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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2018 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юни 2019 г. 
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи 
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2018 г. ще се присъди в три категории: 

▪ За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и 
подобряване на бизнес средата.   

▪ За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция. 

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, 
постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или 
административни практики и т.н. 

▪ За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика. 

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и 
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и 
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и 
изтеглете ТУК формуляра за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 17.05.2019 г. 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнесът чака номинации за ”Икономика на светло” 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2018 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юни 2019 г. 
Номинации за наградите ще се приемат до 15 май. По традиция в първата категория победителят ще бъде излъчен между 
държавни и общински администрации, които са успели да подобрят бизнес средата и ефективно ограничаване на сивия 
сектор с промяна в правилата.  
Във втората категория се състезават личности или организации, които са допринесли за ограничаване на сивата икономика 
с активна позиция или предложения за промени в нормативната база.  
Третата специална награда е за журналист или медия с особен принос в осветяването на сенчестата икономика.  
Номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на 
светло“ и медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юли. 
 
Economix.bg 
 
√ Нов икономически модел? Не бъдете оптимисти  
През последните седмици нараснаха призивите за разработване на нов модел на икономиката на България. Какво се крие 
зад тези идеи и имат ли те шанс за успех? 
“Време е да преминем към нов модел на икономическо развитие, защото старият е изчерпан.” Заявката е на вицепремиера 
Томислав Дончев от миналата есен. Напоследък призиви за нов модел се чуват всяка седмица – ако не от г-н Дончев, то от 
работодателските организации. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/04/Reglament_NIS_2019.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/04/Pismo-za-nominacii_2019-.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/04/Pril.1_Formulqr-za-nominacii.doc
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Те още от миналата година настояват за стратегия за изпреварващо развитие, а през март организираха кръгла маса за 
конкурентоспособна икономика под патронажа на президента Румен Радев и с неочаквано широко участие на министри. 
Тази кръгла маса открои редица проблеми на бизнес средата с акцент върху законодателни слабости и развитието на 
човешкия капитал. Но не успя да формулира решения. 
Дончев, от своя страна, обяви, че ще представи план за икономическа трансформация до края на годината. 
В края на март темата бе “вдигната” и от премиера Бойко Борисов, който каза по време на среща с ГБТИК: 
“Всички политици, включително аз, носим грях, рекламирахме България като страна с квалифицирана и евтина работна 
ръка. Квалифицирани добре, но евтини ни изигра лоша шега и тези квалифицирани работници отидоха там, където ще им 
плащат добре. На първо място са доходите. Хората свикнаха с новите магистрали, с метрото, сега искат доходите да се 
вдигнат. Българите се съизмерват с австрийци, германци, и ако не бъдат повишени заплатите, миграцията ще 
продължава”. 
Жалба за младост 
Всичко това е вярно. Щеше да бъде още по-вярно, ако беше предугадено преди 2016 г., когато повишенията на заплатите 
и минималните осигурителни прагове срещаха съпротива. 
През 2019 г., разбирането, че е нужен модел на икономиката, който не се основава на евтин труд, вече е закъсняло. Хората, 
които имаха уменията, за да променят картината на пазара на труда, емигрираха. Те не можаха да бъдат заменени с внос 
на работници от Украйна или Молдова. Много инвестиции, разчитащи на прогнозите за конкурентоспособност, базирана 
на евтиния труд, потънаха или бяха замразени. Някои от тези инвеститори като ALC (наименованието е коригирано) вече 
напускат. 
Последните данни на НСИ сочат, че растящ процент от компаниите – не само в индустрията, но и в традиционни сектори 
като търговията, посочват като пречка  намирането на персонал. АИКБ твърди, че засегнатите от дефицита на кадри са дори 
повече. 
Със задълбочаването на демографския проблем и докато няма изгледи да се обърне посоката на емиграцията, недостигът 
на персонал ще продължи да ограничава потенциала на икономиката. Това е така, тъй като безработицата вече не е резерв, 
а броят на напускащите пазара на труда е по-голям от навлизащите (100 към 62). Освен това по-младите поколения имат 
по-големи изисквания за заплащане, което означава, че заплатите вероятно ще продължат да изпреварват 
производителността на труда. 
 

 
 
В капан 
През десетилетието, последвало отварянето към европейския пазар на стоки, услуги и хора, икономиката нарасна 
номинално с 48.5% (17% по съпоставими цени), а средната работна заплата – със 104% (два пъти), в това число в частния 
сектор – със 119 на сто. Или, казано по друг начин, компенсацията на наетите (което измерва всички доходи от труд, без 
тези на работещите предприемачи) се увеличи от 40% на около 50% от брутната добавена стойност. 
Ззаплатите у нас все още не са достатъчно високи, за да оставят квалифицираните работници (шофьори, лекари и пр.) в 
страната. Но вече не са достатъчно ниски, за да направят страната привлекателна за инвеститори въпреки другите 
трудности, с които те се сблъскват. 
България се намира в капана на средните доходи – състояние на застой, характерно и за повечето страни от Източна 
Европа. Това прави доста по-трудно догонването на доходите в ЕС, а  в комбинация с отворените граници, води до 
емиграция, тя на свой ред – до намаляване на потенциала на икономиката и кръгът се затваря. За да се излезе от този 
капан, твърдят икономистите, са нужни инвестиции в производства с висока добавена стойност, увеличаване на дела на 
средната класа и върховенство на закона. 
Не зная доколко се осъзнават пълните последици от тази ситуация. Не става дума само за това, че инвеститорите не идват, 
защото не успяват да намерят нужните им работници и/или цената на труда е твърде висока за изнасяне на производства, 
неизискващи висока квалификация. Изпреварващият ръст на заплатите спрямо производителността скоро ще се превърне 
и в макроикономическо предизвикателство. А маргинализацията в комбинация със застаряването ще изключва все повече 
хора от активния пазар. 
Не само дефицит на кадри 
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Недостигът на кадри е отражение на много други проблеми, които се натрупаха през последните години. Ако той беше 
единствената конюнктурна спирачка на българската икономика, можеше да бъде третиран с краткосрочни и средносрочни 
мерки, като например – съкращаване на излишни работни места в държавната администрация и неефективни държавни 
предприятия като “Български пощи”, образование за възрастни и ваучъри за преквалификация (но не за формалните 
програми, субсидирани от Агенция за заетостта), инвестиции в електронно управление, автоматизация и роботизация. 
Кадровият проблем – поне на теория – може да бъде облекчен, ако се обърне посоката на емиграцията. Това изисква 
добри условия за работа и живот в България и няма да стане бързо. По време на кръглата маса, която работодателските 
организации, организираха под патронажа на президента, се чу оценката, че стимулът за емиграция намалява, когато 
нивото на доходи доближи 65% от средното за ЕС (по ППС). В България то е 49%, Румъния обаче достигна 63% през 2017 г.  
и емиграцията не намалява. Това не е само икономически въпрос – много хора напускат, отвратени от корупцията и 
системата, която възнаграждава с постове и обществени поръчки само  лоялните към властта. Битови неуредици от типа 
на разбити тротоари и унищожени детски площадки и провали в осигуряването на публични услуги (например, детски 
градини и места за първокласници в добрите училища в столицата), също влияят. 
Наблюдаваме низходяща спирала – лошите публични услуги карат хората да напускат, а това води до още по-лоши 
публични услуги (и дори до лишаване на цели градове от здравни услуги). Може би наближава време да подложим на 
преоценка и другото конкурентно предимство, с което правителството се хвали пред инвеститорите – ниските данъци и 
бюджетните излишъци. (Ще е добре първо да се затворят течовете на публичен ресурс, разбира се) 
Демографията, казва Томислав Дончев, зависи от всичко. Той е прав. Но логичното продължение на тази мисъл е, че новият 
икономически модел зависи от нов политически такъв. 
Сега, когато пикът на настоящия икономически цикъл изглежда е преминат, предстоящата низходяща фаза трябва да бъде 
използвана умно за активни мерки, които да подпомогнат ребалансирането на икономиката. 
Изоставането 

 
През десетилетието до 2008 г. БВП на България се увеличаваше два пъти по-бързо от този на ЕС (а ако се изключи 1999 г. – 
почти три пъти). От 2009 г. до 2018 г. средният ръст е 1.6% и не се отличава особено от този в ЕС – 1%. Нужно е да се помни, 
че редица страни в ЕС бяха засегнати от криза и трябваше да преминат през строги програми за икономии. Докато България 
не успя да се възползва от предимствата на членството в ЕС. Ако една икономика не може да расте чрез увеличаване на 
заетостта, остават инвестициите и производителността. Както се вижда на графиката, периодът на по-нисък растеж съвпада 
със силен спад на инвестициите (въпреки еврфондовете). Доколкото този компонент на разходите пряко и косвено зависи 
от правителството, неговата роля за насърчаване на растежа не носи оптимизъм. 
 

 



4 

 

 
Предварителното условие 
Боя се, че никой не може да формулира нов икономически модел, докато не обясни ясно какво доведе до ниския ръст на 
доходите през последното десетилетие. Ако се обърнете към “мъдростта на тълпата”, вероятно ще получите обяснения, 
свеждащи се до следното: “Всеки гледа какво да открадне, а не в какво да инвестира”. Този е един от случаите, когато на 
улицата ще чуете по-верни отговори, отколкото по високите етажи на властта. 
На езика на експертите обяснението за ниския ръст на доходите е свързано не толкова с конюнктурата, колкото с 
потенциала на икономиката. Този потенциал зависи от инвестициите, от демографията и човешкия капитал и от 
производителността. 
Колко от тези фактори може да моделира правителството? И този отговор изглежда ясен: бизнес средата, образованието 
и здравеопазването, от които пряко зависят количеството и качеството на работната сила. Трудността не е подобни думи 
да се включат поредната стратегия, а да се направи промяната, като се преодолее съпротивата на структурите. 
Нямаме нужда от нов икономически модел, само за да преоткрием общовалидни принципи като върховенство на закона, 
системата от проверки и баланси, въвеждане на проследими индикатори за изпълнение, финансиране на публичния 
сектор, обвързано с резултати, ясни и проследими правила за големите публични инвестиционни проекти, незаобикаляне 
на закона за публични финанси чрез инициативи като т. нар. безплатно саниране и непрозрачно извънбюджетно 
финансиране. 
Стари и нови идеи 
Идеите за промяна на икономическия модел винаги попадат на плодородна почва, като една от причините за това е 
широко разпространеното убеждение, че малка отворена икономика като българската се нуждае от локомотиви на 
растежа. Освен това новите икономически механизми (модели) са на почит сред икономистите, които стоят близо до 
властта, тъй като им осигуряват лесна възможност за изява и доходи. Техните предписания обикновено са смесица от 
познати принципи и новговора, възприет от евроинституциите. Накратко, те се свеждат до следното: 
– Стимулиране на секторите с висока добавена стойност; 
– Стимулиране на секторите, в които има сравнителни предимства; 
– Стимулиране на иновациите; 
– Инвестиции в инфраструктура; 
– Намаляване на административната тежест; 
– Инвестиции в човешки капитал. 
Трудно е да се отхвърлят подобни рецепти. Те бяха планирани и изпробвани в различни пропорции през последните 
години (по-специално през изминалите пет години от настоящия програмен период на европейските фондове). Но не 
донесоха видими резултати. Защо? 
Заради формализъм и липса на обвързаност между целите, подценяване на мащаба и потенциала за 
преливане/разпространение на резултатите, както и поради изкривяване на стимулите. Дори безспорният успех на 
последното правителство – кампанията за завръщане на деца в училищата, остана някак изолирана. 
Нека се върнем в годините непосредствено след кризата, когато се наливаха основите на сегашния “модел”. През 2012 г. 
в рамката на подготовката за новия програмен период (2014-2020 г.) се разработва Стратегията за интелигентна 
специализация (ИСИС) /1/. Обемистият документ е изискване на Европейската комисия (и Регламент 1303) и е изготвен с 
помощта на Световната банка. В резултат на ИСИС са анализирани експортните сектори със сравнителни предимства, а в 
крайна сметка са определени четирите приоритетни сектора, към които се насочват голяма част от средствата по ОПИК и 
други европрограми (мехатроника, ИТ, биотехнологии и креативни и рекреативни индустрии). Любопитно е да се проследи 
как от сектори със сравнителни предимства като производство на моновлакна и метални соли, кабели, лекарства и уреди 
за измерване се достига до идеята за сравнителни предимства в производството на филми и реклама. Два от 
приоритетните сектори вече бяха поели по пътя на успеха и държавата само се присламчи към тях, а за останалите два 
можем само да се надяваме, че ще има оценка на ефекта от подкрепата им. 
Проблемът на този предварителен подбор на победители не е само съмнението в критериите за селекция, а и липсата на 
гъвкавост. Вярно, стратегията е актуализирана на няколко пъти, но това сякаш е заради конкретни фирми (производствата 
са много специфични), не заради задълбочено проучване на нови тенденции и проекти. 
В документацията на ИСИС откриваме – наред с обичайните цели и приоритети – идеи като центрове за върхови 
постижения, центрове за технологичен трансфер, бизнес инкубатори, иновационна инфраструктура, комерсиализация на 
иновациите. Със сигурност ще ги чуем отново и през периода до 2027 г. Вярвате ли, че те ще накарат икономиката и 
доходите да нарастват изпреварващо и на широка база? По-скоро не. 
Практиката показва, че подобни инициативи в най-добрия случай имат изолиран успех. Те не са искрата, запалваща 
пламъка на творческо разрушение. Тяхната роля е да бъдат витрина, защото не предизвикват възражения и често – да 
бъдат параван на много по-големи публични разходи, извършвани без никакви правила. 
Обратен ефект 
Много научни институти, иноватори и програми за благоустройство получиха своя шанс благодарение на европрограмите 
и публично финансиране и това е добре. Но е нужен цялостен анализ за ефекта от еврофондовете и други публични 
инвестиционни програми, който да включва и отрицателните ефекти, като изкривяване на стимулите, разпиляване на 
ресурс, насочване на дефицитни специалисти (включително ИТ специалисти) към работа, целяща усвояване на публичен 
ресурс, вместо към разработване на полезни приложения и истински иновации. Един интересен проблем (макар и 
обикновено в друг контекст) е т. нар. Х-неефективност, която се дължи на отслабването на конкурентния натиск в резултат 
на достъпа до субсидирана заетост или гарантиран пазар. 
Министерството на финансите оценява периодично ефекта от еврофондовете, като в последния си доклад посочи, че към 
края на 2018 г. те са допринесли за ръст на БВП (по цени от 2010 г.) с 4%. Тази оценка поражда въпроси. Прави впечатление, 
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че ефектът се изчерпва в годината на усвояване на средствата (няма мултиплициране). Освен това, той се дължи основно 
на програмата за развитие на човешките ресурси, която често се свежда до раздаване на пари без особени изисквания за 
качество. Ефектът е символичен по отношение на ОПИК и е нулев по отношение на програмата за наука и научни 
изследвания. 
Подобни примери за ниска ефективност на публичните разходи могат да се намерят и в други сфери. 
Повече държавни намеси? 
По думите на Дончев: Пазарните механизми могат да сработят твърде бавно и основната задача е как държавата да 
интервенира и да ускори и засили тези процеси. Но подобен вид влизане на държавата в икономиката е трудно, носи 
рискове и може да изкриви пазара, признава той. 
От различни негови изявления става ясно, че подготвяният план включва развитие на национални индустриални зони, 
лаборатории и бизнес инкубатори, вероятно отново подкрепа за клъстерите, подкрепа за комерсиализация на научни 
изследвания. 
Всичко това – в една или друга степен, бе изпробвано досега, без резултатът да впечатлява. София Тех Парк например все 
още не кипи от творческа енергия. Държавната НКИЗ има повече успехи. Тя е привлякла (според собствените й твърдения) 
инвестиции за 820 млн. лева, като една четвърт от тях са в базата на Юск в Божурище. Но без голяма държавна подкрепа 
бяха създадени зоните около Пловдив, където инвестициите са повече от всички държавни индустриални зони, както и в 
Шумен (но с участие на общината). Значителни инвестиции се концентрираха на други места (например, Костинброд), 
които дори не се рекламират като зони. 
Правителствата по принцип има два подхода, когато се опитват да въздействат върху икономиката. Единият предполага 
активна индустриална политика (включително чрез държавни компании и държавни инвестиционни фондове), другият 
акцентира върху по-неутрални мерки (вкл. т. нар. хоризонтални тематични области като дигитализацията). 
Досега ГЕРБ, позиционирайки се като дясна партия, се стремеше да не посочва директно победителите и спазваше 
европейските принципи на неутралност – поне в документите, които достигат до Брюксел. Това водеше до странна 
симбиоза между добре звучащи стратегии, които имат слабо практическо приложение, и големи проекти без правила или 
отстъпки в полза на определени бизнеси. 
Шампиони на стероиди 
Не е изключено сега правителството да предприеме по-силна намеса в икономиката в желанието си да ускори процеса. 
Първо, завръщането към интервенционизма се усеща ясно в ЕС – виж френско-германския манифест, който се обявява за 
еврoпейски индустриални шампиони. Това е част от по-широка глобална тенденция на изоставяне на неолиберализма 
пред заплахите от технологично изоставане и протекционистични мерки. 
Второ, българските правителства от последните години всъщност не са чужди на идеята за повече намеса чрез държавата. 
Те успяха да натрупат солидни държавни средства и активи в непрозрачно управлявани мастодонти като ДКК, 
ренационализираха „Авионамс”, като същевременно спряха всяка приватизация и успяха да изопачат напълно нелошата 
идея за държавна насърчителна банка. (“Намеса чрез държавата” е различно от “повече държава”). При толкова богат 
опит идеята за национални индустриални шампиони лесно може да се превърне в новото „саниране”. 
Трето, изглежда се готвят ad hoc процедури за държавна помощ – за това по време на кръглата маса под егидата на 
президента говореха министърът на икономиката Емил Караниколов и шефът на БАИ Стамен Янев. Възможно е те да са 
свързани с подготовка на евентуално решение на „Фолксваген” да премести завода си от Чехия. 
Това поставя остро въпроса за критериите, по които ще се посочват победителите (шампионите). 
Скъпо производство? 
“Производството трябва да се насочи към нещо с по-висока добавена стойност”, казва Томислав Дончев (пред БНТ и БНР). 
От думите на вицепремиера, който е движещата сила на идеите за нов икономически модел, се подразбира, че той има 
предвид реиндустриализация и “неща”, свързани с преработващата индустрия и машиностроенето. 
За малка икономика като българската това предполага специализация, целенасочена политика за удължаване на веригата 
на създаване на стойност (по-голяма част от производствения цикъл, което би спестило от транспортни разходи) и 
привличане на производители на крайни стоки и услуги, а не на стоки за междинно потребление и аутсорсинг на рутинни 
операции. 
Предполагам, че новият модел отново ще заложи модерни идеи, които са хубави, но нямат потенциала да преобразят 
цялата икономика. 
Правителството трябва да прояви повече реализъм и да впише в стратегията критични въпроси от значение за 
конкурентоспособността, които липсват в предходните му “визионерски” документи, като: 
– енергийна сигурност и рискове, свързани с въглищните централи; 
– оценка на рискове, свързани със социалния дъмпинг или протекционистични мерки; 
– роля на капиталовия пазар; 
– корпоративно управление, вкл. управление на държавните компании; 
– преодоляване на регионалните дисбаланси. 
Критична маса 
Българската икономика е икономика на контрастите. Затова плановете за роботизация звучат странно на фона на 
растящата маргинализация в страната. Излизането от капана на средните доходи не изисква върхови постижения, а повече 
хора да имат достъп до добро образование, перспективна професия, стабилни доходи, които да им позволят да правят 
дългосрочни планове. Повече хора не само в столицата, а и в регионите, където обезлюдаването води до невъзможност 
за добри публични услуги, неефективност, неравенства и социално напрежение. Трудно е да се даде добро образование 
на дете, чиято единствена възможност е средищното училище. 



6 

 

Не съм оптимист, че трансформацията на българската икономика ще стане лесно. Първо, такъв подход изисква критична 
маса. У нас могат да се открият добри примери само в отделни ниши и около тях рядко има мрежа от свързани компании. 
Нямат дори имитатори. 
Второ, необходими са бизнес култура, респект към правилата и отношение към риска, на каквито малцина българи са 
научени. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Economic.bg 
 
√ Съветът за сигурност не можа да се обедини около мерки срещу корупцията 
Нито един от членовете на Антикорупционната комисия не се явиха на заседанието на КСНС 
Консултативният съвет по национална сигурност приключи без общо становище. Това стана ясно от изказванията на 
участниците в Съвета след края му, предава Nova. Темата на КСНС беше „Резултати от противодействието на корупцията 
по високите етажи на властта. Необходимост от мерки”. Той беше свикан в разгара на скандалите с евтини апартаменти. 
На заседанието не е присъствал нито един представител на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ), въпреки че трябваше 
да бъде изнесен доклад за дейността ѝ. Председателят Пламен Георгиев е в отпуск по „препоръка“ на премиера Бойко 
Борисов заради разкритията, че се е сдобил с луксозен апартамент на подпазарни цени. Зам.-председателят ѝ Антон 
Славчев също бе „хванат“ с подобен апартамент. 
Комисията пусна до медиите писмо, в което заяви, че атаката срещу нея идва от двама олигарси и една политическа партия, 
„за което има 2 млрд. и 200 млн. причини, които могат да мотивират не една политическа партия да направи това“. 
„Показали сме политическа воля и морал за борба с корупцията, но декларацията на президента съдържаше внушения, 
които не кореспондират с реалностите“, заяви д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ. По 
думите ѝ предложенията по-скоро отговарят на нечии политически интереси. „Ще припомня, че самият член на „БСП за 
България“ г-н Янков (Красимир Янков – бел. ред.) е казал, че президентът е свикал КСНС по поръчение на Корнелия Нинова. 
Дори г-жа Нинова накрая гласува да не излезем с общо становище. Подложихме на решение това дали да имаме общо 
становище и всички гласуваха да нямаме такова“, допълни Дариткова. 
„Предложеният проект за решение получихме в момента на заседанието. Нещо, като решение, което трябва да се обсъди 
в момента и да се приеме задължително. Тази практика на работа на КСНС беше изключително изненадваща за мен като 
участник за първи път в КСНС. Оказа се, че повечето от абзаците се повтарят с предходно решение на КСНС, посветен на 
проблемите на корупцията. Имахме и общи решения, че трябва да се направи оценка на въздействието на 
антикорупционното законодателство“, заяви д-р Дариткова. Тя обясни, че намерението да се анализира дейността на 
КПКОНПИ е било общо.   
„Бяха отхвърлени от премиера Борисов и управляващите направените от президента Радев и мен предложения за обща 
декларация. Не се прие да има поправки или нов антикорупционен закон”, заяви Корнелия Нинова. „По отношение на 
второто ми предложение – за процедура за избор на двама европейски прокурори, които ще работят на територията на 
България, г-н премиерът ме препрати към Румъния да питам как върви борбата с корупцията там”, заяви още Нинова. 
„По отношение на предложението за промяна на правомощията на прокуратурата ми беше отговорено, че по този начин 
ще бъдат затормозени съдиите”, заяви лидерът на БСП. „Предложеният от президента документ беше отхвърлен от всички, 
освен мен. Не се стигна до обща декларация”, заяви Нинова. 
„БСП и Корнелия Нинова вкараха текстовете, които пряко щяха да им помогнат на предстоящите избори. Това беше 
неприемливо за всички други”, заяви лидерът на ВОЛЯ Веселин Марешки. 
 
БНТ 
 
√ Борисов излезе с официална позиция за липсата на обща декларация след КСНС  
Премиерът не говори след заседанието на Консултативния съвет на тема корупция. Той направи това по-късно в 
Министерския съвет. Според Бойко Борисов предложеното на съвета е предизборен подарък за БСП. 
Премиерът Бойко Борисов излезе с остра реакция в специално изялвние в МС след думите на Румен Радев и Корнелия 
Нинова. Заяви, че не е очаквал подобно поведение и че всички членове са били против приемане на общо становище след 
КСНС. 
Борисов отхвърли твърденията на лидера на левицата за кражби на милиарди левове, както и че има брутално бранене на 
статуквото. Премиерът дори заяви, че е готов да жертва още един министър - Николина Ангелкова, ако се докаже, че има 
нарушения. 
Бойко Борисов, министър председател: Заради "Апартаментгейт" без да са се произнесли институциите, коя друга партия 
го е правила, кой друг, председател на парламентарна група, депутати, колко си заминаха, министър, заместник-министри, 
сега се проверява от прокуратура и другият министър ще си отиде, ако има нарушения.  
Обаче къде е заровено кучето! Да има нов закон за КПКОНПИ и шефът да се назначава от президента. Сега като чух и видях 
какъв предизборен подарък искаха да им направят, ми стана ясно и като гледах как се споглеждат Корнелия Нинова и Иво 
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Христов! Нов закон за КОНПИ - да видим недъзите в този, ако има такива неща да влязат в парламента и да ги решат. Вие 
си седите и си почивате, и ни възлагате работи като чираци да приемаме нов закон.  
Няма да се вкарвам в теми, свързани с апартаменти, извън ГЕРБ. Тези, които в ГЕРБ имаше съмнения... г-жа Цачева дори 
не й позволих да се върне в НС, затова, че си е избрала апартамент на изкоп. Нека другите партии и институции да решават 
за себе си. Понеже не бях гледал "Панорама", ми казаха - Цветанов казал - няма кой да го накаже. Първо може да го накаже 
Господ, хората, мога да го накажа и аз. 
 
√ Пореден успех за българските ученици от Международната олимпиада по математика 
Снощи от тазгодишното издание на състезанието в Тайланд се завърна първата група от общо 32-мата ученици, 
представили България на форума. В конкуренцията на над 1500 участници, нашите математици успяха да завоюват 6 купи, 
22 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала. 
 
√ Караянчева: Пакетът „Мобилност“ поставя на изпитание хиляди български семейства 
България е една от страните, които ще бъдат най-сериозно засегнати от приетия миналата седмица от Европейския 
парламент пакет „Мобилност“. Това посочи председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в изказване пред 
Конференцията на председателите на парламенти на страните членки на ЕС във Виена. 
Пакетът „Мобилност“ поставя под изпитание хиляди български семейства и застрашава цял един бранш, подчерта тя. 
Над 60 000 са домакинствата в България, в които поне един член работи като водач на тежкотоварен автомобил, и пакетът 
„Мобилност“, освен че застрашава тяхното препитание, излишно подхранва евроскептицизма в навечерието на 
европейските избори, допълни председателят на българския парламент. 
Цвета Караянчева подчерта, че ощетяващият България пакет „Мобилност“ е индикатор за много по-дълбоки и тревожни 
проблеми, свързани с бъдещето на Европейския съюз. 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание: Стремежът към консенсус по никакъв начин не трябва да 
предизвиква разделение – и то не по партиен, а по национален признак. Никоя политика на ЕС не трябва да оставя лош 
привкус за протекционизъм и за рестрикции, които противоречат на основните ценности на ЕС. Разделението на център и 
периферия, както и Европа на две скорости, са неприемливи. 
 
√ Израел провежда най-оспорваните избори от години 
Лидерът на дясната партия Ликуд и настоящ премиер Бенямин Нетаняху, ще опита да си осигури пети мандат начело на 
страната. Основните трудности пред него са обвинения в корупция и силната кандидатура на опозицията в лицето на 
пенсионирания генерал Бени Ганц. 
Ганц оглавява центристкия алианс Синьо и бяло и обещава на израелците по-прозрачно управление от това на Нетаняху. 
Очаква се нито една формация да не успее да спечели мнозинство в 120-местния Кнесет. Когато започнат да излизат 
резултатите, около 22 часа българско време, ще започнат и преговорите за формиране на управляваща коалиция. 
На митинг в Ерусалим Бенямин Нетаняху призова привържениците си да не бъдат "самодоволни" и да отидат да гласуват, 
защото "левичарите" още имат шанс да спечелят. 
Стратегията на Нетаняху е да залага на все по-крайни послания, отправени към увеличаващата се група крайнодесни в 
израелското общество. Подобно послание беше и обявеното намерение след изборите да бъдат анексирани поселения на 
окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан. 
Конкурентите на Нетаняху разчитат много на шумно отразените в медиите обвинения в корупция срещу премиера, които 
той определя като "лов на вещици". Бени Ганц каза на митинг на свои поддръжници, че Нетаняху се опитва да промени 
законите в Израел, за да не може да бъде осъден. 
Последните проучвания на общественото мнение сочат, че Ликуд и Синьо и бяло са с изравнени позиции и вероятно ще 
вземат по 30 места в парламента. 
Фрагментираната политическа система в Израел дава повече шансове на Нетаняху да успее да обедини Ликуд с други 
парламентарно представени групи и да формира правителство. 
 
√ Британският парламент принуди Тереза Мей да иска отлагане на Брекзит 
Британският парламент прие закон, който има за цел да принуди правителството на премиера Тереза Мей да поиска нова 
отсрочка от Брюксел, за да се избегне напускане без сделка на 12 Април. 
Законът беше одобрен и от двете Камари в парламента. Днес ще се обсъжда с колко да бъде отложен разводът между 
Лондон и Брюксел. Известно е, че Мей иска отсрочка до 30 юни. 
Междувременно преговорите между управляващата Консервативна партия и Лейбъристите продължават. От Даунинг 
Стрийт 10 поясниха, че премиерът Мей не се е съгласила с искането на опозицията за митнически съюз с ЕС, но обмисля 
промяна на необвързващата политическа декларация. 
Утре започва извънредна среща на върха на Европейския съюз, посветена на Брекзит. A днес Тереза Мей ще разговаря с 
канцлера на Германия - Ангела Меркел и с президента на Франция - Еманюел Макрон. 
 
БНР 
 
√ Министри, бизнес лидери и посланици обсъждат стъпките за членство в еврозоната 
Присъединяването към еврозоната ще е темата на четвъртата годишна среща на Българския форум на бизнес лидерите и 
посланиците на европейските страни у нас. Основна тема на дискусията ще бъдат стъпките към постигането на тази цел и 
предимствата за правенето на бизнес във валутния съюз. 
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Обозримият срок за присъединяването на България към еврозоната е 2022 или 2023 година, според управляващите. За да 
се случи това, трябва да влезем в единния банков надзорен механизъм и валутно-курсовия механизъм ERMII, известен у 
нас като "чакалнята за еврозоната". Присъединяването към нея става с одобрение от Европейската централна банка и 
страните - членки на валутния механизъм, а именно държавите от еврозоната плюс Дания. В момента протича оценка на 
качеството на активите на шест банки у нас, правена от Европейската централна банка. 
Очаква в дискусията, гости на която ще бъдат вицепремиерът Екатерина Захариева и министърът на икономиката Емил 
Караниколов, да бъдат засегнати всички предизвикателства, които предстоят пред членството на България в еврозоната и 
след това.   
 
√ Енергийните министри на България и Гърция обсъдиха график за реализация на газовата връзка 
Министърът на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и министърът на околната среда, енергетиката и 
климатичните промени на република Гърция Йоргос Статакис обсъдиха последващите действия за реализацията на 
проекта за изграждане на газовата връзка Гърция - България. 
Двамата бяха категорични, че ще се работи по актуализиран график, за да може интерконекторът да бъде въведен в 
експлоатация през 2020 година в синергия с пуска на Трансадриатическия газопровод.  
По време на визитата си в София министър Статакис потвърди, че интерконекторът е приоритетен проект и за гръцката 
страна. 
Министрите Петкова и Статакис подчертаха, че основен приоритет е успешното приключване на обществените поръчки за 
избор на строител, за доставчик на тръби и за строителен надзор. 
Очаква се всички тръжни процедури по проекта да приключат до края на април. 
Обсъдено беше и предстоящо подписване на междуправителствено споразумение, което да стабилизира данъчно-
правния режим на проекта за период от 25 години.  
 
√ Президентът Радев започва визита в Ливан 
Президентът Румен Радев започва официални визити в Ливан и в Катар, които ще продължат до 12 април. Днес в Бейрут 
българският държавен глава ще разговаря с ливанския си колега Мишел Аун. 
Двамата президенти ще обсъдят възможностите за увеличаване на стокообмена между България и Ливан, задълбочаване 
на сътрудничеството на двете страни в областта на инфраструктурата, енергетиката, земеделието, образованието и 
туризма. Във фокуса на разговорите на Румен Радев и Мишел Аун в Бейрут ще бъде и темата миграция. 
Българският президент ще открие ливанско-български бизнес форум, а по-късно ще разговаря ще премиера на Ливан Саад 
Харири и с председателя на парламента Набих Берри. Румен Радев ще се срещне и с българи, които живеят в Бейрут. 
От 10 до 12 април президентът ще бъде на официално посещение в Доха по покана на емира на Катар шейх Тамим бин 
Хамад ат Тани.  Сред темите на разговорите в Доха ще са съвместни проекти във високотехнологични сектори, 
задълбочаване на партньорството между България и Катар в областта на енергетиката, иновациите и инфраструктуратa. 
 
√ Подобряване на инвеститорските нагласи в еврозоната през април до 4-месечен връх 
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната се подобриха през април за втори 
пореден месец до най-високо ниво от ноември 2018-а година благодарение на сигналите за известен подем на забавящата 
се китайска икономика, показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. В същото 
време обаче оценката за текущата икономическа ситуация в еврозоната и по-специално в Германия се влоши за пореден 
месец до многогодишно дъно. 
Индексът на инвеститорското доверие на Sentix, определен от проучване сред 936 инвеститори в еврозоната, проведено 
между 4-ти и 8-и парил 2019-а година, се повиши до -0,3, пункта от -2,2 пункта през март. Това представлява подобрение 
на инвеститорското доверие за втори пореден месец до най-високо ниво от миналия ноември, след като през февруари 
съответният индекс се срина до дъно от -3,7 пункта (най-ниско ниво от ноември 2014 година). 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, обаче се понижи през април за 8-и пореден 
месец до 3,8 пункта от 6,3 пункта през март, достигайки по този начин най-ниско ниво от февруари 2015-а година насам, 
докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи се подобри до -4,3 от -10,3 пункта, отбелязвайки най-високо ниво от 
май 2018-а година. 
"Това означава, че икономиката все още губи скорост, но с по-сдържано темпо", отбеляза изпълнителният директор на 
Sentix – Манфред Хюбнер и допълни: "Изглежда, че еврозоната може да предотврати относително лесно едни по-дълбок 
спад". 
"Икономическите надежди на инвеститорите почиват изцяло на представянето на Азия, където Япония продължава да 
показва сигнали за подем. Вече се забелязва и влиянието на мерките за кредитна експанзия, предприети от китайското 
правителство, като очакваното приключване на търговския спор със САЩ също би трябвало да даде допълнителен 
възходящ импулс", предполага Манфред Хюбнер. 
Междувременно Германия е понастоящем един от регионите с най-слаб икономически импулс. Тревожен е фактът, че 
общият Sentix индекс на Германия се влоши през април до 2,1 пункта от 4,0 пункта през март, достигайки най-слабо ниво 
от август 2012-а година. Индексът, измерващ бъдещите нагласи, се подобри до -6,0 пункта (най-високо ниво от март 2018-
а година) от -10,8 пункта месец по-рано, но индексът на текущото икономическо представяне падна рязко за шести 
пореден месец от 20,0 пункта през март до 10,5 пункта през април - най-ниско ниво от април 2010-а година. 
"В крайна сметка обаче инвеститорите виждат шанс, че завръщането глобалната икономика по пътя на подема ще даде 
надежда и на Германия. Би било положително, ако Германия не разчита само на Китай и САЩ, а се опитва да даде своя 
принос за глобалната икономическа стабилизация", отчита анализът на Sentix. 
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Инвеститорските нагласи в САЩ се подобрят слабо, като съответният водещ Sentix индекс се повиши през април до 11,8 
пункта от 10,4 пункта през март, но индексът на текущата икономическа ситуация отслабна от 36,0 до 33,3 пункта (най-
ниско ниво от юли 2017-а година), докато индексът на бъдещите нагласи се повиши от -12,5 до -7,8 пункта, достигайки най-
високо ниво от август 2018-а година. 
Въпреки че и САЩ може да се окаже в капана на глобалното икономическо забавяне, обратът в паричната и лихвена 
политика на Фед и позитивните сигнали от Китай могат да допринесат за подобряване на ситуацията и на американската 
икономика. Според проучването на Sentix обаче, търговското споразумение между САЩ и Китай ще бъде от ключово 
значение. 
Известното подобряване на инвеститорските нагласи се отчита и при страните от Източна Европа, където общият Sentix 
индекс се повиши от 0,7 пункта до 1,9 пункта през април (най-високо ниво от ноември 2018-а година), като индексът на 
текущата икономическа ситуация се влоши от 6,5 до 4,3 пункта (най-ниско ниво от март 2017-а година), докато индексът 
на бъдещите нагласи нарасна от -5,0 пункта до -0,5 пункта (най-високо ниво от май 2018-а година).  
 
В. Монитор 
 
√ Без промяна в таксите за жп превозвачите след тола при тировете 
Въвеждането на тол системата за тежкотоварните автомобили няма да увеличи инфраструктурните такси, които се събират 
от жп превозвачите. Това заяви генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) 
инж. Красимир Папукчийски . 
 „През последните 8 години ние показваме, че вървим в посока намаляване на таксите, които събира инфраструктурният 
управител. От 2008 г. имаме неколкократно намаляване на таксите, а в момента имаме и нова методика, която е 
синхронизирана с европейските, където също имаме намаляване на инфраструктурните такси“, уточни Папукчийски на 
въпрос на "Монитор". 
Във връзка с обжалваните пред антомонополния регулатор жп проекти за над 1.5 млрд. лева по оперативната програма за 
транспорт, Папукчийски коментира, че рискове винаги има, но НКЖИ ще направи всичко възможно да няма загуба на 
европари. Припомняме, че сред обжалваните проекти са ремонтът на отсечката Елин Пелин–Костенец, София–Волуяк и 
Пловдив–Бургас. Освен тях има забавяне и по други жп участъци. 
По думите на Папукчийски са направени постъпки, за да се минимизират рисковете, както с предложението за промяна в 
законодателството, така и при сключването на договорите със строителите с промяна в работната програма. 
Вчера НКЖИ подписа договор с обединение ИВЕР ДЗЗД за строителен надзор на участъка Костенец – Септември. Ремонтът 
от модернизацията на жп линия София – Пловдив. „Участъкът ще даде визия на вече изпълнените проекти по ОП 
"Транспорт" в първия програмен период. Чрез проекта ще направим връзката на вече изградената инфраструктура от гара 
Пловдив към направление турска граница“, заяви Папукчийски. 
 
√ ВСС се срещна с новия отговорник за мониторинга на България  
Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с представители на Европейската комисия и с новия отговорник по 
Механизма за сътрудничество и оценка за България Томас Гарсия, съобщиха от ВСС. 
Домакини на срещата са били Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Вероника Имова и Атанаска Дишева – членове на 
Съдийската колегия, Даниела Машева и Светлана Бошнакова - членовете на Прокурорската колегия. В екипа на 
Експертната мисия на Европейската комисия участвали Жулиен Мусние – началник на отдел, Генерален секретариат и Туе 
Фосдал – Генерален секретариат. 
Гостите посочили, че посещението им се провежда след положителния доклад за България от месец ноември 2018 г., във 
важен етап от изпълнението на Механизма за сътрудничество и оценка“, и първата им цел са поставените по него задачи. 
Те обърнали внимание на възможността ВСС да осъществява директен контакт с ЕК чрез нейния представител за България. 
Заявено било желание ЕК да работи в един момент с България както с другите държави членки на Европейския съюз. 
„Съзнаваме отговорността на нашата работа и ще създадем условия за непрекъснат контакт с г-н Гарсия по всички дейности 
на ВСС, които представляват интерес за Европейската комисия“, заявил Боян Магдалинчев - представляващ ВСС. Членовете 
на Съвета представили свършеното след последната съвместна среща от 12 март 2019 г. в областта на конкурсните 
процедури, атестирането, за намаляване на натовареността на магистратите, реформата на съдебната карта. Споделени 
били положителните резултати от преструктурирането на районни прокуратури в страната. 
 
Investor.bg 
 
√ Строителната индустрия се нуждае от революция на роботите 
Секторът се дигитализира изключително бавно, но възможностите пред него са големи 
В рамките на дебатите за бъдещето на работната сила технологиите често са описвани като враг. Скорошно проучване 
показа, че 38% от работните места в САЩ са изложени на „голям риск“ от това да бъдат превзети от роботи през следващото 
десетилетие. В строителната индустрия прогнозите за безработица, породена от роботите, са особено лоши и варират от 
24% във Великобритания до 41% в Германия, пише в свой анализ Wired. 
Няма спор, че автоматизацията ще промени начина, по който хората работят, но за някои сектори на икономиката 
промените закъсняха. Това е абсолютно вярно за архитектурата, инженерството и строителството (AEC). 
За индустрия с близо 10 трлн. долара годишни приходи, или около 6% от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП), 
представянето ѝ не е чак толкова добро. Един средно голям строителен проект в света отнема с 20% повече време от 
обичайно планираното и се простира с до 80% над бюджета си. Макар че повечето сектори в строителната индустрия се 
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радват на подобрения през последното десетилетие, все още има големи възможности за увеличаване на продуктивността 
с по-бърз темп и за по-ефективни процеси в самия сектор. 
Редица фактори допринасят за ниската ефективност в случая. Те включват ниските капиталови инвестиции в сравнение с 
други сектори, опасните условия на място, сложността на проекта, икономическите промени, липсата на прозрачност и 
корупцията. Един от най-големите проблеми обаче е липсата на квалифицирани работници. Според проучване на 
Асоциацията на генералните изпълнители на проекти в Америка от 2017 г. 70% от тези компании в САЩ не успяват да 
наемат достатъчно обучени хора. На фона на това нуждата от привличане на кадри в индустрията се очаква да нарасне с 
12% до 2026 г. 
Просто казано автоматизацията в строителството е повече от добра новина за положителните инженерни процеси. Освен 
това е и умен бизнес. 
Проучванията в сферата на роботите в строителството започнаха преди десетилетие. По време на строителния бум в 
Япония през 80-те години например липсата на работници накара представители на индустрията да инвестират в 
създаването на автоматизирани системи. Тези усилия се провалиха, отчасти защото изчислителната мощ все още беше 
сравнително слаба. И все пак, макар че технологиите са се развили значително от този момент насам, индустрията не е. 
Някои от най-големите фирми в света правят всичко на хартия – от управлението на веригата на доставките до следенето 
на часовете, в които работниците са на терен. 
Ползите от строителната автоматизация вече не са теоретични. Все повече учените доказват, че от роботите има полза. 
Важно е да отбележим, че всеки строителен проект има свои уникални предизвикателства и сложни отношения между 
собственици, дизайнери, изпълнители и самото общество. 
Някои представители на индустрията вече разбират нуждата от подобна дигитализация. Архитекти като Франк Гери и Заха 
Хадид бяха сред ранните посланици на идеята за създаването на роботи, а някои градове приемат автоматизацията с 
ентусиазъм. В Дубай например новите регулации изискват до 2025 г. 25% от всяка сграда да бъде направена с 3D 
принтирани материали. Дори и изпълнители традиционалисти се насочват към роботи за по-прости задачи, като 
боядисване на мостове, бъркане на бетон, заваряване, обвързване на арматура и поправка на пътища. 
И все пак, въпреки множеството ползи, строителството и автоматизацията все още не вървят ръка за ръка. За да се премине 
от дискусии към реална работа, са необходими няколко ключови промени. 
За начало строителната индустрия трябва да подобри комуникационните си процеси. Защото преразходите често са 
свързани с пропуски в етапите на проектиране и изпълнение. Освен това подобряването на начина, по който информацията 
се споделя между участниците в проекта, е ключово за ефективното ползване на технологиите. Едно от решенията е 
стандартизирани и автоматизирани протоколи за строителна информация. 
Второ, индустрията трябва да постави за свой приоритет икономиите от мащаба, като насърчи използването на еднакви 
технологии. Автоматизацията ще спести разходи, когато инструментите и техниките са широко използвани. 
На трето място, индустрията трябва да прави по-внимателно своите оценки за изпълнение на проектите. Финансовите 
рискове от нови технологии са най-големи, когато са представени без подходящия анализ. 
И финално, правителствата трябва да направят повече, за да помогнат за прехода към автоматизираните системи. В крайна 
сметка публичният сектор ще определи мястото на технологиите в строителната индустрия. В момента обаче 
визионерското лидерство липсва. За да се възползват напълно от потенциала на автоматизацията, общинските разпоредби 
и строителните норми трябва да вървят в една посока. 
Въпреки че ще отнеме време, за да се прецени как дигитализацията и автоматизацията могат да повлияят на веригата на 
доставки, на бизнес моделите, заетостта, киберсигурността и изпълнението на строителни проекти, засилва се консенсусът, 
че новите процеси и технологии са от решаващо значение за подобряването на производителността в строителството. За 
да се гарантира, че преходът към една по-автоматизирана строителна площадка е възможно най-плавен, учените и 
практикуващите в индустрията трябва да обединят силите си и да проучат заедно новите алтернативи. 
 
Manager.bg 
 
√ Под натиска на „жълтите жилетки” Франция готви по-ниски данъци и държавни разходи  
Френският премиер Едуар Филип обеща бързо намаляване на данъците и държавните разходи в отговор на недоволството, 
изразено чрез протестите на "жълтите жилетки", предадоха ДПА и Асошиейтед прес. 
Филип представи днес резултатите от тримесечен дебат, организиран от президента Еманюел Макрон в отговор на 
протестите, така че обикновените хора да изразят мнението си за френската икономика и демокрация. 
По думите на Филип дебатът ясно е очертал посоката - "трябва да намалим данъците и то бързо". 
Същевременно обаче, отбеляза той, трябва да бъдат намалени държавните разходи. 
Очаква се Макрон да представи редица икономически мерки следващата седмица. 
Движението на "жълтите жилетки", което започна заради планирано вдигане на екологичен данък върху горивата през 
ноември, прерасна в по-широк протест срещу политиката на Макрон, която според протестиращите е в полза на богатите 
и на големите компании. 
Държавният секретар за екологичния преход Еманюел Варгон каза, че над 500 000 души са отговорили онлайн на дебата, 
който включва сайт с преки препоръки, както и над 10 000 срещи по места. Предаде БТА. Над 600 000 страници писмени 
препоръки от местните дебати и от книги за оплаквания, оставени на разположение на гражданите в кметствата са 
сканирани и дигитализирани от френската национална библиотека. 
Официалният анализ, представен от Филип, сочи широка подкрепа за борбата срещу климатичните промени, но не чрез 
налагане на данъци. 
Има искане и за по-честно облагане с данъци, каза анализаторът Фредерик Мишо, като много от направилите 
предложения призовават подоходният данък да обхваща и нископлатените работници, които в момента са изключени от 



11 

 

него, също така се настоява за връщането на данък "богатство", отменен при управлението на Макрон, както и за 
намаляване на данък добавена стойност, особено при стоките от първа необходимост. 
 
√ Не чак толкова "белисимо": Рецесия и трудни решения пред Италия 
Въпреки слънчевия оптимизъм на премиера Джузепе Конте за третата по големина икономика в еврозоната ситуацията не 
изглежда добре. Задава се "изключително напрегнат момент" за бюджета на популистката коалиция, която управлява 
страната. 
Когато италианският премиер Джузепе Конте каза само преди около два месеца, че 2019 година се оформя като 
"белисима" т.е. "много хубава" за страната му, повечето хора бяха объркани. Сега този оптимизъм изглежда доста не на 
място. 
Италия е единствената страна от ЕС и Г-7 в рецесия, а популисткото й правителство като че ли влошава допълнително 
нещата - поне според Международния валутен фонд (МВФ) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР). 
Малко съм притеснен, че италианската икономика продължава да се влошава, каза председателят на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер на 3 март при посещение в Рим, и призова за допълнителни усилия от италианските власти. 
През изминалите шест месеца перспективите за растеж на италианската икономика се свиха до нула или още по-зле. 
Миналата седмица ОИСР потвърди очакванията си за свиване от 0,2% през 2019 година, последвано от скромно нарастване 
с 0,5 на сто през 2020 година. 
Влошената икономическа перспектива е последица от световното икономическо забавяне, но икономистите го обясняват 
и с нетрадиционните икономически мерки на управляващата в Рим популистка коалиция, включваща крайнодясната 
"Лига" и антисистемното Движение "Пет звезди". "Лигата" и Движение "Пет звезди" въведоха скъпа пенсионна и социална 
реформа, финансирана с по-голям дефицит, предизвикал сблъскат с Европейската комисия, който вече е преодолян. Това 
засили и притесненията на пазарите за изключително високия държавен дълг на Италия. 
Реформите все още не са направени, а лихвите по държавните облигации на Италия вече скочиха. В същото време МВФ и 
ОИСР предупредиха, че по-ранното пенсиониране и даването на пари на бедни и безработни чрез т.нар. граждански доход 
няма да повиши особено производителността. 
Италия трябва да отмени промените в разпоредбите за ранното пенсиониране, въведени през 2019 година и да понижи и 
съкрати гражданския доход, посочи миналата седмица ОИСР, препоръчвайки и бързо подобрение на бюджетната 
дисциплина. 
Държавният дълг е над 130% от БВП, което е над два пъти повече от ограничението за страните от еврозоната. Италия 
обаче е и страна, която преживява години на стагнация и повишаване на бедността, а държавните социални програми са 
отговорът на тази ситуация. 
"Знаете ли какво значат всички тези критики? Че вървим в правилната посока," каза в отговор на ОИСР лидерът на 
Движение "Пет звезди" Луиджи Ди Майо, който е и вицепремиер и министър на икономическото развитие, труда и 
социалната политика. 
Вярва ли някой седящ на бюро хиляди километри далеч оттук, че Италия има нужда от мерки за икономии, за да се 
рестартира? Е, да ги прилагат в своите страни (...) Не се месете, благодаря. Знаем какво правим, заяви той. 
Официалната линия на правителството е, че по-високите бюджетни разходи ще повишат търсенето, давайки отпор на 
рецесията. Правителството работи и върху т.нар. декрет на растежа и мерки за подпомагане на затруднените сектори на 
строителството и държавните инфраструктурни проекти. 
Рискът обаче е, че такива стъпки са временно решение. Декретът за растежа например се очаква да се състои от ограничени 
данъчни облекчения наред с някои нетрадиционни мерки като амнистия за пътни глоби. 
"Искате да рестартирате икономика на стойност 1,8 трилиона евро с тези мерки? Напълно ясно е, че има правителство, 
което и представа си няма как да рестартира икономиката", каза инвестиционният мениджър и бивш представител на МВФ 
Фабио Скачавилани пред държавното радио RAI. 
Правителствените усилия са спъвани и от жестоката вътрешна борба между Движение "Пет звезди" и "Лигата", която се 
разпалва още повече преди изборите за Европейски парламент през май, а също така и от враждебността на двете партии 
към министъра на икономиката Джовани Триа. Той е независим и се опитва да окаже умерено влияние върху политиката. 
На този фона правителството се сблъсква с огромно предизвикателство в подготовката на бюджета за следващата година, 
тъй като ще трябва да покрие огромна финансова дупка, появила се заради социалните реформи тази година, освен ако 
пък управляващите в Рим не искат да повторят сблъсъка си с Брюксел. 
Според Волфанго Пиколи от Teneo Intelligence "вече говорим за необходимостта да съберем 40 милиарда евро (45 
милиарда долара), за да изпълним целевия бюджетен дефицит," определен от ЕС, за 2020 година, плюс обещанието на 
правителството да не вдига данък добавена стойност. 
Очаква се на 9 април правителството да признае нулевия растеж на Италия, по-високия дълг и дефицит и да определи 
предварителни бюджетни цели за 2020 година в своя т. нар. Икономически и финансов документ. 
Според Лоренцо Кодоньо, бивш главен икономист в италианското министерство на икономиката и основател на LC Macro 
Advisors, за бюджетните мерки на Италия настъпва "изключително напрегнат момент", но преди септември няма да 
започне сериозна работа по бюджета за догодина. 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
Cross.bg 
 
√ Зам.-министър Деница Николова ще участва в международната конференция на тема: "Дунав: Сътрудничество за 
иновации"  
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще вземе участие в 
международната конференция на тема: "Дунав: Сътрудничество за иновации". Тя ще се състои днес- 9 април, от 09.30 часа, 
в сградата на Българска търговско-промишлена палата в София (ул. „Искър" 9). 
Форумът се организира от Търговско-промишлената палата - Враца по проект "Еко-иновативно свързан Дунавски регион", 
финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав" 2014-2020 г. 
Основна цел на проекта е да повиши сътрудничеството между иноваторите от областта на еко-иновациите със специален 
акцент върху развитието и прилагането на еко-технологиите в Дунавския регион. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Скандали и сигурност - каква е равносметката? 
- Спорът за корупцията - заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов; 
- Биофермери излизат на протест пред Министерството на земеделието - от какво са недоволни? 
- Военноморските сили на 140 - гост контраадмирал Митко Петев; 
- Стари гари с нова визия - кога започва дългоочакваният ремонт на ж.п. гарите? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо участниците в Консултативния съвет за национална сигурност не стигнаха до съгласие по мерките за 

борба с корупцията? Гост - вицепремиерът Екатерина Захариева. 
- Колко са знаковите дела, завършили с присъди срещу организираната престъпност и корумпирани 

политици? В студиото - председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев.  
- Спира ли държавата окончателно строежа на небостъргача „Златен век"? 
- Уникална операция на бебе в „Пирогов". Kои са докторите, спасили новоредно с рядка аномалия? 
- На живо - очакват ли се порои и наводнения в Югозападна България? 
- На живо: Биопроизводители излизат на протест пред Министерството на земеделието! Какви са исканията 

им?  
Нова телевизия, „Здравей България" 

- „Какво се случи на Консултативния съвет, свикан от президента?". Гостува вътрешният министър Младен 
Маринов. Защо не се разбраха участниците в срещата - коментира и депутатът Крум Зарков от БСП. 

- 88 евро за квадратен метър на първа линия край морето в Равда? Ще бъде ли продаден на безценица 
детският лагер, собственост на община Казанлък? 

- Как едно дете става жертва на системен психически тормоз и обиди в училище, а институциите приемат 
това за обикновено общуване между ученици? 

- Биопроизводители излизат на протест. Защо твърдят, че производството на биопродукти у нас ще бъде 
унищожено? 

- 250 километра за под 48 часа през 5 планини - ще успее ли Кирил Николов-Дизела да постави поредния 
си рекорд? 

- Кой и защо надраска рисунките на известни личности и политици по стените на къщите в село Старо 
Железаре? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 9 април 
София. 

- От 09.00 часа до 14.00 часа в Българската стопанска камара ще се проведе дискусия на тема „Бизнесът 
говори за... кръгова икономика". 

- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на 
Съдийската колегия. 

- От 09.30 часа ще се състои научна конференция „Ролята на Военноморски сили на Република България в 
защитата на националните ни интереси". 

- От 09.30 часа в конферентната зала на Българска търговско-промишлена палата ще се състои 
международна конференция по проект ЕкоИнн Дунав - „Дунав: сътрудничество за иновации". На 
събитието ще присъства Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова. 

- От 09.45 часа в зала „Триадица" на Гранд хотел София Фондът на фондовете и Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България ще разкажат за работата си през погледа на техни експерти, партньори 
и крайни получатели. 

- От 10.00 часа до 12.00 часа в хотел „Балкан" в зала „Средец" ще се проведе Четвърта годишна среща на 
Българския форум на бизнес лидерите. В събитието ще участва вицепремиерът и министър на външните 
работи Екатерина Захариева, министърът на икономиката Емил Караниколов, ръководителят на 
Представителството на ЕК Огнян Златев и др. 

- От 10.00 часа в Дома на Европа ще се проведе конференция на тема „Заплахата от външна намеса за 
изборите за Европейски парламент 2019". Конференцията ще бъде открита от Росен Плевнелиев, 
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президент на Република България (2012-2017) и Екатерина Захариева, заместник министър-председател 
по правосъдната реформа и министър на външните работи. 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде обсъден предложеният от Висшия адвокатски съвет 
проект на нов закон за адвокатурата - плюсове и минуси. 

- От 11.00 часа в Cosmos Coworking Camp ще се състои събитие, на което ще бъде обсъдено кариерното 
развитие на жените в България. 

- От 11.00 часа пред Министерството на земеделието, храните и горите ще се състои протест на Българска 
асоциация биопродукти. 

- От 11.00 часа в зала 103 в сградата на МОСВ министърът на околната среда и водите Нено Димов ще 
представи промените в Закона за биологичното разнообразие, които ще бъдат внесени на заседание на 
Министерския съвет. 

- В 12.00 часа в сградата на Столичната община на ул. "Московска" 33 в официално фоайе кметът Йорданка 
Фандъкова ще връчи специален подарък на една от най-прогресиращите млади спортни звезди на 
България - Александра Фейгин. 

- От 12.00 часа в Залата на областна администрация на Софийска област на бул. „Витоша №6 , ет. 5, в 
присъствието на немския посланик Н.Пр. Херберт Салбер ще бъде връчен на областния управител Илиан 
Тодоров сертификат „Антикорупция"- система за управление, сертифицирана по международния 
стандарт ISO 37001:2016 - „Системи за управление за борба с подкупването". 

- От 13.30 часа на ул. „Граф Игнатиев" между „Шишман" и „Шести Септември" (тротоара от към градината 
на храма „Свети Седмочисленици") eкспертният съвет към НАГ ще разгледа на място различните 
предложения за ограничители по трасето. 

- В 13.30 часа в Руския културно-информационен център ще се състои детски празник по случай Деня на 
руската анимация. 

- От 15.00 часа в ЦИК Движение "ЗАЕДНО" ще внесе своите документи се за регистриране за евроизборите. 
- От 15.00 часа до 17.00 часа народният представител от „БСП за България" Ирена Анастасова и общинският 

съветник Иван Таков ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП - София на 
ул. "Леге" №10, етаж 1. 

*** 
Варна. 

- От 12.00 часа в клуба на АБВ във Варна на ул. „Христо Попович", до Ботевата градинка ще се проведе 
пресконференция на областната организация на партията. 

- От 13.30 часа на ъгъла на ул. "Съборни" и ул. "Ал. Рачински", ще се състои официална церемония „Първа 
копка" за успешен старт на строителномонтажните работи на обект в изпълнение на мероприятия за 
подобряване на достъпна среда" по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза". 

- От 14.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 Марица Гърдева, председател на постоянната 
комисия „Туризъм, търговия и рекламна дейност" към ОбС - Варна ще приема граждани. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в Крайдунавския парк - алеята, водеща от входа на паркинга на крепостта "Баба Вида" до 
фонтана кметът на Община Видин Огнян Ценков ще бъде гост на откриването на Алея на здравето. 

*** 
Добрич. 

- От 12.00 часа на пл. „Стария орех" ще се състои инициатива „Водата - дарява живот на клетките". 
*** 
Крумовград. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД и 
Община Крумовград организират информационна среща за представяне и обсъждане на възможностите 
по проект „Фонд за подпомагане на микро, малки и средни предприятия на територията на община 
Крумовград". 

*** 
Кюстендил. 

- От 15.00 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе заседание на Районна избирателна комисия 
- Кюстендил. 

*** 
Ловеч. 

- От 16.30 часа в заседателната зала на хотел „Ловеч" ще се проведе граждански диалог на тема 
образование. 

*** 
Петрич. 

- От 11.00 часа пред сградата на полицейското управление в града ще се състои церемонията по 
откриването на обновените сгради на РУП и РСПБЗН. В нея ще участва и министърът на вътрешните работи 
Младен Маринов. След церемонията, министър Младен Маринов ще посети ГКПП „Кулата" и района на 
граничния пункт, където ще инспектира създадената организация за охрана на държавната граница. На 
събитието ще участва и министърът на отбраната Красимир Каракачанов. 

*** 
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Плевен. 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на адвокат Ярослав Димитров - 

председател на РИК-Плевен за предстоящите избори з Европейски парламент. 
*** 
Русе. 

- От 11.00 ч. в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на 
Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. 

*** 
Силистра. 

- От 11.00 часа в хотел „Данубе" министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова 
ще участва в дискусия за регионално развитие и европейска солидарност. 

***  
Шумен. 

- От 16.00 часа пред зала „Арена Шумен" ще бъде разкрита информационна борса за набиране на войници 
и матроси за Българската армия. От 17.00 до 18.00 часа присъстващите ще видят демонстрация на умения 
на военнослужещи с въоръжение и техника. В Шумен национална кампания „Бъди войник" ще завърши с 
концерт в зала „Арена Шумен" от 18.30 ч. 

 


