Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ настоява Националния икономически съвет да обсъди българската програма за инвестиционна имиграция
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) внесе предложение Националния икономически съвет да обсъди
българската програма за инвестиционна имиграция. Програмата, която позволява на граждани на трети страни да
придобиват разрешение за пребиваване или гражданство чрез инвестиции, е една от добрите възможности за привличане
на чуждестранен капитал в страната. Преустановяването ѝ би довело до допълнително орязване на и без това
недостатъчния размер на инвестициите у нас. Работодателската организация вече е изпратила до Министерство на
икономиката и Министерство на правосъдието концепция за развитие на програмата, както и необходимите изменения и
допълнения в нормативната уредба.
Част от изпратените до двете министерства предложения на работодателската организация за подобряване на програмата
включват актуализация на инвестиционните опции съгласно икономическите нужда на България, разглеждане на молбите
на инвеститорите за гражданство по отделен ред, въвеждане на минимални изисквания и лицензиране на лицата,
предоставящи услуги на инвеститори, както и оптимизация на административните процеси и контрол. Предложенията на
АИКБ са в пълно съответствие на направените в началото на януари т.г. препоръки на Европейската комисия, държавите
опериращи инвестиционни програми да предприемат допълнителни мерки с цел намаляване на рисковете, свързани със
сигурността, прането на пари, корупцията, заобикалянето на законодателството на ЕС и избягването на данъчно облагане.
По данни от края на 2018 г. над половината от държавите в световен мащаб (105) прилагат такъв тип икономически
инструменти. От тях 18 са държави-членки на ЕС, като тенденцията в Европа е техния брой да продължава да расте. Сред
тях са Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, Малта, Португалия, Литва, Латвия, Естония, Германия, Испания, Гърция,
Румъния и Франция.
За последните десет години българската програма е успяла да привлече над 327 млн. евро инвестиции, като затова е
издала 530 разрешения за пребиване и 46 разрешения за гражданство. От АИКБ считат, че успешният път за програмата е
нейното оптимизиране и при системна държавна подкрепа и избор на орган за координация и управление тя може да
постигне далеч по-задоволителни резултати.
За сравнение само за 2018 г. чрез имиграционната си програма Гърция е успяла да привлече 1,09 млрд. евро, Испания –
1,014 млрд. евро, а Португалия – 839 млн. евро.
За повече информация вижте също:
▪ Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция;
▪ Писмо на АИКБ относно предложение за обсъждането от НИС на Концепция за развитие на българската програма
за инвестиционна имиграция, сканирано с входящите номера.
Топ Преса
√ АИКБ призова за спешни мерки за справяне с недостига на персонал в Европейския Съюз на Тристранната среща на
социалните партньори
„Намирането на човешки ресурси с подходящи умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в
Европа, което има сериозен отрицателен ефект върху икономиката и обществото.
Европа губи 0,8 евро на всеки отработен час, поради несъответствие на предлаганите на пазара на труда умения на
търсенето на работодателите.“, подчерта в своето изказване на Тристранната среща на европейските социални партньори
в Брюксел д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.
Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи
публични услуги.
Пред председателя на Съвета на Европейския съюз и министър–председател на Румъния г-жа Данчила, президента на
Съвета на Европейския съюз г-н Туск, председателя на ЕС г-н Юнкер, еврокомисари и председатели на европейските
социални партньори, тя настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез
насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството,
цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за
избор.
Друг акцент в нейната реч беше необходимостта от насърчаването на конкурентоспособността на икономиката, като
абсолютно необходимо условие за поддържане на изключително скъпия европейски социален модел. „Въпреки, че
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населението на Европа е едва 7 % от световното, а БВП – 25 %, 28-те държави – членки на Европа реализират над 40 % от
социалните разходи в света“, подчерта тя.
Във връзка с това, д-р Милена Ангелова настоя за спешни решения по Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 и
за инвестиции в инфраструктурата и в компетенции, търсени на пазара на труда, за насърчаване на производителността.
АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на
системата на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на
привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на българската икономика.
Президентът на Европейския съвет г-н Туск подчерта, че инвестициите са ключови за преодоляването на забавянето на
икономическия ръст в Европа. Президентът на BUSINESSEUROPE г-н Пиер Гатаз обърна внимание на румънското
председателство за множеството проблеми при въвеждането на директивата за сезонните работници и призова за
своевременното им решаване.
На Тристранната среща на европейските социални партньори присъства и заместник-председателя на Европейската
комисия г-н Валдис Домбровскис.

Важни обществено-икономически и политически теми

НОВА ТВ
√ България и Япония засилват сътрудничеството си в редица области
България и Япония засилват сътрудничеството в икономиката, културата, туризма и развитието на Западните Балкани. За
това се договорите вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и заместник-министърът на
външните работи на Япония и депутат Кенджи Ямада, с когото разговаряха по време на Петата световна среща на жените
в Токио.
Външният министър Таро Коно отложи поради заболяване всичките си публични изяви и срещи на форума.
“Пожелавам на министър Коно бързо оздравяване, предайте моите най-искрени и приятелски чувства и се надявам скоро
да се видим в България”, каза вицепремиерът Захариева. При предишните си срещи с японския си колега тя договори
размяна на визити тази година по повод 110 години от първите официални контакти между двете страни, 80 години от
установяването на дипломатически отношения и 60 години от тяхното възстановяване.
“С 30 на сто се е увеличил двустранният стокообмен след посещението на премиера Шиндзо Абе в България миналата
година. Имаме много добре работещ автомобилен клъстър, вероятно не знаете, че всяка четвърта част от всеки автомобил
се произвежда у нас. Предлагам ви да обсъдим откриването на производство на японски електромобили. Очаквам и
повече японски туристи - годишно ние посрещаме 8,5 млн. чужденци, но само 14 000 от тях са от вашата страна”, каза
Захариева.
“Приветствам изпращането на бизнесделегация и увеличаването на бизнесконтактите на различни нива. Аз лично искам
да разпространявам информацията за красотата на България за да увеличим броя на японските туристи - каза заместникминистър Кенджи Ямада - Япония подкрепя обединена Европа с общи демократични ценности и се радвам, че те се
разпространяват и в Западните Балкани. Високо оценяваме съвместната ни работа с България, която познава региона,
защото може да осъществим така сътрудничество с всички страни от Балканите.”
Японската страна благодари на Българското председателство на Съвета на ЕС за усилената работа, довела до подписването
на две важни споразумения между ЕС и Япония - Споразумение за икономическо партньорство и Споразумение за
стратегическо партньорство.
Захариева и Ямада обсъдиха още редица въпроси от международния дневен ред, след което подписаха Меморандум за
консултации и сътрудничество между двете външни министерства.
Япония е ключов фактор в регионалната и международната политика. Тя е третата по големина икономика в света и е на
едно от челните места по технологични постижения и иновации. Стратегически партньор е на ЕС и на НАТО. Мястото й в
световната икономика и политика, както и интересите на нашата страна за привличане на инвестиции и технологично
развитие обуславят приоритетното място на българо-японските отношения във външната ни политика.
Investor.bg
√ Туристическият бранш потвърди очакванията за труден летен сезон
Отчетен е спад в ранните записвания на туристи от Германия, Русия и Англия
Туристическият бранш потвърди очакванията си за труден летен сезон. Хотелиери и представители на бранша по южното
Черноморие отчитат спад в ранните записвания на туристи от Германия, Русия и Англия. По-малкият брой резервации от
бранша обясняват с успокояването на обстановката в Турция, Мароко и Египет.
„Това, което забелязваме, е че германците и руснаците имат спад и то не от тази година, а от миналата”, каза Николай
Янков, директор на хотелски комплекс, цитиран от Нова телевизия.
Според Министерството на туризма причина за спада на резервациите е и фалитът на авиокампании.
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„Към момента следствие на фалита на „Ер Германия” наблюдаваме лек спад и от пазар Германия, но се надявам, че
съответно записванията в последния момент ще бъдат добри и това ще доведе до по-ниски спадове”, каза министърът на
туризма Николина Ангелкова.
Хотелиерите обясняват, че търсят нови пазари, за да компенсират отлива. Категорични са, обаче, че цените няма да се
променят.
За да задържат нивата на посещаемост, от бранша ще опитат да подобрят качеството на обслужването. И тук обаче удрят
на камък заради липсата на квалифицирани кадри. „Собствениците са виновни за кризата с екипа си, тъй като
собствениците държаха хората на ниски заплати години наред и просто хората избягаха от страната”, обясни Борис
Минчев, управител на хотел.
Затова и това лято ще им се наложи да внасят кадри, най-вече от Украйна и Молдова. Настояват обаче за облекчения административни и финансови, при наемането на работници за повече от три месеца.
За това, че има спад на ранните записвания на туристите от Русия в рамките на 10-15%, потвърди и министърът на туризма
Николина Ангелкова. Тя побърза да уточни, че в министерството са предприели всякакви мерки, за да насочат вниманието
на руските туристи към България. Министърът коментира, че е налице и отлив от 30-40% при ранните записвания за
почивка в България за тази година от младежите на възраст до 25 години.
За Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма, спадът на туристите тази година е очакван.
Спадът е провокиран от редица събития, включително геополитически. От тях беше провокиран и бумът от предходните
години, коментира Драганов . Той препоръчва държавата да участва по-активно в привличането на туристи. Държавата
продължава да не съучаства в туристическия бизнес за привличане на туристи, смята експертът.
√ Колко всъщност е безработицата в България
Необходимо е през следващите години фокусът за изчисление на показателя да се измести към данните на Агенцията
по заетостта, пише Явор Алексиев
Сравнително добрият период за българската икономика и дълготрайните позитивни тенденции на трудовия пазар могат
да имат успиващо действие върху анализаторите на протичащите процеси. Ако има един урок, който трябва да си
припомним от предходната криза, то е че у нас проблемите на пазара на труда назряват бавно, но ескалират бързо.
Тук обаче не става дума за някакви назряващи кризи на пазара на труда, а за това кой към момента е по-подходящият
инструмент за тяхното навременно идентифициране – данните на Агенция по заетостта (АЗ) или тези на Националния
статистически институт (НСИ). Въпреки че двете институции изчисляват безработицата по различен начин и съответно
резултатите им не са директно сравними, в този материал ще направим именно това, с всички необходими условности,
пише в анализ икономистът Явор Алексиев от Института за пазарна икономика.
Тенденциите, наблюдавани от АЗ и НСИ, са аналогични, а разликите в коефициента на безработица – минимални (виж
Графика 1). Така например, годишните данни за пазара на труда, които НСИ публикува през миналата седмица, показаха
спад на безработицата дорекордно ниските 5,2% през 2018 г. Въпреки че АЗ все още не са публикували официално данни
за средногодишното ниво на безработицата за миналата година, нашите изчисления на база получени от агенцията
месечни данни, също сочат очаквано рекордно ниско ниво от 6,2%.
Графика 1. Коефициент на безработица (2003-2018) в %

Източник: ИПИ на база данни от АЗ (прогноза на ИПИ за 2018 г.) и НСИ
По правило икономическите анализатори разчитат в много по-голяма степен на данните на НСИ, тъй като те дават цялостна
представа за случващото се на трудовите пазари, докато ролята на АЗ е много по-ограничена – фокусът на агенцията пада
само върху безработните, които са регистрирани в бюрата по труда. НСИ използва по-широка дефиниция на понятието
„безработен”, като регистрацията в бюрото по труда не е задължителна предпоставка за причисляването на едно лице в
тази група. Напълно достатъчно е лицето през последните четири седмици активно да е търсило работа (или дори вече да
е намерило такава, която очаква да започне до 3 месеца от наблюдавания период, което е случаят, например, с някои
сезонни работници).
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Друга основна разлика идва от знаменателя, който двете институции използват, за да изчислят коефициента на
безработица, а именно броят на икономически активното население (заети + безработни). Докато НСИ актуализира броя
на икономически активното население при всяко от своите изследвания, АЗ използва статична величина – броя на
икономически активното население при последното преброяване на населението (3,282 млн. души). Разликата между
статичната и актуализираната икономическа активност в периода след 2011 г. обаче никога не е била достатъчно
значителна, за да доведе до кой знае какво разминаване в данните на двете институции. Сравнението между
традиционния метод на изчисляване на коефициента на безработица от АЗ и корекцията му с данните за икономическа
активност от НСИ показва близки стойности (Графика 2).
Графика 2. Коефициент на безработица на АЗ и корекция спрямо годишно актуализираните данни за
икономическата активност на НСИ

Източник: ИПИ на база данни от АЗ (прогноза на ИПИ за 2018 г.) и НСИ
В периода до 2011 г. коригираният коефициент на безработица е по-висок от официално регистрирания от АЗ, заради
значителният спад на активното население в годините между 2001 и 2004 г. С настъпването на по-силни за икономиката
години, икономическата активност се покачва отново, което води до сближаване на двата коефициента. В периода след
Преброяване 2011 корекцията на коефициента с ежегодните данни на НСИ за икономическата активност не показват
особени различия, като дори обратното наблюдение е вярно – коригираният коефициент е малко по-нисък от официално
публикувания от АЗ. Специално през 2018 г. очакваме тази корекция да покаже стойност от 6,1% при вече споменатото
очаквано официално ниво от 6,2%.
Извадковият характер на провеждането от НСИ изследване „Наблюдение на работната сила” означава, че с
продължаващия спад на броя на безработните лица в страната, данните на статистиката ни казват все по-малко за тях. Това
не е някаква критика, а просто обективна реалност и логично следствие от промяната на характеристиките на
наблюдаваната съвкупност.
Графика 3. Съотношение между отчетените от НСИ и АЗ безработни по области (2018)

Източник: ИПИ на база данни от АЗ (прогноза на ИПИ за 2018 г.) и НСИ
За да илюстрираме проблемите, до които това може да доведе при анализа на данните за пазара на труда, ще направим
едно още по-неиздържано от направените дотук методологически сравнения на резултатите на НСИ и АЗ – сравнение на
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данните на областно ниво. През 2014 г., когато в страната има 384 хил. безработни лица, единствената област, в която НСИ
признава за недостатъчна точност на коефициента на безработица, е Кърджали. През 2018 г. тези области са вече 6 –
Габрово, Стара Загора, Кюстендил, София (област), Кърджали и Хасково.
Съпоставката с данните на АЗ за броя на реално регистрираните лица показват, че безработицата, публикувана от НСИ, за
тези области (с изключение на Габрово) най-вероятно е силно подценена. Най-фрапиращо е разминаването в София
(област), където НСИ прави оценка за 700 безработни, при данни на АЗ за реално регистрирани 6500 души. Освен тези
области двойно повече регистрирани безработни от страна на АЗ се виждат още в областите Благоевград и Пазарджик –
други два потенциални източника на непредставителни данни в бъдещи изследвания. В останалите 20 области на страната
оценките на АЗ и НСИ са близки, като в някои от тях се вижда и очакваният „превес” на идентифицираните от НСИ
безработни лица.
Въпреки че на национално ниво данните на НСИ са напълно в унисон с изискванията на Евростат, намаляващият брой на
безработните в страната поставя обективни трудности пред тяхното точно проследяване посредством извадкови
наблюдения, особено на регионално ниво. Причините за това са напълно обективни, но и ефектът върху данните е напълно
реален, поради което изглежда необходимо поне през следващите 2-3 години фокусът на тема безработица да се измести
към данните на АЗ.
Publics.bg
√ От 1 юли производителите с мощност между 1 Mw и 4 Mw ще преминат към свободния пазар
Промяната ще обхване 12 ВЕКП централи и 360 централи с ВЕИ
От 1 юли 2019 г. производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1 Mw и 4 Mw ще преминат от
преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране с премия. Това става ясно от проект за промени в
закона за енергетиката, внесен в деловодството на парламента от депутатите Делян Добрев и Валентин Николов. Новите
текстове са публикувани за обществено обсъждане тук.
Промените ще засегнат 12 ВЕКП централи с обща инсталирана електрическа мощност 27,6 Mw и 360 централи с
възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 723 Mw. От текстовете на законопроекта става ясно, че
няма да има преходен период, в който общественият доставчик да изкупува по преференциална цена от тези
производители произведената електроенергия и да я продава на електроенергийната борса, за което да бъде
компенсиран от Фонд „Сигурност на електроенергийнта система“.
Годишнo тези 372 броя централи произвеждат около 1 500 000 мегаватчаса електроенергия, пише в мотивите към
законопроекта. Централите, които влизат в обхвата на промените следва в срок до 30 юни 2019 г. да подпишат договор за
компенсиране с премия с ФСЕС. Премията ще представлява очакваната разликата между преференциалната цена и
определената от регулатора прогнозна пазарна цена. За ВЕИ производителите премията ще се предоставя до изтичане на
съответния договор за дългосрочно изкупуване, а размера на количеството електроенергия, което ще бъде компенсирано
с премия е определеното нетно специфично производство.
В мотивите към законопроекта се посочва още, че тези стъпки се предприемат, защото е необходимо процесът по
либерализация на електроенергийния пазар да бъде продължен. „Следва да се осигурят допълнителни количества
електроенергия, с оглед повишаване на ликвидността на електроенергийната борса за постигане на стабилен и предвидим
пазар на електроенергия“, изтъкват още вносителите. Авторите на законопроекта очакват, че така ще се създаде по-висока
конкуренция, а оттам ще се повиши и предлагането на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в
най-голяма степен на портфолиото на съответните търговски участници.
Създава се и нов пазарен механизъм, който да насърчи инвестициите в зелени проекти и изграждането на нови мощности
от възобновяеми източници. Механизмът не предвижда ангажимент от страна на държавата - предоставянето на договор
за задължително изкупуване на енергията, преференциална цена, договор за разлика, корпоративна гаранция и/или други
непазарни механизми за гарантиране на инвестицията или приоритетно диспечиране. Предлаганата разпоредба
предвижда крайните клиенти да бъдат освободени от заплащане на такса „задължение към обществото“ за доставена
електроенергия от ВЕИ централа чрез директен електропровод.
БНT
√ АПИ: От днес започва ремонт на три съоръжения по АМ "Тракия" в посока Пловдив
От 25 март (понеделник) започва ремонтът в платното за Бургас на три мостови съоръжения на АМ „Тракия“ - при 13-ти,
15-ти и 20-ти километър. Виадуктите не са обновявани основно от построяването им преди повече от 30 години. При
извършването на строителните работи движението ще се осъществява двупосочно в платното за София. За улеснение на
трафика в края на работната седмица - в петък и събота, в района на ремонтирания участък ще има две ленти в посока
Пловдив и една за София, а в неделя и понеделник сутрин ще има две ленти за София и една за Пловдив.
Предвижда се ремонтните дейности да завършат преди началото на активния туристически сезон. На трите виадукта ще
бъде направен ремонт на пътните плочи, греди, дилатационни фуги и тротоарни блокове, хидроизолация, нова асфалтова
настилка, маркировка, нови предпазни парапети и мантинели. Съоръжението при 13-ти км е с дължина 254 м, при 15-ти
км - 322 м, а при 20-ти км - 400 м.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат разумно и да спазват стриктно въведената временна
организация на движението по време на строителните работи. Ремонтът е наложителен и трябва да бъде направен, за да
се пътува след това много по-удобно по обновени пътни участъци.
През седмицата започна и ремонт на моста над река Тополница на АМ „Тракия“. До 30 април движението от 77-ми до 78ми км в посока Пловдив се ограничава в активната и аварийната лента и се осъществява в изпреварващата лента.
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Предвиден е ремонт на дилатационна фуга, хидроизолация, възстановяване на бетонови повърхности на устой и греда,
полагане на нова асфалтова настилка и хоризонтална маркировка.
От 7 март движението по моста над река Елшишка при км 89-ти на АМ „Тракия“ се осъществява двупосочно в платното за
София, поради ремонт на платното за Пловдив. Дейностите включват смяна на гредите на мостовото съоръжение, нова
хидроизолация, асфалтиране и хоризонтална маркировка. Очаква се строителните работи да приключат до края на май т.
г. В края на ноември миналата година завърши ремонтът на платното за София.
За улеснение на трафика от 13 ч. всеки петък до 17 ч. в събота, в района на ремонтирания участък, има две ленти в посока
Пловдив и една за София. От 17 ч. всяка събота до 10 ч. в понеделник ще има две ленти за София и една лента за Пловдив.
Целта е улеснение на трафика в пиковите часове през почивните дни, когато много хора тръгват на път.
√ Президентът Румен Радев заминава на официално посещение в Египет
Президентът Румен Радев заминава на официално посещение в Египет по покана на колегата си Абдел Фатах ас Сиси.
Активизиране на търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество са сред основните теми, които ще бъдат
обсъдени.
Разговори ще бъдат водени и за партньорството в областта на културата, образованието и туризма, както и перспективите
в сферата на отбраната и военната промишленост. По този повод в делегацията на държавния глава са включени
представители на близо 30 фирми от изброените сектори.
√ Пакетът "Мобилност" влиза в дневния ред на ЕП
Очаква се днес да стане ясно дали пакетът "Мобилност" ще влезе в дневния ред на депутатите от Европейския парламент.
Страната ни настоява решението за пакета "Мобилност" да се вземе от следващия състав на Европейския парламент. В
противен случай превозвачи от България, Румъния, Латвия, Литва, Полша и Унгария излизат на протест в сряда в Страсбург.
Очаква се камиони да блокират улиците, а хората да направят жива верига около Европарламента. Това, което най- много
притеснява нашите превозвачи е изискването автомобилите и шофьорите да се прибират на 20 дни в страната си, а
фирмите да плащат европейски ставки.
√ След разследването: Кампанията на Тръмп не е имала връзки с Русия
Оповестени бяха основните заключения на разследването на специалния прокурор Робърт Мълър за евентуална руска
намеса в президентските изборите през 2016 година в Съединените щати. Според разследването няма доказателства за
заговор между президента Доналд Тръмп и Русия.
"Америка е най-великото място на Земята". Така Доналд Тръмп коментира заключенията на разследването на специалния
прокурор Робърт Мълър. След двегодишно разследване Мълър не е открил доказателства, че предизборният екип на
Тръмп е заговорничил или съгласувал действията си с Русия, за да повлияе на президентските избори през 2016 г.
Това се казва в резюме от четири страници от заключенията, което министърът на правосъдието Уилям Бар изпрати на
лидерите на Конгреса и на медиите. Разследването не е констатирало, че Тръмп е извършил престъпление, но и не го
оневинява. Ето защо лидерите на демократите в Конгреса настояват да бъде публикуван целият доклад.
Според говорителка на Белия дом, констатациите на Министерството на правосъдието напълно оневиняват президента на
САЩ, а адвокатът на Тръмп - Рудолф Джулиани, каза, че прочетеното в резюмето на Бар е „по-добро от очакваното".
News.bg
√ Турският главен прокурор е на посещение у нас
Главният прокурор на Турция Мехмет Акарджа простигна на посещение у нас, уведомиха от пресслужбата на
прокуратурата.
Акарджа е в България на двудневно официално посещение по покана на своя колега Сотир Цацаров.
Визитата на турския главен прокурор е в рамките на подписаното през 2014 г. Споразумение за сътрудничество между
Главната прокуратура към Касационния съд на Република Турция и Прокуратурата на Република България.
До момента са разменени 5 визити между главните прокурори на двете страни. Провеждани са и обучения на прокурори
от двете държави.
Главната тема на разговора обаче ще бъдат терористичните заплахи, борбата с организираната престъпност и
международното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
В рамките на посещението също така е предвидено Акарджа да се срещне с премиера Борисов и МВР-шефът Младен
Маринов.
Г-н Мехмет Акарджа е Главен прокурор на Върховния апелативен съд от 2015 година, преди това е бил председател на
наказателна колегия на Върховния апелативен съд, в съдебната система на Р Турция е от 1987 година, когато встъпва като
кандидат съдия, обясняват от пресцентъра на държавното обвинение.
√ Държавата пази земеделците от градушки, но срещу заплащане
По 75 стотинки на декар обработваема площ ще плащат земеделските стопани за защита от градушките, предаде БНР. Това
предвижда държавата.
По информация на министъра на земеделието Румен Порожанов първоначалното намерение и застрахователите да правят
вноски отпада.
Припомняме, преди дни Кабинетът одобри проект на Закон за превенция от неблагоприятните климатични събития. Целта
е да се разшири обхватът на системата за борба с градушките, така че да бъдат защитени всички обработваеми земи в
страната, както и урбанизирани територии.

6

Според предварителните разчети това ще струва 230 милиона лева годишно.
Със задачата ще се заеме ново държавно предприятие, което ще се финансира от бюджета и от вноските на земеделските
стопани.
Към момента от градушки е защитена една трета от обработваемата земя в страната.
БНР
√ Започва изграждането на система за управление на биоотпадъците в Севлиево, Дряново и Сухиндол
В Севлиево започва изграждането на система за управление на биоотпадъците. Проектът се осъществява на територията
на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.
Проектът ще подпомогне трите общини да намалят количествата битови биоразградими отпадъци чрез въвеждането на
система за разделното им събиране и рециклиране. Инсталации за преработка на отпадъците ще се строят в Севлиево и
Дряново. Площадка за компостиране ще бъде изградена на място за община Сухиндол.
Съоръженията ще обслужват повече от 42 000 жители. Общият размер на инвестицията е над 2 200 000 лв, от които
оперативната програма „Околна среда“ осигурява безвъзмездно над 1 800 000.
√ Мария Габриел ще представи в Благоевград политиките на ЕК за дигиталното образование
Комисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел организира в Благоевград граждански диалог на тема:
"Цифровото образование: двигател на цифровата икономика". На него Габриел ще представи политиките на Европейската
комисия за насърчаване на дигиталното образование, както и конкретни инициативи, насочени към образованието, както
и предизвикателствата пред цифровата икономика.
Дискусията е организирана по инициатива на Стопанския факултет към Югозападния университет, който е и домакин на
събитието. Очаква се участие във форума да вземат преподаватели и студенти, както и представители на бизнеса, и
обществени организации.
√ Вучич: Сърбия никога няма да се присъедини към НАТО
НАТО извърши престъпление, когато бомбардира Сърбия и тя никога няма да се присъедини към алианса. Това са думи на
сръбския президент Александър Вучич, произнесени вчера, когато в цялата страна беше отбелязана 20-ата годишнина от
въздушните удари срещу тогавашната Югославия. Военната кампания имаше за цел да сложи край на кръвопролитния
конфликт в Косово. Вучич подчерта, че смъртта на 2500 цивилни, загинали по време на бомвбардировките и щетите за
десетки милиарди долари винаги ще бъдат престъпление за сърбите.
"Това беше една агресия от страна на НАТО. Бяхме сами срещу най-голямата военна сила в света. Целта им бе да ни победят
и унижат, а след това да дадат част от нашата територия на другиго", заяви Вучич на церемония в град Ниш, на която
присъстваха около 20 000 души.
Agro Business
√ България е изнесла храни за 5.9 млрд. лева
България е изнесла храни за 5.9 млрд лева-рекорд за цялата история на страната. Πpинoc зa тaзи пoлoжитeлнa тeндeнция
имaт и мeждyнapoднитe тъpгoвcĸи вepиги, cтъпили в Бългapия.
Гoлeмитe мeждyнapoдни вepиги пoдĸpeпят бизнeca нa бългapcĸитe пpoизвoдитeли. Haпpимep Віllа инвecтиpa в paзвитиeтo
нa бългapcĸoтo зeмeдeлиe чpeз пpoгpaмaтa cи "Гpaдинитe нa Биллa" и paзвитиeтo нa бpaндa "Бългapcĸa фepмa". Каuflаnd
и Lіdl пoдĸpeпят бългapcĸитe фepмepи ĸaтo ocигypявaт cpeдcтвa и нoy-xay зa cepтифициpaнeтo им пo cтaндapтa Glоbаl G.А.P.
Lіdl пycнa cepиятa "Poднa cтpяxa" и пpoвeдe ĸaмпaниятa "Cъxpaни бългapcĸия вĸyc", c ĸoeтo нaлoжи нa пaзapa тpaдициoнни
бългapcĸи xpaни. Меtrо cтapтиpa пpoгpaмaтa "Oтглeдaнo c гpижa в Бългapия" зa изĸyпyвaнe нa пpoдyĸция диpeĸтнo oт
фepмepи в peгиoнитe, в ĸoитo ĸoмпaниятa имa мaгaзини.
Πoдĸpeпaтa зa бългapcĸитe пpoизвoдитeли ce изpaзявa и в cпoдeлянeтo нa oгpoмния oпит, ĸoйтo вepигитe имaт в Бългapия
и Eвpoпa. Блaгoдapeниe нa тoвa мнoгo пpoизвoдитeли oптимизиpaxa cвoитe пpoцecи и изpacнaxa, a нaй-дoбpитe дopи
излязoxa нa мeждyнapoднитe пaзapи. Дeceтĸи бългapcĸи ĸoмпaнии ycпeшнo peaлизиpaт пpoдyĸциятa cи във филиaли нa
тъpгoвcĸитe вepиги в чyжбинa и бpoят им пocтoяннo ce yвeличaвa.
Пpeз гoлeмитe тъpгoвци ce пpoдaвaт бългapcĸи xpaни зa нaд 3 млpд. лв. гoдишнo. B няĸoи ĸaтeгopии, ĸaтo млeчни и мecни
пpoдyĸти, бeзaлĸoxoлни нaпитĸи, винo и xлeбни издeлия, нaд 90% oт oбopoтa нa гoлeмитe тъpгoвци ce фopмиpa oт
бългapcĸи cтoĸи.
Гoлeмитe тъpгoвcĸи вepиги дoпpинecoxa мнoгo зa изcвeтлявaнeтo нa иĸoнoмиĸaтa в Бългapия. B cъщoтo вpeмe тe ca и нaйгoлeмия пoтъpпeвш oт нeлoялнaтa ĸoнĸypeнция нa вce oщe гoлeмия cив ceĸтop пpи xpaнитe. Cдpyжeниeтo зa мoдepнa
тъpгoвия пoдĸpeпя ycилиятa нa дъpжaвaтa зa cвивaнe нa cивия ceĸтop и нeйнитe paзyмни инициaтиви в тaзи пocoĸa.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Положителните промени в българското образование: много, малко или достатъчно?
Петър Николов - Зиков, зам.-министър на образованието, Клуб Investor
Българското образование преодоля едни от големите си проблеми в последните години, коментира Петър Николов Зиков, зам.-министър на образованието, в предаването "Клуб Investor" с водещ Ивайло Лаков.
Гостът първо изрази мнението си по темата за ролята на образованието в контекста на религиите и общностите. "Ислямски
фундаментализъм в Западна Европа практикуват обикновено хора от гета, с по-ниска степен на образованост. Всъщност
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голямата наука в момента се прави в Китай, Япония, Южна Корея, САЩ въпреки първичните дадености в Европа", смята
Петър Николов.
"Българското образование се справи с едни от основните си проблеми - например този с учителските възнаграждения. Има
различни подход в райони, в които се работи трудно. Една от политиките е насочена към циганските гета, за да не се
радикализират такива маргинални групи, а да бъдат по-образовани. Рейтинговата система, от друга страна, както и всички
стратегически цели се изпълняват".
Има сваляне на приема в специалности, които не отговарят на изискванията на пазара на труда, разкри зам.-министърът
на образованието. "Това е консервативна система все пак. Важното е да има приемственост. Демографската криза доскоро
удряше по училищната мрежа, в момента е застъпена във висшето образование. Понякога сме принудени да сваляме
критерии, за да има студенти. Положителните фактори са в много посоки. Свит беше приемът и в изкуствено „надути“
специалности като право", допълни още той.
Историята на България след 1944 до 2007 г. вече се изучава в България, отчете Петър Николов по темата за изучаването на
съвременния етап от българската история в съответните часове.
√ Въпреки икономическия спад: Изследователи прогнозират по-ниска безработица в Германия
Безработицата отново ще намалее, а броят на заетите ще се увеличи.Според учените пазарът на труда ще се
представи добре тази година въпреки икономическото забавяне
Безработицата отново ще намалее, а броят на заетите ще се увеличи - Според учените пазарът на труда ще се представи
добре тази година. И това въпреки забавянето на икономиката. Това става ясно от публикацията на германската медия Der
Spiegel.
За 2019 г. експертите очакват малко по-голям спад на безработицата в Германия, отколкото предполагаха първоначалните
залози. Броят на хората без работа ще се окаже около 140 000 по-малко на годишна база с 2,2 милиона, отколкото през
2018 г. Това прозира от пролетната прогноза на Института за изследване на заетостта (IAB). Това би било най-ниското ниво
от 1990. Миналата есен IAB, която е организация към Федералната агенция по заетостта, прогнозира 120 000 спад на
безработицата през 2019 г.
IAB очаква нов рекорд по отношение на броя на заетите лица. Той ще е ръст с 510 000 тази година до новия максимум от
45,35 милиона. "Заетостта продължава да нараства, тъй като компаниите осигуряват все по-оскъдния труд", каза Енцо
Вебер, ръководител на изследователския отдел на IAB "Прогнози и макроикономически анализ".
Повече социални осигуровки
Изследователите на пазара на труда също очакват голямо увеличение на работните места, подлежащи на социално
осигуряване: Според изчисленията им броят на редовните работни места ще се увеличи до 33,65 милиона. Това е
увеличение от 680 000 в сравнение с 2018 г. също е рекорд.
"В сравнение с ниското ниво през 2005 г. През 2019 г. ще има около 7,3 милиона социално осигурени служители“, спомена
Уебър. С трима от четирима работници делът на редовните работни места сега е също толкова висок, колкото в средата на
90-те години.
Изследователите на пазара на труда очакват най-голямо увеличение на броя както на доставчиците на обществени услуги,
така и на тези в сферата на образованието и здравеопазването. Само през тази година могат да бъдат разкрити 210 000
нови работни места. За сметка на това около 10 000 позиции във финансовата и застрахователната индустрия вероятно ще
бъдат загубени.
IAB прогнозира икономически растеж едва от 0,5% в прогнозата си за 2019 г. Институтът Ifo очаква към момента 0,6%. През
2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна с 1,5%. "Икономическото развитие е значително отслабено в сравнение
със силните предишни години," съобщи Уебър. Пазарът на труда обаче е стабилен.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Скандали и оставки. Какво следва? Политически прогнози.
Какви са шансовете на ВМРО, два месеца преди евроизборите?
След чумата по животните. За казусите с животновъдите, говори директорът на Агенцията по храните Дамян
Илиев.
С мотор на пътя. На живо: Съвети за безопасно шофиране в мотосезона.
Истории от Антарктида. Приключи експедицията на Антарктида. Какви нови проекти реализираха българските
учени?
БТВ, „Тази сутрин"
За скандала с апартаментите на властта. Колко струва квадратният метър на строителните предприемачи и
продават ли на по-ниски цени, срещу политически протекции? Как ще се отрази скандалът върху политическите
партии и предстоящите евроизбори? Коментар на Мария Пиргова и Димитър Ганев.
Ще бъде ли гласуван пакетът „Мобилност" и каква ще е реакцията на българските евродепутати и превозвачи?
„Чети етикета": Ще има ли ощетени, ако при 5 неизвинени спират помощите за деца за цяла година?
Ексклузивно: Петър Стойчев, за световния рекорд и първото място по плуване в ледени води.
В Деня на Благовещение, какви с атардициите за празника? На живо, от Клисурския манастир.
Нова телевизия, „Здравей, България"
Ще има ли още оставки във властта заради скандала с евтините луксозни апартаменти? Кой ще се възползва и кой
ще изгуби от него преди изборите?
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Ще се явят ли ВМРО и „Атака" заедно на евровота и кой ще води листата? Гостува Ангел Джамбазки.
„Пълен абсурд" с Румен Бахов: Шофьори-хулигани всеки ден чупят бариерите на жп прелез, за да не чакат
преминаването на влака.
“На твоя страна": Измамници лъжат потребителите с оферти за лечебни възглавници и матраци след презентации
в санаториуми. Как работи схемата?
„Дръжте крадеца": Обирджии разбиха витрина на магазин, за да задигнат фаянсова мивка.
След медицинските сестри и фелдшерите излизат на протест. Ще получат ли по-високи заплати?
За вярата, финансирането и дълговете на църквата. Говори Западно и Централноевропейският митрополит
Антоний.
За границата на човешките възможности: Как едно незрящо момче успя да изкачи връх Мусала?

√ Предстоящи събития в страната на 25 март
София.
От 09.30 часа в Конферентната зала на Представителството на ЕС в България ще се проведе конференция
„Членството в НАТО- ключ към Европейския съюз", организирана от Атлантически Съвет на България.
От 09.30 часа в зала 3 на Парк хотел Витоша ще се проведе Годишна конференция по индустриална собственост
№ 1 „Процедури по заявяване на обектите на индустриална собственост", в рамките на проект BG16RFOP0021.004-0002 - „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на
Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост",
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност".
От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция за подобряване на спешната помощ в България
чрез въвеждане на стандарт PHTELS.
От 11.00 часа в конферентната зала на хотел „ВЕГА София" (бул. Д-р. Г.M. Димитров 75) ще се проведе
пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните
състояния" (ПУЛСС).
От 11.00 часа в кино "Люмиер Лидл" ще се проведе пресконференция за четвъртото издание на Международния
филмов фестивал за документални филми в сферата на изкуствата - Master of Art.
От 11.00 ч. в Национален пресклуб БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Движение Възход с готовност
да се яви на избори".
В 11.00 часа в Кръгла зала в Националния исторически музей ще бъде открита изложба „Съкровищата на Земята".
От 11.00 часа в клуб „Перото" (НДК) ще се проведе пресконференция „20 години кохлеарна имплантация в
България".
От 11.00 часа на 4 етаж в библиотеката на пл. „Славейков" 4 ще се състои презентацията „София - европейска
столица", подготвена от учениците, членове на Европейския клуб към Софийската гимназия по архитектура,
строителство и геодезия.
От 12.00 часа в шатрата на Социалната кухня в двора на православен храм „Св. св. Кирил и Методий" (ул. Георг
Вашингтон" 47) на Женския пазар омбудсманът Мая Манолова ще обяви началото на четвъртото издание на
Националната кампания „Великден за всеки - дари празник на баба и дядо".
В 12.00 часа пред Министерството на здравеопазването ще се проведе протест на Сдружението на фелдшерите в
България.
От 12.00 часа в заседателната зала на ВУЗФ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия (ИАНМСП) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще подпишат Меморандум за
сътрудничество.
От 13.00 часа в сградата на ДМОС (бул. „Мария Луиза" 114 Б) ще се проведе брифинг след годишния отчет на ГД
„Гранична полиция". На него ще присъства министър Младен Маринов.
От 18.00 часа в Унгарски културен институт ще се проведе вечер, посветена на преводачката Шара Кариг. Ще има
лекция на Джени и Нина Маджарови за Шара Кариг.
От 19.00 часа в зала 1 на НДК Национална гвардейска част ще представи концерт, посветен на 15-та годишнина от
членството на Република България в НАТО и 70-та годишнина от създаването на организацията на
Североатлантическия договор.
От 19.00 часа в кино „Люмиер Лидл" легендата за краля на българската поп музика - Емил Димитров, ще оживее
в новия спектакъл на режисьора Николай Априлов - „Емил - изповед пред олтара на живота с историята и песните
му".
***
Бойница.
От 10.30 до 12.00 часа в заседателната зала на общинската администрация ще се проведе среща на тема „Мерки
по ПРСР за земеделските стопани в област Видин".
***
Бургас.
В 12.00 часа при паметника на Христо Фотев в Морската градина ще бъдат отбелязани 85 години от рождението
на поета.
От 19.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще бъде представен спектакълът "Антихрист" по Емилиян Станев.
***
Благоевград.
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В 11.00 ч. в зала 114 на Учебен корпус I на ЮЗУ „Неофит Рилски" комисар Мария Габриел ще проведе граждански
диалог „Цифровото образование: двигател на цифровата икономика".
От 18.00 часа в концертната зала на Радио Благоевград ще бъде обявена носителката на приза „Жена на годината
на Благоевград" за 2019 година.

***
Варна.
От 13.00 часа с арт салона на Радио Варна ще се проведе пресконференция на алпиниста Атанас Скатов.
От 15.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 народният представител от ПП ГЕРБ Таня Петрова ще
приема граждани.
***
Велико Търново.
От 10.30 часа в залата на хотел „Арена" ще започне десетата редовна отчетно-изборна конференция на СРС
„Подкрепа" във Велико Търново. В 12.30 часа на събитието в конферентната зала на хотела се очаква президентът
на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов. Гости на форума ще бъдат представители на местната власт и социални
партньори.
От 11.00 часа в зала 314 на Областна администрация ще се проведе регионална среща за сътрудничество и
партньорство с местната власт от Северен централен район за планиране по проект "Равни шансове на малките
хора в България". Дискусията ще бъде открита от областния управител проф. д-р Любомира Попова, а проектът ще
бъде представен от Светослав Чернев - президент на Национална организация "Малки български хора".
От 17.00 часа в Голяма зала на Общината ще се проведе публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение
на бюджета на Община Велико Търново към 31 декември 2018 година предстои в старопрестолния град.
От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще се състои втора премиера на оперетата „Теменужката от
Монмартър".
***
Горна Оряховица./с.Писарево
От 10.00 часа в НЧ „Съгласие 1905" ще бъде пресъздаден обичаят „Благовец"- прескачане на огън.
***
Гълъбово.
От 10.00 до 12.00 часа в офиса на ГЕРБ депутатът Радостин Танев ще проведе приемна за граждани.
***
Добрич.
От 10.30, 12.00 и 13.30 часа в Зала „Златото на Добруджа" в Художествена галерия - Добрич ще се проведе
Работилница за въображение с Учениците на СУ „Св. Климент Охридски" и ОУ „Христо Смирненски" по Проект
„Големите майстори и малките художници".
От 12.15 часа в Интерактивен кабинет ще се състои Информационен ден с презентация „Изграждане на сигурност
и доверие в технологиите чрез развитие на умения в киберсигурността".
В 12.30 часа ще бъде открито обновеното отделение по хемодиализа в МБАЛ Добрич.
***
Драгоман.
В 10.00 часа депутатът от ГЕРБ Васил Цветков ще проведе среща с кмета на Община Драгоман Андрей Иванов.
След срещата двамата ще направят оглед на ремонтните дейности по пътната отсечка, която свързва гр. Драгоман
със селата Райновци, Голямо Малово, Мало Малово, Васильовци и Цръклевци.
***
Казанлък.
В 11.30 часа на площад „ Севтополис" ученици от Националното училище по пластични изкуства и дизайн „ Акад.
Дечко Узунов" ще изграждат художествена инсталация „Слово и образ". Проявата е част от програмата на
Чудомирови празници 2019.
В 17.30 часа в Литературно - художествен музей „Чудомир" ще се състои концерт - класическа музика с участието
на проф. Йосиф Радионов - цигулка и Зорница Радионова - пиано. Концертът е в памет на двукратния носител на
наградата „ Чудомир" за кратък хумористичен разказ Дамян Бегунов.
В 19.00 часа в Дома на културата ще бъде връчена 50 - та юбилейна награда за къс хумористичен разказ на
Фондация „ Чудомир" и в. „ Стършел". Ще бъде представен и театралният спектакълът „ Три котки на покрива" на
Драматичен театър „ Никола Вапцаров" - Благоевград.
***
Кюстендил.
От 14.00 в отдел „Изкуство" на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров" ще се проведе лекция на тема : "
Изграждане на безопасност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност".
***
Сливница.
В 12.30 часа депутатът от ГЕРБ Васил Цветков ще разговаря с кмета на Община Сливница Васко Стоилков. По-късно
двамата ще посетят селата Гълъбовци, Гургулят и Ракита.
***
Сливен.
От 9.30 до 16.30 часа общинските съветници от ГЕРБ Галя Вучкова и Здравко Костадинов ще се срещнат с граждани.
***
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Смолян./с. Баните.
От 10.30 часа в Общинска служба по земеделие Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян
ще проведе среща със земеделски стопани.
***
Смолян./с. Загражден.
От 11.00 часа в Клуб на инвалида " Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще проведе
среща със земеделски стопани.
***
Смолян./с. Гълъбово.
От 13.00 часа в Народно читалище „Светлина" Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще
проведе среща със земеделски стопани.
***
Смолян./с. Давидково.
От 14.00 часа в Народно читалище „Зора - 1927" Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян
ще проведе среща със земеделски стопани.
***
Стамболийски.
От 10.00 часа на площада пред паметника на Васил Левски (ул. „Търговска") ОИЦ-Пловдив ще позиционира
изнесена приемна.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в офиса на ГЕРБ депутатът Маноил Манев ще се срещне с граждани.
От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще се проведат Дни на планинарското кино.
***
Търговище.
От 11.00 часа в Славейковото училище ще се проведе празник за Благовещение.
От 18.00 часа Женски хор „Златна лира" към общината ще изнесе традиционния си концерт за Благовещение в
Регионална библиотека „Петър Стъпов".
***
Хасково.
От 11.00 часа в залата на втория етаж на общината кметът Добри Беливанов ще се срещне с деца, родени след
инвитро и инвиво процедури, подпомогнати от общината.
***
Шумен.
От 9.30 до 17.30 часа във фоайето на читалище "Тодор Петков 1963" се проведе изложба базар на пчелен мед.
От 10.30 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол
по сделките с общинско имущество".
От 12.15 часа в зала № 8, ет. 3 в сградата на Съдебната палата ще се проведе пресконференция, на която ще бъде
даден отчет за дейността на Окръжен съд - Шумен и районните съдилища от Шуменски съдебен район за 2018 г.
Дневник
√ Решаваща седмица за Брекзит: Мей може да получи последен шанс да спаси сделката си
Само няколко дена преди Великобритания да трябва да напусне ЕС, срокът до 29 март бе удължен с две седмици до 12
април, но все още не е ясно как, кога или дали изобщо Брекзит ще се състои. На среща на върха миналата седмица
лидерите на ЕС заявиха, че Брекзит ще бъде отложен до 22 май, при условие че британският парламент одобри до края на
март споразумението за излизане, или до 12 април, ако споразумението не бъде одобрено. При втория случай до 12 април
Великобритания трябва да каже как планира да действа. Повече за решението им четете тук.
В края на седмицата обаче премиерът Тереза Мей каза, че може и да няма трети вот за сделката й, която вече два пъти
беше отхвърлена от парламента, ако няма достатъчна подкрепа. В писмо до депутатите в петък вечер тя изложи четири
варианта - да одобрят сделката й тази седмица (което зависи от това председателят на парламента да й позволи отново да
я внесе за гласуване), да бъде поискано ново отлагане преди 12 април, което би значело Великобритания да участва в
изборите за Европейски парламент, да няма Брекзит, Великобритания да напусне без сделка.
Задават ли се извънредни избори?
През уикенда политическият наблюдател на "Сънди таймс" Тим Шипмън заяви, цитирайки неназован министър, че краят
на премиера е близо и 11 министри от кабинета й искат тя да се оттегли. Дейвид Лидингтън, фактическият заместник на
Мей, който бе споменат като един от претендентите да бъде временен премиер, обаче каза, че няма никакво желание да
поеме работата й.
Финансовият министър Филип Хамънд подчерта, че Великобритания трябва да намери начин да напусне ЕС организирано,
вместо да се опитва да свали министър-председателя. Ясно е, че ако през следващите дни Камарата на общините не
одобри сделката на премиера, ще трябва да направи опит да осигури мнозинство зад друго предложение, което да се
придвижи, допълни той.
Британският министър за Брекзит Стивън Баркли коментира, че Камарата на общините може да предизвика
парламентарни избори във Великобритания, ако парламентът завземе контрола над процеса на Брекзит тази седмица. По
думите на министъра извънредните избори ще бъдат, макар и не единственият, но вероятният изход, ако депутатите,
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например, поискат от правителството на Мей да осъществи т.нар. "мек" Брекзит - със запазване на членството на
Обединеното кралство в митническия съюз на ЕС или в единния европейски пазар. При това Беркли подчерта, че за
правителството няма да бъдат задължителни резултатите от т.нар. ориентировъчни (индикативни) гласувания по
алтернативите за Брекзит, които се планира да бъдат проведени в парламента следващата седмица. Целта на гласуванията
е да се намери изход от задънената улица, в която е навлязъл процесът на Брекзит, като се определи кои варианти са
приемливи за Камарата на общините.
Очаква се, че на депутатите ще бъде предложен избор от седем възможности, включително втори референдум, отмяна на
Брекзит, напускане на ЕС без сделка или "меки" варианти на Брекзит. При това правителството продължава да смята, че за
предпочитане е вариантът, при който парламентът да одобри споразуменията за условията на Брекзит, съгласувано с ЕС
от премиера. Според Би Би Си депутатите ще могат да гласуват, освен споразумението на Мей, още няколко опции, за да
се види коя е най-одобряваната:
- отмяна на Брекзит
- нов референдум
- сделката на Мей плюс митнически съюз
- сделката на Мей плюс митнически съюз и достъп до единния пазар
- споразумение за свободна търговия от канадски тип
- излизане от ЕС без сделка.
"Ройтерс" представя основните сценарии от тук нататък.
Излизане без сделка
Хаосът в Лондон е толкова голям, че парламентът отхвърля за трети път сделката на Мей тази седмица и Великобритания
излиза без споразумение малко след 12 април. Това е най-кошмарният сценарий за много фирми. Той би изплашил
финансовите пазари и би довел до нарушения във веригите за доставки в Европа и извън нея. Политическите и социалните
последици не са ясни.
Лидерите на ЕС се споразумяха в четвъртък да дадат на Мей две седмици, до 12 април. Само ако депутатите одобрят
постигнатата от нея сделка с ЕС, излизането ще бъде отложено до 22 май. "Британското правителство все още ще има
избор между сделка, без сделка, дълго отлагане или отмяна на процедурата по чл. 50", каза председателят на Европейския
съвет Доналд Туск, имайки предвид клаузата в Лисабонския договор, която урежда Брекзит. "12 април е ключова дата за
решението на Великобритания дали да проведе избори за Европейски парламент. Ако решението е да не се провеждат
тези избори, тогава опцията за дълго отлагане автоматично става невъзможна", подчерта Туск.
Под дълго отлагане се има предвид една година, през която Великобритания да има време да проведе избори, нов
референдум или и двете. На практика ЕС сега прехвърли топката в полето на Лондон. Ако сделката на Мей отново се
провали, рискът от "твърд" Брекзит рязко ще се засили, освен ако парламентът не успее да намери друга опция,
изземвайки правомощията на премиера и нейното правителство.
Все още не е ясно кога парламентът ще гласува сделката, но вторник се сочи като най-вероятният ден. За да победи, Мей
трябва да спечели на своя страна най-малко 75 депутати. Миналата седмица изглеждаше малко вероятно споразумението
да мине, но перспективата за Брекзит без сделка може да тласне повече депутати на нейна страна.
В същото време на срещата си в четвъртък миналата седмица според официални лица, цитирани от "Ройтерс",
европейските лидери още повече са загубили вяра, че Мей ще спечели. По думите на един от източниците по време на
срещата френският президент Еманюел Макрон е казал, че е мислел, че Мей има 10% шанс да прокара сделката си през
парламента, но след като я е изслушал, процентът е паднал до 5, а Туск е коментирал, че Макрон е "голям оптимист".
Мей заяви, че няма да забави Брекзит след 30 юни, а ЕС подчерта, че Обединеното кралство трябва да бъде извън блока,
към който се присъедини през 1973 г., до провеждането на евроизборите (23-26 май).
Ако вотът се провали за трети път, нейният авторитет ще е сринат, но механизмът за евентуалното й отстраняване все още
не е ясен.
Без сделка означава, че няма да има и преходен период. Великобритания е член на Световната търговска организация,
така че митата и други условия за търговията с ЕС ще се определят по правилата на СТО. Лондон заяви, че ще премахне
вносните мита за редица стоки и ще остави границата между Ирландия и Северна Ирландия свободна от митнически
проверки, ако напусне без споразумение, но ЕС ще прилага нормалните мита на СТО.
Брекзит със сделка
Мей успява от третия път да прокара сделката си през парламента и Великобритания напуска по уреден начин на 22 май.
Или пък Мей губи и парламентът й отнеме контрола в последната минута и решава нещо различно.
Споразумението на Мей бе отхвърлено с 230 гласа на 15 януари и със 149 гласа на 12 март. Ако и тази седмица това се
случи или ако вотът не се състои, парламентът може да поеме контрол върху Брекзит преди 12 април, опитвайки да
договори по-тесни отношения с ЕС чрез оставане в митническия съюз.
Днес депутатите трябва да обсъдят предложение на правителството, в което се казва, че парламентът е разгледал
декларация на премиера Тереза Мей от 15 март, формулираща следващите стъпки на кабинета по Брекзит, включително
плана за търсене на отсрочка.
Те вероятно ще предложат промени, известни като поправки, в това предложение, представяйки алтернативни пътища за
Брекзит. Сред тях се очаква да бъде предложение сделката, която Мей постигна с ЕС, да да бъде одобрена само ако бъде
подложена на обществен вот.
Макар поправките да не са юридически обвързващи, а по-скоро да служат за упражняване на политически натиск върху
Мей, за да промени курса си, депутатите могат да ги използват, за да направят промени в правилата на парламента и да
отнемат контрола върху процеса на Брекзит от правителството. Те дори могат да използват поправка, за да поискат вот за
отменяне на Брекзит.
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Някои депутати предложиха серия от индикативни гласувания, които да определят следващите действия. Ако във вторник
сделката на Мей претърпи поражение, тези гласувания може да се състоят в сряда.
Спиране на Брекзит
Сделката на Мей се проваля отново и парламентът решава да отмени съобщението за "развода" по чл. 50 или да поиска
нов референдум. Или пък Мей се проваля и се свикват извънредни избори. Европейските лидери многократно повдигнаха
въпроса за тази възможност, макар Мей също така многократно да се обяви против нея.
Друг вариант е да се проведе референдум. На този през 2016 г. 51.9% подкрепиха напускането на ЕС, а 48.1% се обявиха за
оставане. Много проучвания преди вота неправилно прогнозираха, че Великобритания ще гласува за оставане в клуба.
Сега анкетите сочат, че няма особено желание за втори референдум и че много избиратели, уморени от политическите
кавги, биха подкрепили излизане без сделка.
В правителството има опасения, че евентуален втори референдум ще изостри дълбоките разделения, която излязоха наяве
през 2016 г., ще отчужди милиони поддръжници на Брекзит и ще засили подкрепата за крайнодесни сили. А ако има
референдум и мнозинството гласува за оставане, искащите излизане от ЕС, може да настояват за трети решаващ
референдум.
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