд. Според прокуратурата директорът на НОИ в Силистра Милен Пенчев, както и Стоянка Симеонова и Тодор 
Тодоров, са участвали в организирана престъпна група за неправомерно отпускане на максимални пенсии чрез фалшиви 
документи. Разследващите са установили около 20 случая на отпуснати по този начин пенсии през последните 2 години. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, коментираха в ефира на "България сутрин", че прокуратурата трябва да е сигурна в своите доказателства, за да 
докаже тази схема и фалшивите документи. 
"Как се доказва един фалшив документ, при положение, че липсват архиви? Между 10 и 15 % са само предадените архиви 
в НОИ. Можем да си представим за какви липси става въпрос", обясни Добрин Иванов. 
По думите му няма гаранции, че категорийните работници, които имат право на по-висока пенсия и по-ранно 
пенсиониране, ще получат необходимите им документи от предприятията, където са полагали своя труд, защото не е 
сигурно колко са истински самите удостоверения за времето преди 1997 година, преди въвеждането на персонален 
регистър в НОИ. 
"В България имаме огромен проблем и той ще става все по-видим с годините. Това са случаите, които не са малко и в които 
архиви просто няма. Хората просто няма как да докажат стаж. Това, което се говори, не стана ясно за кой период е 
трудовият стаж. Ако е преди 2000 година, има съвсем реален шанс тези хора наистина да са работили някъде и да нямат 
документи", категорична беше Ваня Григорова пред Bulgaria ON AIR. 
Според нея именно липсата на архиви отваря възможност за подобна схема за злоупотреби и от двете страни - работници, 
които не са работили никъде и държава, която репресира пенсионерите, за да свие разходите. 
Григорова каза също, че схемата в НОИ-Силистра може и да действа, защото хората търсят друг начин, за да си осигурят 
необходимите документи за труд, който действително са полагали. 
Добрин Иванов пък допълни, че трябва строго да се преследват подобни престъпления с фондове, в които се внася от 
всички, но се ползват от по-малко хора. 
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√ Запазването на Социална Европа минава през решителен скок на европейската икономика 
Автор: Теодор Дечев 
В навечерието на поредните избори за Европейски парламент, европейската секторна работодателска организация 
CEEMET представи пред широката публика своя План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия, която да направи 
Социална Европа устойчива. 
Зад нея РЕАЛНО стоят 200 000 компании в областта на металообработването, машиностроенето и свързаните с тях 
технологии. Това са група икономически дейности, в които работят 17 000 000 души, което отговаря на 49 процента от 
всички служители в производствения сектор в рамките на ЕС. 
В тези 200 000 компании в периода 2013 - 2017 година са създадени 1 250 000 нови, качествени работни места. Там са 
инвестирани 119 милиарда евро само в материални стоки като "първа стъпка" в процеса на дигитализация. Отделно 90 
милиарда евро са инвестирани в иновации за намиране на устойчиви решения на проблеми, най-вече свързани с 
дигитализацията и със света на труда. 
Заплатите в металообработването, машиностроенето и свързаните с тях технологии са средно с десет процента по-високи 
в сравнение с останалите производствени отрасли. Социална Европа е построена върху конкурентоспособни заплати. 
Вижда се, че става дума за документ, зад който стои работодателска организация с огромна представителност, която е 
признат социален партньор на ниво ЕС. Организацията CEEMET представлява металообработващите, инженерните и 
технологично базираните индустрии (MET). Тя покрива отрасли като производството на метални изделия, машинно 
инженерство, електроника, информационни и комуникационни технологии, производство на автомобили и други 
транспортни средства - цялата мехатроника в широкия смисъл на понятието. 
Българският представител в CEEMET е Българска браншова камара Машиностроене, която е член на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. АИКБ запозна всички свои членове с "Плана от 10 точки" и организира обсъждането 
му по време на общото събрание на АИКБ, състояло се 01 март 2019 година. 
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Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изцяло подкрепи констативната част на "Плана от 10 точки" 
и неговата философия. Членовете на АИКБ имат бележки най-вече по формулировките на някои от така наречените 
ключови послания в Плана. 
Мозъчните тръстове на политическите сили, които са готови да премерят сили на изборите за депутати в Европейския 
парламент и самите кандидати за депутати, би трябвало да се отнесат с подобаващо внимание към този документ. Те би 
трябвало да отговорят на себе си, на представителите на европейската индустрия и на обществото като цяло, как гледат на 
написаното в документа. 
Всички имат право да знаят какво мислят кандидатите за място в Европейския парламент за предложенията на 
работодателите от възможно най-стратегическия сектор в европейската икономика. За избирателите, позицията на 
кандидатите за депутати по "Плана от десет точки" със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на 
окончателно решение за кого да гласуват. 
Никога не трябва да забравяме, че в ЕС живее едва 7 на сто от населението в света, икономиката на ЕС28 произвежда около 
22% от БВП в света, а едновременно с това 40 процента от всички социални разходи в света се правят в 28-те страни на ЕС. 
"Планът от 10 точки" ясно заявява, че "постигането на контрол върху тези безпрецедентни разходи и правенето им 
устойчиви, може да се постигне само чрез изграждането на иновативна и конкурентоспособна на глобалния пазар 
икономика и индустрия в Европа. Това трябва да бъде свръх приоритетът на Европейския съюз". 
"Планът от 10 точки" претендира, че може да ни каже как би могло да стане това. По-долу е представено сбито изложение 
на идеите, заложени в плана. Така да се каже "дестилат" от "Плана от 10 точки". 
Необходима е промяна на основанието за съществуване на Европейския съюз 
Работодателите от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) смятат, че със 
смяната на поколенията вече е необходима промяна на основанието за съществуване на Европейския съюз. Досегашната 
спойка на ЕС - "мир и единство" вече нямат необходимата тежест в очите на новото поколение в ЕС, те не са достатъчно 
"основание за съществуване" (raison d"être) на ЕС. 
Много неприятен е и фактът, че приносът на ЕС към благосъстоянието на европейците все повече се пренебрегва. За това 
свидетелстват на първо място видимите тенденции към национализъм и протекционизъм. 
Според европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) 
европейските граждани трябва да бъдат уверени, че в хода на глобализацията и при сегашните шеметни технологични 
промени, в условията на поява на нови световни икономически суперсили, всички ние ще се справим по-добре в съюз 
заедно, отколкото като отделни и естествено по-слаби национални държави. 
Европа се нуждае, повече от когато и да било, от обща политика в областта на търговията и икономиката, която да засилва 
конкурентоспособността на компаниите и предприятията в глобален мащаб. 
Европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) са 
категорични, че поддържането на сегашните несравними социални разходи в Европа е възможно само чрез рязко 
повишаване на конкурентоспособността. В "Плана от 10 точки" на CEEMET се критикува принципно и открито досегашната 
политика относно бъдещето на Социална Европа и задълбочаването на Икономическия и паричен съюз и нейната основна 
цел - въвеждане на нови и нови компетенции и регулации на ЕС в социалната политика и в политиката по заетостта, за да 
се постигне "възходяща социална конвергенция, която се очаква да бъде осъществена чрез Европейския стълб на 
социалните права или чрез създаване на Европейска схема за презастраховане при безработица". 
Това разбиране е окачествено като: "несигурно, ненадеждно и погрешно схващане, което напълно пренебрегва начина на 
финансиране на социалната политика". Европейските граждани и европейските политически лидери са призовани да 
осъзнаят и да признаят, че "докато ЕС включва едва 7% от световното население и около 22% от световния БВП, страните 
от ЕС-28 правят на 40% от световните социални разходи. 
Постигането на управляемост на тези безпрецедентни разходи и превръщането им в устойчиви, може да стане само за 
сметка на "отглеждането" на иновативна и силно конкурентна в международен план икономика и индустрия в Европа. 
Това трябва да стане основен приоритет на Европейския съюз". 
С други думи - мисията на Европейския съюз като пазител на мира на континента, без да бъде пренебрегвана, вече трябва 
да бъде решително допълнена с превръщането на Европа в глобална икономическа супер сила. Това може да стане само 
чрез реиндустриализация, като се развиват иновационни и конкурентоспособни в глобален план промишлености. И тук 
вече ясно се казва, че "по-нататъшното законодателстване на европейско равнище, отразяващо опасенията на 
"вчерашните икономики" и пазари на труда, няма да е от полза за конкурентоспособността на "утрешната" индустрия". 
Според европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) 
"бъдещето на европейския просперитет зависи до голяма степен от успешния преход към дигитализирана промишленост 
и общество. Ако Европа иска да постигне успех, голяма част от дебатите и действията, включително масовите инвестиции, 
като преход към дигитализирана промишленост и общество, трябва да се съсредоточат върху един прозрачен европейски 
(дигитален) единен пазар". 
Според европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) 
"дигитална Европа е равна на социална Европа", а "една европейска стратегия за дигитализация, насочена към хората, 
подкрепяща човешките права, има потенциала да отвори нова глава в историята на успеха на Европа, при условие, че има 
реално открити дебати относно бъдещето на европейския проект". Изрично се подчертава, че разнообразието е в основата 
на Европейския съюз, но всички се нуждаем от обща и споделяна от всички визия, която да се следва от всички държави 
членки, от компаниите и предприятията, от работниците и от общностите. 
Много важно обстоятелство е, че държавите членки сами и по отделно не могат да направят големи инвестиции, 
необходими за осигуряване на кохерентна цифрова инфраструктура, киберсигурност и за защита на данните. 
Също така, трябва да има общо осъзнато разбиране за защита на европейските интереси в рамките на свободната и честна 
световна търговия, с оглед на силовата политика, водена от Китай и на настъпилата промяна в транс-атлантическото 
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партньорство. Търси се силна Европа, която може да предлага визии и решения, които да "дават увереност на гражданите, 
работниците и индустрията". 
Бъдещето на ЕС зависи от пригодна за него регулаторна рамка, включваща пазарите на труда 
Опростяване на регулирането и връщане на доверието на гражданите. Регулирането трябва да бъде основано на реалните 
необходимости, да е последователно, икономически ефективно и стабилно, за да може успешно да премине през 
"проверката на конкурентоспособността". 
Приложимостта, ефективността и спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да бъдат 
водещите принципи на всеки нов регламент на ЕС. 
Следователно свободата на договаряне, както и мерките с незадължителна юридическа сила, като например най-добрите 
практики и насоки за малките и средни предприятия (МСП), трябва винаги да се разглеждат сериозно. 
CEEMET напълно подкрепя принципите, залегнали в "Програмата за по-добро регулиране" и свързаните с нея дейности по 
REFIT, за опростяване и подобряване на регулаторната среда. Европейските работодатели от металообработващите, 
инженерните и технологично базираните индустрии (MET) насърчават новия Европейски парламент и Комисията да 
постигнат осезаеми резултати относно "по-доброто регулиране", тъй като това ще засили конкурентоспособността в 
международен план, бизнес инвестициите и създаването на работни места. 
Според CEEMET Европейската комисия трябва да разгледа кумулативния ефект на законодателството и да се съсредоточи 
върху наистина независими и обективни оценки на въздействието (ОВ), които да отчитат всички допълнителни разходи - 
публични и частни. Всяко действие, предприето в резултат на проучване на ОВ, следва също да отразява резултата от 
такова проучване. Според CEEMET в момента законодателството на ЕС в областта на заетостта твърде често се ръководи от 
политически мотиви. 
Европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) смятат, 
че законодателството на ЕС трябва да се привежда в действие и да се укрепва, да се прилага правилно, преди да се създава 
ново. Формулата на CEEMET е: "По-добро регулиране. Нека е просто, но стриктно". 
Според CEEMET институциите на ЕС трябва да бъдат неумолими в премахването на бюрокрацията, която твърде често 
потъпква бизнес инвестициите и задушава конкурентоспособността и създаването на работни места. Тъй като МСП са 
особено уязвими към неподходящи и прекалено обременителни законодателства, това също възпрепятства създаването 
на нови предприятия в Европа. 
Категоричното гледище на европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично 
базираните индустрии (MET) е: "Ако Европа иска да види растеж, инвестиции и създаване на работни места, всички 
заинтересовани страни трябва да спазват принципите на "по-добро регулиране" и подходящи рамкови условия". 
Тук европейските работодатели имат две особено важни послания, които заслужават да бъдат откроени, а след това 
осмислени и осъзнати от всички социални партньори: "Законодателите трябва да помнят, че субсидиарността също има за 
цел да сближи гражданите с Европа. 
"Европейският стълб на социалните права (ЕССП) трябва да бъде поставен в перспектива: това е прокламация, а не нова 
европейска конституция". 
Обръща се внимание, че ЕССП не е за създаване на нови социални права. При определени обстоятелства, има потенциална 
възможност, да се получи негативно отражение върху заетостта, тъй като прекалено строгото регулиране на пазара на 
труда може да накара фирмите да увеличат капиталовата си интензивност, като технологиите могат да се използват за 
замяна на работниците, когато предприятията се изправят пред "ригидността" (твърдостта, неповратливостта), наложена 
от строгите правила. 
Важността на конкурентоспособността на индустрията в международен / глобален план 
Европа е люлката на индустрията и има несравнима индустриална база. Конкурентоспособната в международен план 
европейска индустрия е основата за генериране на растеж и за създаване на качествени работни места. Тук европейските 
работодатели имат три ключови послания: 
Европейските политици трябва да направят ясно изявление относно важността на конкурентоспособността на индустрията 
в международен и глобален план и да действат в съответствие с него. Визията за още по-социален Европейски съюз може 
да се постигне само през доброто състояние на индустрията. 
Европейските политици трябва да обърнат повече внимание на международната конкурентоспособност на Европа като 
място за правене на бизнес, преди да създадат допълнителни регламенти. Този международен бенчмаркинг може да се 
основава на доклада на Световната банка Doing Business. 
Европейските политици и социалните партньори трябва да работят за постигане на конкурентоспособна европейска 
индустрия в международен план като основна цел. 
Дигиталната индустриална ера - отваряне на нова глава в успешната история на ЕС 
По принцип едва ли някой може да оспори факта, че досега историята на ЕС е повече от успешна. Тя е и успешна и сама по 
себе си, наистина уникална. Въпросът е дали ще успее да продължи да бъде такава. Според европейските работодатели 
от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) от съдбоносно значение е подготовка 
на ЕС за дигиталното бъдеще. 
"Гладко функциониращият Единен дигитален пазар (ЕДП) е предпоставка Европа да успее в глобалното търсене на 
лидерство в областта на цифровите технологии; стимулиране на икономическия растеж, конкурентоспособността и 
заетостта. 
За да запази водещата си позиция в социалните разходи в световен мащаб, Европа трябва да се превърне в световен лидер 
в разработването на нови технологии и тяхното предлагане на пазара. Роботизацията и изкуственият интелект ще 
стимулират иновациите на процесите и ресурсната ефективност на продуктите и услугите. 
Това може да даде възможност на европейската промишленост да остане или да стане световен лидер в множество 
сектори". 
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Според CEEMET завършването на стратегията на ЕС за Единен дигитален пазар (ЕДП) изисква огромни публични 
инвестиции в инфраструктури, включително чрез публично-частни партньорства, напр. за универсално достъпна 
широколентова връзка, високоскоростно изчисляване, киберсигурност или "big data". 
В случая най-важното е, че самите държави членки няма да могат да управляват този процес самостоятелно. 
Според CEEMET предложените регламенти и съществуващите регламенти трябва да преминат през проверка за дигитална 
конкурентоспособност, за да се отключи потенциалът за технологичен прогрес. Европейските или дори международните 
стандарти в техническата област могат да улеснят дигитализацията на индустрията. 
Това обаче не важи за хармонизацията на равнище ЕС (възходяща конвергенция) на националните трудови закони. Това 
ще осуети приемането на дигитализацията и ще ограничи създаването на стартиращи предприятия в ЕС. 
Европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) са 
оптимисти по отношение на отражението на дигитализацията върху пазарите на труда. (Може би дори прекалени 
оптимисти, но те имат своите аргументи за оптимистичния си поглед върху нещата). 
От CEEMET не отричат, че дигитализацията ще доведе до изчезването на работни места и до създаването на нови такива. 
Според CEEMET трябва да се подкрепи мнението на Комисията, че новите технологии като цяло биха могли да имат 
положителен ефект върху работните места на равнище ЕС. 
Оптимизмът на европейските работодатели се базира на факта, че 200 000 компании, представлявани от CEEMET, са 
създали 1 250 000 качествени работни места в периода 2013-2017 г. Това дава основание за позитивни очаквания и в 
бъдеще. Добре е да не забравяме подсещането от страна на CEEMET, че "въпреки че дигитализацията се ръководи от 
технологичния прогрес, човешкият фактор е в основата на това развитие". 
Тук основните послания на CEEMET са: 
Дигиталната трансформация може да се управлява успешно и да доведе до създаването на възможности само при 
истинско усилие от страна на Европа. Дигитализацията ще стимулира икономическия растеж, конкурентоспособността и 
заетостта. Следователно европейската стратегия за Единен дигитален пазар (ЕДП) трябва да бъде своевременно 
завършена и изпълнена с пълния ангажимент на всички държави членки. 
Ефективността на различните европейски и национални инициативи трябва да се подобри. Политиките и дейностите, като 
например центровете за дигитални иновации, трябва да бъдат по-добре рационализирани. Констатациите от множеството 
инициативи трябва да бъдат по-добре анализирани и резултатите да бъдат споделени. Това ще ускори навлизането на 
дигитализацията в Европа и сред всички компании. 
Новата "нормалност" на дигитализацията изисква цялостен преглед на бизнес и инвестиционната среда на европейско и 
национално равнище. 
Преговорите относно предложената от Комисията многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. следва да бъдат 
приключени преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. Европа следва да съсредоточи усилията си върху 
предоставянето на възможност на технологичните и промишлените предприятия, особено на МСП и на новосъздадените 
предприятия, да се справят своевременно с дигиталната си трансформация. 
Умения, умения, умения 
Според европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) 
дигитализацията значително е променила потребностите от умения и ще продължи да съкращава "периода на 
полуразпадане" на знанията. В CEEMET смятат, че е необходимо да се обърне внимание на недостига на умения както на 
национално равнище, така и на равнище ЕС, като трябва да бъдат заделени средства, за да се помогне на системите за 
образование и обучение да се адаптират към технологичните промени. Това ще помогне на компаниите да се справят с 
основните технологични промени, за да останат конкурентоспособни и да продължат да предоставят качествени работни 
места. 
Тук трябва да обърнем внимание на следните ключови послания към европейските политици: 
Националните политици трябва да инвестират в увеличаването на привлекателността на професионалното образование и 
обучение (ПОО), така че те да се превърнат в първи избор за учащите, което съответно да води до качествена заетост. 
Качествените системи за професионално образование и обучение са от решаващо значение, за да се реагира на текущия 
недостиг на умения, който възниква в производствените и технологичните индустрии. 
Европейските работодатели в областта на технологиите и промишлеността са идентифицирали 7 основни умения, от които 
служителите ще се нуждаят в дигиталната трансформация. Развитието на нови професии, свързани с появата на цифровите 
технологии, ще изисква мащабни инвестиции в придобиването на нови умения за управление на индустрията на 
бъдещето. 
Подобряване на образованието в областта на STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) от ранна възраст за 
справяне с дигитализацията на индустрията. Също така инвестиране в предприемачески (дигитални) умения, заедно с 
"меки" и управленски компетенции, тъй като те също са ключови за успеха на технологичните компании, когато се справят 
с големите технологични промени. Работниците носят отговорността да преминат подходящо и непрекъснато обучение, 
за да се справят с предизвикателствата на дигитализираната индустрия и да гарантират своята пригодност за работа. 
Разпределяне, особено в следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), на повече и по-добре насочени европейски 
фондове за инициативи за придобиване на подходящи умения. Подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) 
при определяне на техните нужди от умения и разработване на схеми за обучение, за да се отговори на тези нужди от 
умения. Опростяване на правилата за достъп и администриране на фондовете на ЕС, особено за МСП. 
Укрепване на сътрудничеството между индустрията и доставчиците на образование и гарантиране, че те споделят най-
добрите практики. 
Гъвкави пазари на труда 
Според европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) 
с напредването на дигитализацията работата става все по-несвързана с определено място и определено време. Това води 
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до нови форми на организация на труда и промени в моделите на работа. Ето защо регулирането на работното време 
трябва да бъде адаптирано към променящия се свят на работа, за да се даде възможност за гъвкавост както за компаниите, 
така и за работниците. 
По мнение на CEEMET координирането на икономическите политики чрез Европейския семестър следва да подкрепи 
националните реформи на пазара на труда. По-специално чрез създаването на гъвкави пазари на труда, които отговарят 
на нуждите на все по-дигиталната икономика с променящите се модели на работа. Строгата регулаторна рамка само ще 
попречи на внедряването на дигитализацията на индустрията и ще увеличи допълнително вече високите разходи за труд. 
Законодателите на ЕС трябва да бъдат отворени към гъвкави пазари на труда, които позволяват на работодателите и 
служителите да оформят работата си в духа на Индустрия 4.0. 
Не трябва да се забравя, че изследванията на ОИСР (OECD) в действителност доказват, че въвеждането на нови технологии 
на работното място в страните с прекалено строго трудово законодателство води до отрицателно въздействие върху 
заетостта 
Ключовите послания на европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните 
индустрии (MET) по отношение на гъвкавите пазари на труда са следните: 
Не всеки е осъзнал, че дигитализацията надхвърля широколентовия достъп и взаимната свързаност. Пазарите на труда са 
неразделна част от регулаторната рамка за дигитализацията. Подходящата рамка е предпоставка за международните 
конкурентоспособни индустрии с потенциал да продължат да осигуряват качествени работни места в Европа. Запознатите 
с дигитализацията законодатели са ключът към успешното възприемане на Индустрия 4.0 във всички видове компании. 
Подготвяне на почвата за оформянето на дигитализацията чрез насърчаване на реформата на националните пазари на 
труда в гъвкави пазари на труда, с нови видове работа и нови концепции за организация на труда. 
Да се осъзнае, че гъвкавите пазари на труда са по-устойчиви и ще спомогнат за създаването на нови работни места при 
дигитализацията на европейската индустрия. Строгата защита на заетостта има отрицателно въздействие върху 
създаването на работни места и възприемането на дигитализацията в индустрията. 
ЕС и неговите държави членки следва да зачитат принципа на субсидиарност, да дадат възможност на бъдещото и 
съществуващото регулиране на пазара на труда да проверят реалността и да се съсредоточат върху насърчаването на 
националните реформи на пазара на труда в рамките на Европейския семестър. Съществуващото регулиране на пазара на 
труда на европейско и национално равнище следва да подлежи на регулаторни проверки за пригодност (REFIT). 
Социалните партньори правят промяната 
За всеки е ясно, че социалните партньори са ключови играчи. Индустриалните отношения не са статични и са еволюирали 
по различен начин в различните национални икономически, политически, социални и културни среди. Не може да има 
единен модел на ЕС. 
Сегашната тенденция около системите за колективно договаряне в Европа е насочена към това да се остави повече място 
за фирменото ниво, например чрез предоставяне на отворени клаузи и на клаузи, допускащи отклонения в Колективните 
трудови договори. Социалните партньори са по-близки до индустрията и по този начин са в състояние автономно и 
основавайки се на солиден мандат, да договарят "решения по собствена мярка" (tailor made solutions) за различните нива 
- от фирменото до секторното ниво в държавата. 
Новите условия изправят социалните партньори пред сериозни предизвикателства. Появата на платформената икономика 
повдига въпроса за значението на традиционните индустриални отношения и системите за колективно договаряне. 
Исканията към законодателите да разпростират колективните трудови договори върху всички компании и работници, 
включително и за предприемачите работници за така наречените "crowd workers" и за платформените предприятия, няма 
да доведат до устойчиви решения. Напротив - това ще бъде възприето като неспособност на социалните партньори да 
намерят собствени решения и по този начин ще отслаби тяхната позиция. 
Оценката на европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии 
(MET) по отношение на Инициативата на Европейската комисията от 2015 г. за възобновяване на социалния диалог на 
равнище ЕС и на национално равнище не спомогна фундаментално за добавяне на стойност към социалния диалог, тъй 
като пренебрегва автономността на социалните партньори, мандатите и отговорностите. 
Вместо това социалният диалог на равнище ЕС стана още по-неясен. Комисията замени консултациите със социалните 
партньори с открити обществени консултации или т. нар. "Целеви изслушвания" с определен брой социални партньори 
или дори с търговски асоциации или НПО-та, които нямат необходимия опит, нито пък имат някакъв мандат, за които 
съществуват други форуми. 
Европейският семестър, създаден с цел да се координират икономическите политики, премина отвъд своите правомощия 
в сферата на социалните политики. 
Много тревожна е заплахата от намеса от страна на "Брюксел" в определянето на заплатите. Това създава риск от 
политическа намеса в определянето на заплатите, основна отговорност на националните социални партньори. Това е 
опасна намеса в конкурентоспособността на индустрията, тъй като социалните партньори и компаниите са в най-добра 
позиция да фиксират заплатите в съответствие с производителността, необходимостта от инвестиции или други 
специфични параметри. 
ЕС трябва да се въздържа от нарушаване на основните компетенции на социалните партньори, включително чрез 
Европейския стълб на социалните права и съответно преразгледаните насоки за националните политики по заетостта. 
Основните послания на европейските работодатели в областта на социалния диалог са:  
Зачитането на автономността на социалните партньори е задължително за създателите на политики. 
Политиците трябва да отхвърлят плановете си, да се намесват пряко или косвено в основните проблеми на социалните 
партньори. Намесата от страна на "Брюксел" в основни въпроси като заплатите и определянето на заплатите, открито 
противоречи на автономността на социалните партньори и рискува да подкопае международната конкурентоспособност 
на компаниите. 
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Секторният социален диалог на равнище ЕС има за цел да допринесе за подобряване на бизнес и социалната среда. Целта 
е да се насърчи конкурентоспособността, устойчивите и висококачествени работни места в европейската промишленост. 
Представителните и мандатни социални партньори трябва да бъдат консултирани своевременно по всяко предложение 
на Комисията в областта на социалната политика. Методът за консултиране на заинтересованите страни на равнище ЕС 
трябва да стане неизбирателен и по-добре координиран. 
Израз на автономията на социалните партньори е, че доброволният европейски (секторен) социален диалог се фокусира 
върху теми, договорени от (секторните) социални партньори след консултации с техните членове. Автономията е еднакво 
приложима към резултатите, които социалните партньори са избрали да достигнат. Обменът на добри практики и 
съвместният анализ, например по отношение на дигитализацията и необходимите подходящи умения, са важен и ценен 
резултат сами по себе си. 
Инвестициите в технологиите и в индустрията 
Тъй като държавите членки, подкрепяни от ЕС, трябва да направят огромни инвестиции в инфраструктура, 5G и 
киберсигурност, компаниите от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET) също са 
готови да направят огромни инвестиции в близко бъдеще. 
Тези инвестиции ще бъдат направени с дълги времеви хоризонти, предполагащи стабилни рамкови условия и пълно 
прилагане на принципите за по-добро регулиране, наред с проверките на конкурентоспособността. 
Компаниите от технологичния и индустриалния сектор са инвестирали недостатъчно между 2007 и 2016 г. Оттогава те 
отново са на път да продължат да инвестират в нов хардуер и софтуер, което трябва да бъде подкрепено от финансиране 
от ЕС. 
Според CEEMET "иновацията, "произведена в Европа", следва да се произвежда в Европа". Това изисква по-иновативен и 
опростен бюджет, осигуряващ финансиране за по-рискови стартиращи предприятия, които напр. традиционните банки не 
финансират. Освен това е необходимо възможно най-скоро да се постигне споразумение относно Многогодишната 
финансова рамка (МФР), така че ЕС да може незабавно да продължи да инвестира в конкурентни региони. 
Основните послания на европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните 
индустрии (MET) тук са следните: 
Необходимо е поддържане на стабилни и надеждни рамкови условия за частни инвестиции, които са необходими за 
правене на бизнес. 
Преодоляване на съществуващата бюрокрация, създаване на напълно функционираща система "на едно гише" за 
европейско финансиране - една единствена точка, в която фирмите могат да получат цялата информация, свързана с 
финансирането от ЕС. По-конкретно относно дигитализацията Европейската комисия трябва незабавно да създаде единна 
координирана инвестиционна програма за дигитализация, тъй като необходимите нива на финансиране за 
дигитализацията не се спазват в много държави членки. 
Преразглеждане на непрозрачните структури за финансиране и съфинансиране на европейско или национално равнище. 
Трябва бързо да стигнем до ефикасна и ефективна среда за финансиране в Европа. 
Увеличаване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Според данните на Евростат, 
сравнявайки разходите за НИРД в сектора на бизнес предприятията спрямо БВП за 2015 и 2016 г., ЕС изостава от останалите 
развити икономики по света. Трябва да се направят допълнителни инвестиции в тази област, така че ЕС да може да настигне 
конкурентите си. 
Глобалната търговия и Брекзит 
В една предизвикателна глобална среда на засилен национализъм и протекционизъм ЕС трябва да продължи да се стреми 
към нови видове споразумения за международна търговия, като същевременно защитава съществуващите търговски 
отношения. Тези търговски споразумения трябва да разглеждат глобалните проблеми - от свръхпроизводството до правата 
на интелектуална собственост, и да гарантират двустранни инвестиции, без да намаляват социалните стандарти на ЕС. 
Международните глобални вериги за доставка са от съществено значение за нашите индустрии. Те стимулират 
иновациите, производителността и качеството. В този контекст трябва да поддържаме свободна и безпроблемна търговия 
с един от нашите ключови търговски партньори - Великобритания, както по време на преговорите, така и след 
приключването на процеса Брекзит. Разграничаването на тези търговски отношения ще бъде практически невъзможно и 
икономически пагубно. 
Според европейските работодатели от металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET): 
За да може да оформи предстоящите нови търговски споразумения, по-специално с мощни партньори като Китай или САЩ, 
Европейският съюз като най-големия търговски блок в света трябва да преодолее националните, а понякога и 
регионалните специфични интереси и да говори единогласно. Това от своя страна ще доведе до по-балансирани търговски 
споразумения с ЕС, което ще успокои гражданите. 
Свободната и справедлива търговия е източник на богатство в ЕС. Европейските политици и търговските преговарящи 
трябва заедно да защитават европейските интереси в световната търговия. Европа трябва да бъде равноправна страна по 
преговорите, особено с оглед на настоящата силова политика, следвана от Китай, и промяната в трансатлантическото 
партньорство. 
Доколкото е възможно, преговарящите по Брекзит трябва да постигнат търговски споразумения между ЕС-27 и 
Обединеното кралство за технологичните и индустриалните компании, запазващи "status quo"-то. Нуждаем се от 
движението на служители с всички нива на квалификация, за да преодолеем недостига на умения, който съществува в 
металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии. Това може да изисква по-дълъг преходен 
период. 
Брекзит без сделка не е опция. Преговарящите от ЕС и Обединеното кралство трябва да постигнат съгласие за механизъм, 
с който Обединеното кралство ще остане най-малкото присъединено към митническия съюз на ЕС и под разпоредбите на 
Единния пазар. 
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Консултиране на индустрията 
Консултирането на индустрията е част от вземането на информирано решение. Конкурентоспособната в международен 
план индустрия е в центъра на европейския прогрес и създаването на богатство. Следователно тя помага и за 
поддържането на най-високите нива на социални разходи в ЕС. 
Конкурентоспособната в международен план индустрия е в интерес на политиците и законодателите. Тя ще допринесе 
значително за поставянето (връщането) на Европа по правилния път и ще предложи решения на икономическите, 
обществените и екологичните предизвикателства, като например ефективното използване на ресурсите и изменението на 
климата. 
Следователно има очевиден интерес от установяването на процес на редовни и съдържателни консултации с 
промишлеността. Чрез такива консултации политиците ще могат да вземат информирани и пропорционални решения, 
които да доведат до подходящо за бъдещето регулиране. Консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен 
рефлекс за всеки политик. Това служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и обществото. 
Читателите имаха възможността по-горе да се запознаят с "Плана от 10 точки за конкурентоспособна индустрия, която да 
направи Социална Европа устойчива". Трябва още един път ясно да посочим от къде идват тези предложения. Те идват от 
възможно най-представителна европейска секторна работодателска организация, признат европейски социален партньор 
с ясен мандат за участие във формирането на общите европейски политики и ясно преговорно поле в рамките на 
европейския социален диалог. 
Вече беше подчертано, че у нас Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изцяло подкрепя констативната 
част на "Плана от 10 точки" и неговата философия и работи за представянето на Плана пред цялата наша общественост и 
особено пред кандидатите за депутати от различните политически сили. Публикуването на пълния текст на "Плана от 10 
точки" на български език е предстоящо. 
На фона на всичко изложено до тук, би било прекрасно да научим, че политическите сили, които ще участват на изборите 
за Европейски парламент и самите кандидати като личности си дават сметка за значимостта на представения документ. 
Безспорно, "Планът от 10 точки" не е научен доклад. Това е синтезирано предложение за основната рамка, в която да се 
развива цялостната европейска индустрия в близко бъдеще. На всички, които по силата на политическите си убеждения, 
лични позиции или ако щете - предразсъдъци, се отнасят с някакво предубеждение към работодателските позиции, искаме 
да повторим още веднъж: 
Нека дебело подчертаем - "Планът от 10 точки" поставя като свръх приоритет "изграждането на иновативна и 
конкурентоспособна на глобалния пазар икономика и индустрия в Европа" с ясното разбиране, че целта е "постигането на 
контрол върху тези безпрецедентни разходи и правенето им устойчиви". 
Целта е да запазим Социална Европа, но за това трябва да сме по-производителни и по-конкурентоспособни. За да можем 
да заделяме пак и пак, година след година тези средства, трябва да ги изработим като БВП - заедно работодатели и 
работници. Включително и в България. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Frog News 
 
√ Втори ден от посещението на президента Радев в Словения  
Президентът Румен Радев благодари на българите в Словения, за това, че издигат авторитета на страната ни. Той им пожела 
все така успешно да олицетворяват връзката между двата приятелски народа. 
Снощи българският държавен глава и съпругата му Десислава Радева присъстваха на прием в Любляна по повод 
националния празник на България - 3 март. 
Във втория ден от официалното си посещение в Словения президентът Румен Радев ще разговаря с кмета на Любляна 
Зоран Янкович. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодатели могат да заявят нужните кадри в проучване на Агенцията по заетостта 
Вече над 2200 фирми подадоха онлайн своите формуляри 
Проучването на потребностите от кадри, провеждано от Агенцията по заетостта, от днес е отворено и за работодатели, 
които доброволно желаят да се включат в него. 
То е третото поред и първо за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила, съобщи 
Агенцията.  
Проучването започна на 14 февруари сред работодатели от формирана национално представителна извадка. Те са 
представители на всички сектори на икономиката, различни по статут и големина на предприятието и с териториално 
разпределение във всички области в страната. 
Вече над 2200 фирми подадоха онлайн своите формуляри. Чрез тях те посочиха кои са най-необходимите умения, които 
трябва да притежава търсеният от тях персонал, както и специалистите със средно и висше образование, които ще търсят 
в следващите 6 месеца. 
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Успоредно компаниите заявяват и потребностите си от работници без квалификация, както и такива, изискващи 
специфична правоспособност. 
Същата възможност вече имат и работодатели, които не са попаднали в статистическата извадка, но желаят да се включат. 
Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата 
на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. 
Крайният срок е 22 март 2019 г. 
 
БНР 
 
√ Андрей Новаков: Този ЕП не е способен да постигне балансиран текст по пакета "Мобилност" 
Анализ на ЕК за нуждата от 400 хил. паркинга в Европа е може би финалният акорд в опита за прокарване на този 
пакет, смята евродепутатът 
Искаме пакет „Мобилност“ да бъде отложен, защото в момента този ЕП не е способен да постигне балансиран текст заради 
предстоящите избори. Това каза пред БНР евродепутатът Андрей Новаков. 
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ той коментира и публикуван анализ на Еврокомисията за нуждата 
от безопасни паркинги за камионите. Според ЕК е необходимо изграждането на 400 хил. сигурни и охраняеми зони за 
паркиране в ЕС. 
„Този анализ идва много навреме и показва, че пакетът „Мобилност“ е неприложим и не дава решение. Ако се стигне до 
там ЕС да изгражда такива паркинги - да, но към момента такова предложение не е направено... Ще направя предложение 
тези 400 хил. паркинга да бъдат оценени, да видим колко средства ни трябват за тях. Моите очаквания са това да бъдат 
колосални средства. И да го направим така – поетапно, в годишните бюджети на ЕС за следващите 5-10 години, да започне 
поетапно изграждане и то най-вече по най-натоварените транспортни коридори в Съюза, но не и да задължаваме 
общините и държавите да го правят за своя сметка“, каза евродепутатът. 
„Няма как да задължаваме шофьорите да спират и да почиват в хотели и охраняеми паркинги, защото такива липсват. 
Второ – не просто липсват, а то е колосална липса. За 400 хил. паркинга в цяла Европа огромна сума трябва да се инвестира 
и това би отнело много дълго време, за да се изградят. Има дълъг списък от държави, в които няма нито един паркинг, на 
който може да почиваш. На мен това ми се струва финалният акорд в опита пакет „Мобилност“ да бъде прекаран. Именно 
вносителят на пакета - това официално признава, че няма как да задължим шофьорите да почиват на такива паркинги - 
това го казва институцията, която предлага пакет „Мобилност“. Това е голямо признание за това, че българската позиция 
е била права от самото начало“, добави Андрей Новаков. 
Той подчерта обаче, че подкрепящите пакета не разбират тези аргументи и продължават опитите да го прокаран отново, 
за четвърти път: 
„Три пъти го отхвърляме в ЕП. Знам, че има опити той да бъде прекаран отново. Разбира се, ние не спим по темата. Всички 
необходими действия сме ги предприели. Остават  още 2-3 седмици, в които трябва да удържим на тези опити. Това 
означава, че пакет „Мобилност“ ще се отложи за неопределено време“. 
 
√ Порожанов: Общата селскостопанска политика прерасна в приоритет на правителството 
Общата селскостопанска политика от дебат вътре в брашна прерасна в приоритет на правителството. Това каза министърът 
на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на среща на земеделските камари от Европа. 
По думите му, е важно и каква ще бъде политиката на Европейския съюз по отношение на многогодишната финансова 
рамка в периода 2021-2027 година. 
"Всички допълнителни източници, а именно допълване на вноската на всяка една страна членка като процент от брутния 
вътрешен продукт, допълнителни приходи от разпределението на митата, които са в страните членки, които остават, 
парникови емисии и много други – като финансови такси и така нататък, дадоха възможност този допълнителен приходен 
източник да предвиди намаление в бюджетите на общата селскостопанска политика и на структурните фондове само с 5 
процента. Намалението по първоначални прогнози вървеше между 10 и 15 процента, което беше много стряскащо". 
 
БНТ 
 
√ НАП пусна мобилно приложение за проверка на фалшиви и истински касови бележки 
НАП пусна мобилно приложение, чрез което всеки гражданин може да проверява дали касовите бележки, които му се 
издават, са истински или фалшиви. Приложението дава възможност за подаване на директни сигнали към приходната 
агенция. Така всеки може да бъде данъчен инспектор. 
Мощен инструмент за гражданският контрол. Така от НАП описват новото приложение. Проверката става чрез сканиране 
на QR код, който до края на годината ще стане задължителен за всяка касова бележка. 
QR кодът на касовата бележка се сканира в приложението. Така то показва дата, час на покупката, стойността на покупката 
и номер на касовата бележка. Ако има разминаване между информацията в касовата бележка и приложението, то можем 
да подадем сигнал към НАП. 
Можем и да направи справка дали касовата бележка е получена в НАП. При проблем се появява червен екран. 
Приложението работи от две седмици и вече има 50 хиляди абоната. Един от тях е Иван Христов. 
Иван Христов - потребител: Ще е ясно в крайна сметка дали всичко е наред или не е и дали ни лъжат или не. 
Все още няма подадени сигнали в НАП, но Иван смята хората тепърва ще звънят. Илияна Ангелова обаче, която работи с 
клиенти всеки ден, не мисли така. 
Илияна Ангелова - служител в специализиран магазин: Не им се занимава обикновено. Дразнят се на момента и като се 
приберат в къщи вече не ги интересува. Много хора дори не си взимат касовите бележки. Бих казала едни 80% от 
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клиентите. Надявам се, че просто с времето да разберат, че това е важно нещо и за търговците - тези, които си плащат 
всичко и са изрядни. 
Според НАП най-често има проблеми с касовите бележки в нощните заведения. 
Росен Бъчваров - говорител на НАП: При които делът на недеклариране на плащане надминава 85%. Тоест едва в 15% от 
случаите имаме съвестно отчитане на оборота. 
Сега се надяват, че приложението ще промени съотношението. А и напомнят, че чрез него могат и да се регистрират касови 
бележки за лотарията на НАП, късметлиите могат да спечелят 50 хиляди лева. 
 
√ "Пътна полиция": Вписването на екокатегория в талона на колата не е задължително 
Ще се наложи ли масова смяна на автомобилни талони заради липсата на екокатегория в тях? От началото на годината 
данъкът на превозните средства се изчислява по нова формула, като вече се отчита екостандарта на колите. Това дава 
възможност за отстъпки, но и за увеличаване на данъка. 
Отразяването на екокатегориите се прави от 2007 г., когато България става член ЕС. Данните на МВР показват, че голям 
процент от колите у нас нямат отразена категория. Причината - все още внасяме коли от Западна Европа, които са на повече 
от 15 години.  
Димитър Иванов, отдел "Пътна полиция" при ГД "Национална полиция": Трябва да отбележим, че голяма част от 
автопарка в България е от автомобили, които са втора употреба при внасянето на които няма и не отразявана екокатегория. 
Ние няма на какво да се базираме, за да я отразим. Все пак това е официален документ, в който отразяваме данни. 
От Пътна полиция заявиха, че вписването на екокатегория не е задължително и затова няма санкции. Тя обаче се използва 
в новата формула, по която се изчислява данъка. Удостоверение за притежаваната екологична норма на колата може да 
се извади от официалния представител за България на конкретната марка. След това документът трябва да се представи в 
Пътна полиция заедно с ,,малкия и големия" талон на превозното средство. От МВР заявиха, че все още няма наплив от 
желащи за пререгистрация.  
Димитър Иванов, отдел "Пътна полиция" при ГД "Национална полиция": При новите автомобили, които са със 
сертификати това нещо не се наблюдава. Там всичко си е отразено. Това нещо става единствено по желание на 
собствениците.  
Новата формула, по която се формира данъкът за моторните превозни средства включва годината на производство, 
мощността и екологичният стандарт на колата. В калкулатора за регистрираните в София автомобили са заложени 
минималните коефициенти, приети от парламента с измененията на Закона за местните данъци и такси. 
 
√ Еврото и ние: Как единната валута ще се отрази на цените и доходите у нас  
Как приемането на еврото ще се отрази на цените и доходите - анализ по темата в Сутрешния блок на БНТ направиха 
икономистите Владимир Каролев и Георги Вулджев. 
Икономистите коментираха едно от най-разпространените публични внушения - че цените ще се повишат значително след 
приемането на еврото.  
Георги Вулджев, икономист: Едва ли ще видим някакво сериозно увеличение на цените, така че тези опасения са по-скоро 
неоправдани. 
Владимир Каролев, икономист: Единственият път българите да станем по-заможни, е с повече работа. Ако това се случи, 
след 10 години ще говорим с други цифри. Според мен обаче, по-важният въпрос е какво става с някои много по-важни 
рискове в икономиката, например водния сектор и загубите на вода или дълговете на "Топлофикация - София", която във 
всеки един момент може да фалира. 
Има два основни риска в еврозоната - че наистина ще стане по-евтино кредитирането в държавата. И другият риск е - да 
не ни вържат с централизиране, както г-н Макрон иска, обясни още Каролев. 
Относно предвиденото покачване на лихви по кредитите, Вулджев обясни, че това е логично. Пазарът на труда няма да е 
толкова активен, а покачването на заплатите ще се забави, допълни икономистът.  
Това обаче означава и друго - че лихвите по депозитите ще нарастват, което е добре за тези, които имат депозити, добави 
Каролев.  
Цените на имотите със сигурност ще паднат, ако лихвите се вдигнат. Така че, ако ще купувате апартамент - изчакайте, 
категорични бяха и двамата икономисти. 
 
√ Европейският парламент обсъжда Брекзит, Русия и Турция  
Европейският парламент в Страсбург ще гласува резолюция за спиране на преговорите с Турция за еврочленство и за 
налагане на допълнителни санкции срещу Русия. Очаква се евродепутатите да обсъждат и Брекзит след ключовото 
гласуване, което трябва да се проведе утре в Камарата на общините в Лондон. 
Европейският парламент се събира на първата си мартенска сесия - третата последна, преди да бъде разпуснат заради 
европейските избори през май. Отношенията с Русия и Турция, Брекзит, киберсигурността и адресирането на заплахата, 
произтичаща от технологичното присъствие на Китай на европейския континент и противодействие на враждебната 
пропаганда от трети страни преди Европейските избори - са основните акценти в работата на евродепутатите в следващите 
няколко дни.  
С дебати във вторник и гласуване на резолюция в сряда депутатите ще призоват за преразглеждане на отношенията с 
Турция. Депутатите ще повторят препоръките си за официално прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция 
към ЕС. Лошите показатели на Турция по отношение на спазването на правата на човека, правовата държава, свободата на 
печата и борбата срещу корупцията продължават да предизвикват сериозна загриженост сред евродепутатите.  
Депутатите същевременно приветстват решението на Турция, предложено миналата година, за официална отмяна на 
извънредното положение, въведено след неуспешния опит за преврат през 2016 г. Депутатите, обае, отчитат, че има 
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сериозно политическо и демократично отстъпление през последните години и ще предложат вместо преговори за 
членство, ЕС и Турция да преговарят за изработването на "ефективно партньорство".  
Във вторник ЕП ще приеме и позицията си относно бъдещите отношения с Русия. В проекторезоюлцията, която ще бъде 
гласувана, депутатите настояват ЕС да остане отворен да налага допълнителни санкции, ако Русия, според депутатите, 
"продължи да нарушава международното право". ЕС трябва да бъде готов, гласи проекторезолюцията, да наложи 
допълнителни санкции срещу отделни лица и да са пропорционални на заплахите от Русия. ЕП препоръчва Съюзът да 
преразгледа сегашното Споразумение за партньорство и сътрудничество и да ограничи сътрудничеството си с Русия в 
области от общо интерес като борбата с тероризма и изменението на климата.  
По-близки отношения биха били възможни, само ако Русия приложи изцяло т. нар. Мински споразумения за прекратяване 
на войната в Източна Украйна. В сряда сутринта евродепутатите, заедно с Румънското председателство на Съвета на ЕС и 
Комисията, ще обсъдят приоритетите за Срещата на върха на ЕС на 21 и 22 март. Освен работните места, растежа и 
конкурентоспособността, се очаква да бъдат коментирани резултатите от гласуването относно Брекзит в Камарата на 
Общините на Обединеното кралство на 12 март и да оценят последиците от него.  
За да гарантират възможно най-малки смущения за гражданите и предприятията, евродепутатите ще гласуват мерки 
относно пътуванията, въздушния и автомобилния транспорт, програмата Еразъм, социалното осигуряване и рибарството. 
Това са извънредни мерки, предложени от Европейската комисия за смекачване на последиците от Брекзит. 
 
В. Монитор 
 
√ Доставят ни F-16 Block 70 през 2023 г.  
Изтребителят разполага със система срещу удар в земята, ако пилотът е припаднал, благодарение на която до 
момента са спасени 8 живота 
Новият изтребител F-16 Block 70 може да бъде доставен за българските ВВС евентуално през 2023 година.  
Първият самолет от тази модерна модификация се очаква да бъде произведен в новия завод на компанията Lockheed 
Martin година по-рано. В момента заводът, който се намира в Грийнвил, Южна Каролина, е пред пуск, като в момента се 
правят тестове на производствените линии. Това съобщи в рамките на представянето на F-16 Block 70 в Пловдив 
директорът „Международно бизнес развитие на F-16“ в Lockheed Martin Джеймс Робинсън, който обаче уточни, че 
сделката е предмет на преговори между правителствата на България и САЩ. По думите му очакванията са преговорите да 
бъдат финализирани през юни или юли т.г. 
„Получихме много голяма поръчка от Бахрейн и това наложи изграждането на новия завод в Грийнвил. Следващата 
поръчка за F-16 Block 70 получихме от Словакия. Интерес към F-16 са заявили и държави от Азия, Южна Америка и 
средиземноморския регион. Ние сме оптимисти и се надяваме да имаме възможност да доставим подобна техника и за 
България”, каза Робинсън. По думите му Гърция е един от клиентите им, който ъпгрейдва вече закупените F-16, като 
програмата при тях е за версия F-16 V на 85 самолета. 
В сделката с България влиза доставката на осемте машини, оръжейната им система за поразяване на цели на земята и във 
въздуха, изграждането на инфраструктурата и обучението на пилоти и механици. F-16 Block 70 разполага с модерна 
авионика, част от която е система за предотвратяване на сблъсък със земята, ако пилотът е припаднал. На презентацията 
в Пловдив Робинсън излъчи запис от пилотска кабина със същия казус, като на определена височина при неадекватен 
пилот самолетът е поет от системата и е издигнат обратно във въздуха. По думите на Джеймс Робинсън само до момента 
тази система е спасила 8 пилоти. Наред с това модификацията F-16 Block 70 има 12 000 летателни часа без нужда от основен 
ремонт. Заради модерната си радарна система изтребителят може да поразява до 20 цели на земята и във въздуха почти 
едновременно. Резервоарът на изтребителя е по-голям и съответно – полетът също е по-дълъг от този на традиционните 
F-16. 
Ако двете правителства се договорят за доставка на F-16 Block 70 за българските ВВС, обучението на пилотите от Авиобаза 
Граф Игнатиево в САЩ ще продължи от 9 месеца до 1 година. Младите български пилоти обаче трябва да минат 2-годишно 
обучение в Щатите. 
От компанията уточниха, че в момента разработват хеликоптер от ново поколение, който има два пъти по-големи 
способности от съществуващите със запазване на оперативните му способности. Щатската фирма работи и с НАСА за 
изпращане на хора отново на Луната, а и на Марс. В момента разработват и свръхзвуков самолет, съобщи още Робинсън. 
Партньорството на компанията в България, ако бъдат поръчани F-16 Block 70, ще обхване и родните научни среди, бе 
категоричен той. От Lockheed Martin обаче няма да изграждат завод в България, но ще разчитат на поддръжката на F-16 
Block 70 да бъде поета от български фирми. 
 
Economic.bg 
 
√ Започват "Национални дни на кариерата" 2019 
Събитието се провежда в 8 академични града в страната 
Най-големият кариерен форум в България "Национални дни на кариерата" отваря врати на 12 март в София. Събитието ще 
се проведе от 10:00 часа в "Националния дворец на културата (НДК) в столицата. 
Тази година на събитието ще се представят над 170 български и международни компании от различни бизнес сектори. 
„Национални дни на кариерата“ се провежда в рамките на един месец в 8 академични града – София, Варна, Бургас, Русе, 
Свищов, Велико Търново, Габрово и Пловдив. 
Форумът се организира за 18-та поредна година и е най-мащабният форум за студентски стаж и кариера на територията 
на страната.  
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Всяка година форумът „Национални дни на кариерата“ все повече се утвърждава като мястото, от където започва 
кариерата на младите хора в страната. През годините от него са стартирали кариерата си близо 45 000 млади хора. 
 
В. Банкерь 
 
√ НЕК обяви търга на инвеститор в АЕЦ "Белене" 
Държавата стартира процедурата за избор на стратегически инвеститор в проекта АЕЦ "Белене". В изпълнение на решения 
на Народното събрание от 7-ми юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29-ти юни 2018 г. "Национална електрическа 
компания" ЕАД отправя покана към заинтересованите компании. 
В рамките на поканата се дава възможност и за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата 
проекта компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала. Целта на поканата е 
да предостави определена информация на страните, които желаят да заявят участие в процедурата. 
Българската страна ще участва в проектната компания, екплоатираща АЕЦ "Белене" с апортна вноска на активите, в това 
число – лицензираната площадка, наличното оборудване, издадените решения, разрешение, лицензии и други документи, 
свързани с проекта. В процедурата са заложени редица условия с цел максимална защита на имуществения интерес на 
българската страна. Българската държава, чрез НЕК ЕАД, си запазва правото на блокираща квота при вземането на решения 
по определени въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите в проектната компания. Предвижда се 
изграждането на централата да се реализира на пазарен принцип, без сключване на дългосрочни договори за изкупуване 
на електроенергия от държавата и предоставяне на държавни гаранции. 
Заявление за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор, съответно интерес за придобиване на 
миноритарно акционерно участие в проектната компания, могат да подават български или чуждестранни юридически 
лица, както и обединения от такива. Срокът за получаване на заявления за участие е до 90-тия ден, считано от датата на 
публикуване на поканата в Официален вестник на Европейския съюз. Индикативният срок за приключване на процедурата 
е 12 месеца, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Официален вестник на ЕК. 
На 4 март бе съобщено, че  държавната руска корпорация "Росатом" е готова наравно с други претенденти да участва в 
конкурса за възобновяване на строителството на българската атомна централа "Белене" и е способна да завърши 
изграждането на този обект в кратки срокове. 
 
Darik News 
 
√ Упражнение с фиктивни кибератаки в ЕС през април 
Симулационно упражнение с фиктивни кибератаки ще бъде направено в рамките на ЕС през април - месец преди изборите 
за Европейски парламент, съобщи еврокомисарят по цифрова икономика Мария Габриел на конференция, посветена на 
киберзаплахите. 
Със симулацията ще се провери успяват ли държавите членки да обменят информация в реално време и да 
противодействат на кибератаки. До края на този месец ще заработи и система за ранно предупреждение, каза още 
еврокомисарят. 
„Целта е в реално време да бъде обменяна информация между държавите членки по отношение на два важни въпроса - 
от една страна, има ли заплаха за интегритета на европейските избори и втора - заплахата с какъв произход е - външен или 
вътрешен на ЕС. Знаем, че над 30 държави са източници и на дезинформация и на кибератаки. Това, което мен ме 
интересува е какъв е европейският отговор. Ние да бъдем много по-подготвени.“ 
61% от европейските граждани се страхуват от кибератаки на предстоящите евроизбори, посочи още Мария Габриел. Тя 
допълни, че Европа изостава по отношение на инвестициите в киберсигурността. САЩ инвестират над 10 пъти повече. 
Еврокомисарят припомни необходимостта от киберексперти. В момента в Европа не достигат 300 хиляди експерти по 
кибер сигурност, посочи Мария Габриел. 
В конференцията на тема „Киберсигурността в Европейския съюз: начини да отговорим на все по-нарастващите заплахи“ 
участваха и Цветан Цветанов, и Йорданка Фандъкова. 
„Европейските избори ще покажат какво е нивото на киберсигурността в ЕС. Макар и за някои граждани европейският вот 
да не е най-важната или интересна тема, изключително важно е по време на тях гласът на хората да бъде защитен“, 
коментира председателят на ПГ на ГЕРБ. 
Той обясни, че онлайн средата се променя ежедневно и вследствие на това се предлагат все повече възможности и услуги. 
В тази връзка Цветанов посочи, че непрекъснато пада възрастовият праг на децата, които са активни онлайн и това 
задължава ежедневно да се разясняват потенциалните заплахи. 
"Столична община като партньор работи за създаване на различни образователни форми по сигурност в интернет. В края 
на миналата година подкрепихме Платформа за образование и иновации в киберсигурност чрез подписване на 
споразумение между Военна академия “Г. С. Раковски”, Асоциация за развитие на София, Софийски форум за сигурност, 
Българско ядрено дружество и Национална браншова организация за електрическа мобилност. Една от целите на тази 
платформа е разработване и предоставяне на различни образователни формати по киберсигурност. През този месец се 
предвижда да бъде обявена онлайн анкета, която цели да събере информация за познанията по сигурност в интернет сред 
ученици от софийските училища", съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. 
Анкетата ще бъде доброволна. Тя е изготвена от Софийския форум за сигурност. Резултатите ще помогнат за 
идентифициране на образователни липси и съответно предприемане на мерки. 
"Киберсигурността е едно от новите предизвикателства в нашето време" – заяви също кметът на София Йорданка 
Фандъкова. По думите ѝ "дигиталната трансформация е променила начина на общуване и много сектори трябва да се 
справят с новите технологии. Затова обаче са нужни дигитални умения, които трябва да включват и познаване на 



12 

 

рисковете. „40 000 души работят в IT сектора в София и това ни задължава непрекъснато да инвестираме в иновациите" – 
посочи Фандъкова. Според нея, за да се отговори на нарастващите предизвикателства в онлайн средата, трябва да се 
включат програми в средните и висшите училища за подготовка на експерти в киберсигурността. 
Дисциплина „Информационна сигурност“ е въведена само в едно средно училище в столицата – 128 СУ в „Младост“. 
Информатика се изучава в над 70 училища от първи клас, а във всички трети класове вече е въведен предмет Компютърно 
моделиране. В 267 паралелки са въведени IT технологии като компютърна техника и технологии, цифров дизайн, приложна 
информатика. 
В няколко университетa вече са открити магистърски програми по "Киберсигурност", а Столична община включва тази тема 
в Балканския хакатон, който организира миналата година заедно с еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово 
общество Мария Габриел. 
На тема сигурност в интернет Столичната община подкрепя граждански проекти по Програма „Европа“. Един от тях е „Кой 
е срещу теб в мрежата“. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 март 
София. 

- От 10.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание председателят на Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред и председател на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов ще участва в кръгла маса „Управление на 
миграционната политика в контекста на изборите за Европейски парламент". Сред основните говорители на 
форума ще бъдат Мария Габриел - еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, Младен Маринов - 
министър на вътрешните работи на България и др. 

- От 10.30 часа Общественият съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и 
жалбите на гражданите ще заседава в зала 142 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1. 

- От 09.30 часа ще започне седмичното заседание на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. 
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представено изследването „Българската младеж 

2018/2019" на „Галъп Интернешънъл" и Института по социология „Иван Хаджийски". 
- От 10.00 часа в НДК ще бъде открит форумът „Национални дни на кариерата - добра кариера, добър живот". 
- От 11.00 часа на брифинг в институцията омбудсманът Мая Манолова ще представи пред медиите отговорите на 

„Топлофикация София" ЕАД, 
- От 11.00 часа в зала 6 на НДК ще се проведе церемония по награждаване, във връзка с кампанията „Достойните 

българи". 
- От 11.00 часа в хотел „Феста" ще се проведе семинар на тема: „Политика на ЕС в област екология. Право на ЕС за 

опазване на околната среда и оценката на въздействието върху околната среда". Лектори на обучението са 
съдиите от Върховния административен съд Сибила Симеонова и Николай Гунчев, които имат дългогодишен опит 
в прилагането на екологичното право на България и ЕС. 

- От 12.00 часа в Първа зала на Столичната община в присъствието на кмета на Столичната община Йорданка 
Фандъкова ще бъде представена кампанията за безплатна подмяна на стари печки от домакинствата. В 
пресконференцията ще вземат участие зам.-кметът Йоана Христова и представители на общините Бургас, Велико 
Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. 

- От 12.00 часа 5 състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка, образувана 
по жалба на Д.М. от Бургас срещу „Артстрой" - Бургас. 

- От 13.00 часа в хотел „Метрополитън" ще се състои пресконференция на участниците в срещата на земеделските 
камари от Европа за постигнатите резултати от срещата. 

- От 13.30 часа 5 състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка, образувана 
по жалба на 55 служители на „Софийска вода" АД. 

*** 
Асеновград. 

- От 11.30 часа на площад „акад. Николай Хайтов" ще се проведе тържествено честване на Деня на ракетните войски 
и артилерията на Българската армия и 91 години от създаването на 4-ти артилерийски полк. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.30 часа в зала „22-ри септември" ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Благоевград. 
*** 
Бургас. 

- От 13.30 часа общинският съветник Живко Табаков ще има приемен ден за граждани в централата на Движение 
„България на гражданите" (ДБГ) - Бургас на ул. „Фердинандова" 2 Б. 

*** 
Варна. 

- Oт 10.00 часа в Община Варна ще се проведе информационно събитие по програмата за морско дело и рибарство 
2014-2020 (ПМДР). 

- От 14.00 часа до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ (ул. „Георги Бенковски") общинският съветник Николай Георгиев 
ще проведе приемна за граждани. 

*** 
Враца. 
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- От 17.00 часа в Конферентната зала на Общински съвет-Враца ще се проведе обществена консултация във връзка 
с промени в Наредбата местните такси, с които се предвижда понижаване на цените на таксите за депониране, 
транспортиране и термично оползотворяване на неопасните производствените отпадъци на територията на 
Общината. 

- От 17.00 часа в Конферентната зала на Общински съвет - Враца ще се проведе обществено обсъждане на 
предложение за закупуване на нов подвижен състав за обществения градски транспорт на територията на 
Общината. 

*** 
Вълчедръм. 

- От 10.30 часа в Зала 1 на Община Вълчедръм ще се състои встъпителна пресконференция по проект за изграждане 
на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините 
Вълчедръм и Якимово. 

*** 
Габрово. 

- От 12.00 часа зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на Габрово Таня 
Христова ще посетят Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от 
постоянна медицинска грижа в кв. „Велчевци" №1. От 12.20 часа е предвиден брифинг за медиите. 

- От 13.30 часа във физкултурния салон на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" заместник-министърът на 
труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова и кметът на 
Община Габрово Таня Христова ще участват в „Открит урок" под надслов „Влез в света на другия". 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в в Бизнес-залата на Община град Добрич ще се проведе заключителна пресконференция и 
церемония по официално откриване на обекти, обновени по проекта за енергийно обновяване на многофамилни 
жилищни сгради. 

- От 10.30 часа в Голямата заседателна зала на Община град Добрич ще се проведе информационна среща на тема 
„Европейски средства за образованието". 

*** 
Казанлък. 

- От 15.00 часа в офиса на Обществения посредник на община Казанлък ще се проведе информационна среща за 
родители по въпроси, които касаят общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата. 

*** 
Перник. 

- От 15.30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще присъства на 
официалното откриване на обновената и санирана сграда на Община Перник. Oт 16.00 часа, в Общински комплекс 
„Дворец на културата" - Перник тя ще участва в граждански диалог на тема „Европа в нашия дом".  

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Перник ще се проведе пресконференция във връзка с 
реализирането на проекта „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда на Община Перник и Областна администрация", който се финансира по Оперативна програма „Региони в 
растеж". 

*** 
Пловдив./ с. Калековец. 

- От 10.30 часа кметът на община „Марица" Димитър Иванов ще направи първа копка на детска градина в село 
Калековец. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще заседава Постоянната комисия в областта на 
индустрията и новите технологии. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Български учен е най-големият познавач на ретината в света - д-р Владимир Кефалов от Вашингтон специално за 
БНТ; 

- Закон за вероизповеданията и рестарт на АЕЦ "Белене" - коментар на Валери Симеонов; 
- Поскъпват или поевтиняват основните хранителни продукти - какви са цените на борсата? 
- Как приемането на еврото ще се отрази на цените и доходите? 
- Две авиокатастрофи с Боинг 737 Макс - ще бъде ли спрян моделът завинаги? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Бой между деца в Габрово! На живо: Каква е реакцията на институциите? 
- Репортерът Емил Митев ще ни разкаже защо язвир „Пясъчник" се превърна в най-охранявания водоем у нас с 

помощта на модерните технологии? 
- Как издирваната за измами в цял свят Ружа Игнатова стана бизнесдама на годината? 
- Защо премиерът Бойко Борисов поиска среща с патриарха и главния мюфтия? 
- Tръгна процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене"! Има ли кандидати - в студиото 

министърът на енергетиката Теменужка Петкова; 
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- Необходими ли са законови промени, за да спрат измамите с пенсии? Гост - председателят на социалната комисия 
в парламента Хасан Адемов; 

- На живо: Специализирана акция на КАТ за колани и детски столчета. Какви ще са глобите за наружителите? 
- Доброволци събраха тонове боклук от столична градинка. На живо: Кое ще е следващото им предизвикателство? 
- Как Софийската опера и балет ще отбележи юбилея на Панчо Владигеров? Гост - академик Пламен Карталов. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кметовете на Созопол и Златица с обвинения за злоупотреби с милиони левове? Защо това се случва точно сега? 
- Кой стои зад схемите с деца на български граждани за източване на социалната система в Германия? 
- Сняг от козирка на хотел в Пампорово премаза няколко автомобила - ще обезщетят ли собствениците? 
- Последен сняг за тази зима - с колко ще паднат температурите през следващите дни? 
- В „Дръжте крадеца!" - кражба на алкохол от бургаски магазин. 
- Как училище се сдоби с пешеходна пътека след репортажите на Румен Бахов? 
- Поредна жертва на ограничителите на ул. „Граф Игнатиев" - възрастен мъж се спъна и нарани. 
- Рекордно голяма листа на чакащи за трансплатация на бъбрек. Кога ще има национална програма за донорство? 
- Коя река е по-дълга - Нил или Амазонка? И защо два учебника дават различни отговори на този въпрос? Разговор 

с известния учител по география Димо Падалски. 
- Как двама рибари спасиха жена от удавяне в морето край Бургас? 

 
Profit.bg 
 
√ Компаниите от Стара планина Холд с дивидент от над 22 млн. лв. 
Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга 
Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2018 г. под формата на дивидент. 
Общата сума, която всички компании от холдинговото дружество ще разпределят, възлиза на над 22 млн. лв. 
Най-много ще получат акционерите на М+С Хидравлик – 11.83 млн. лв., или по 0.30 лв. на акция, докато всеки инвеститор 
с книжа от Стара планина Холд и Хидравлични елементи и системи ще има възможност да получи 0.242 лв. и 0.26 лв. на 
акция. 
Общата стойност на дивидента, който Стара планина Холд ще разпредели, възлиза на 5.04 млн. лв., докато при ХЕС сумата 
възлиза на 4.73 млн. лв. 
Малко над 400 хил. лв. ще получат акционерите в Българска роза АД и Елхим-Искра, като дивидентът на акция е точно 0.08 
и 0.016 лв. за лот. 
Предложенията следва да се гласуват първоначално от Съвета на директорите на съответните дружества, а след това и от 
общите събрания на компаниите. 
Сумите за година по-рано бяха подобни и възлизаха на: Стара планина холд АД, 4 750 414 лв. (0.228 лв. на акция). М+С 
Хидравлик АД, 11 517 744 лв. (0.295 лв. на акция), Хидравлични елементи и системи АД, 4 002 625 лв. (0.22 лв. на акция). 
Елхим-Искра АД, 301 301 лв. (0.012 лв. на акция). Българска роза АД, 401 324 лв. (0.075 лв. на акция). 
 
Actualno.com 
 
√ Франция е съгласна да има общ парламент с Германия  
Франция одобри идеята да бъде създаден общ парламент с Германия, пише Deutsche Welle, цитирана от БГНЕС.  
Председателят на долната камара френския парламент (Национално събрание) Ришар Феран обяви, че Националното 
събрание е одобрило предложението, въпреки недоволството на крайнолевите и крайнодесните. Сега се чака решението 
на Бундестага в Берлин.  
Идеята за общ парламент гласи следното - предвижда се той да има 100 депутати, по 50 от двете страни. Те ще предлагат, 
обсъждат и приемат съвместни резолюции, които няма да имат статута на закон. Тези резолюции ще влизат за гласуване 
в Националното събрание във Франция и Бундестага в Германия.  
 
Debati.bg 
 
√ Виктор Орбан ще обсъди оставането на „Фидес” в ЕНП с Манфред Вебер  
Унгарският премиер Виктор Орбан днес ще се срещне с лидера на групата на Европейската народна партия /ЕНП/ в 
Европарламента Манфред Вебер.  
Партията на Виктор Орбан „Фидес“ е заплашена от изключване от ЕНП, заради негативната кампания срещу ЕК и нейният 
председател Жан-Клод Юнкер за предстоящите евроизбори. Тези дни Будапеща започна да сваля антиевропейските 
плакати с образа на Жан-Клод Юнкер и на милиардера от унгарски произход Джордж Сорос.  
Миналата седмица Орбан заяви, че „Фидес“ ще обсъди съюз с полската консервативна „Право и справедливост“ , ако 
напусне дясноцентристката Европейска народна партия.  
„Промиграционните политици ни нападнаха в Европейската народна партия“, заяви Орбан пред държавното Радио Кошут. 
„Тези политици искат да превърнат ЕНП в международна организация за миграция“. Ако се окаже, че трябва да започнем 
нещо ново в Европа и е възможно това да е краят на дебата, че нашето място не е в крайна сметка в /ЕНП/, а извън нея – 
макар че бих предпочел да постигна трансформация в /ЕНП/и реформа, например, че в нея ще има място за 
антимиграционни сили като нас – но ако има нужда да се започне нещо ново, тогава очевидно първото място, където ще 
преговаряме, е Полша“, каза още Орбан. Членовете на ЕНП ще обсъдят членството на „Фидес“ в Орбан в дясноцентристкия 
блок на 20 март, след като дузина партии призоваха за неговото замразяване или изключване. 
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