Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб е несправедлив и рестриктивен за икономиката
Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб у нас на родените след 01-01-1960 г. е несправедлив и
рестриктивен за икономиката ни. При настоящото му изчисляване той ощетява с 10% пенсионерите и препятства
развитието на капиталовия пазар у нас. Около това се обединиха всички участници в международната конференция
„Многостълбовите пенсионни системи в Европа - ползи и бъдеще“, организирана от Българската асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване.
„Лошата демографска конюнктура – застаряващото население и емиграцията през последните години са сред
предпоставките за сериозния дефицит в първия стълб на пенсионната ни система. По данни на НСИ и Министерство на
финансите в момента в България съотношението на заетите в частния сектор към това на заетите в бюджетния сектор и
пенсионерите е 1,9 души към 2,6 души. По този показател страната ни е в дъното на класацията не само в ЕС. Решение на
проблема, който създава това неблагоприятно съотношение за пенсионната система може да се търси в развитието на
капиталовия стълб. Трябва да работим за по-добро регулиране на фазата на изплащане на пенсиите от втория (капиталов)
стълб и разработване на мерки за насърчаване и привличане на повече осигурителни вноски в него“, заяви председателят
на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той допълни още, че в държавите с най-добри пенсионни системи пенсионните фондове притежават и управляват активи,
чиято стойност е над 60% от БВП на съответната страната, докато у нас този процент е едва 12 на сто. В допълнение,
съотношението между финансирането на проекти от капиталовия пазар и банковото кредитиране е два пъти по
неблагоприятно в ЕС от колкото в САЩ, а България е на дъното на класацията в ЕС.

Според бившия управител на Националния осигурителен институт проф. Йордан Христосков спешно трябва да се
предприемат мерки за промяна в българската пенсионна система. Сред тях са незабавно отменяне на възможността за
прехвърляне на средства от втория към първия стълб, увеличаване на вноските във втория стълб от 5% на 10%, даже и с
цената на намаляване на вноските в първия стълб или данъка върху доходите.
Като пречки за развитие и постигане на нужното доверие в пенсионната система у нас Христина Митрева посочи често
променящото се трудово и пенсионно законодателство и недостатъчната информираност на обществото за пенсионните
схеми.Според участниците в международния форум тристълбовият модел е изключително удачен и дава възможност за
различни форми на взаимодействие, които да осигурят достойни и сигурни пенсии. Те бяха категорични обаче, че не бива
трите стълба да се противопоставят, а да се разглеждат като взаимодопълващи се части на едно цяло.
По време на конференцията бяха обсъдени още развитието на пенсионната политика на национално и европейско ниво,
ползите от многостълбовата пенсионна система, която беше определена като безалтернативна в момента, както и
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необходимостта от значителното увеличаване на спестяванията в допълнителното пенсионно осигуряване. Участие в
събитието взеха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията труда, социалната
и демографската политика Хасан Адемов, председателят на НОИ Ивайло Иванов, председателят на КФН Бойко Атанасов,
председателят на Pensions Europe Янвилем Боума, представители на пенсионноосигурителни дружества от България и ЕС,
работодателски организации, синдикати и неправителствени организации.
За повече информация вижте презентацията „Недостигът на човешки ресурси е проблем № 1 за бизнеса и се явява
главен задържащ фактор на ускореното ни икономическо развитие!“.
Капитал
√ Експерти настояват да се спре прехвърлянето на средства от частните пенсионни фондове
Според тях това подкопава стабилността на държавното осигуряване
Прехвърлянето на средства от частните пенсионни фондове в държавното осигуряване, което бе дадено като възможност
през миналата година, да бъде преустановено, защото застрашава стабилността на солидарния стълб на пенсионната
система, а вноските за допълнителна пенсия да се увеличат. За това призоваха експерти от бранша по време на
международна конференция, организирана от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
(БАДДПО) в София. Те се обединиха около становището, че сегашната формула за изплащане на пенсии ощетява хората,
които отделят допълнително за частен фонд, и това налага промяната й.
Бомба със закъснител
Докато все още е малък броят на хората, възползвали се от възможността да прехвърлят средства от индивидуалните си
партиди в частни фондове към държавното осигуряване, тази вратичка трябва да бъде затворена, тъй като тя рискува
стабилността на основния, солидарния стълб на пенсионната система. Причината е, че по този начин с отговорността да
изплаща минималния размер на пенсиите се натоварва изцяло държавното осигуряване, с което недостигът в него
допълнително ще се увеличи и негативният ефект накрая ще е за сметка на всички осигурени лица.
Тезата защити бившият министър на труда и социалните грижи Йордан Христосков пред участниците в специализираната
конференция. "Смесване на такива трансфери от солидарната и капиталовата система е недопустимо", каза експертът и
набеляза още три мерки, които биха спомогнали за намаляване на рисковете. Първата от тях е да се увеличат вноските във
втория стълб на пенсионната система от сегашните 5% на 10%, като за насърчаване на участието в него може да се помисли
за данъчни стимули, като например намаляване на данъка върху доходите на физическите лица. Да се въведат защити за
инвестиционните доходи от втория стълб, като се въведат схеми за семейно осигуряване. Не на последно място според
Христосков, трябва да се премахне наказанието за осигуряващите се в частен пенсионен фонд, което идва под формата на
намалена пенсия от държавното осигуряване.
"Нека не забравяме, че пенсията от първия стълб се формира освен от осигуровки и с дотация от данъците в държавния
бюджет, която е поне 40%. Тоест нейният състав не се базира единствено на осигуровки. Само че когато се прави редукция,
се взима процентът на осигуровката и спрямо него се изчислява делът, който е отнесен към втория стълб. Това е крайно
несправедливо", обясни Лидия Шулева, министър на труда и социалната политика в правителството на НДСВ. "Този
коефициент на редукция не отчита, че в първите години на пенсионната реформа не се внасяха по 5% от осигурителните
вноски, а по 2%", изтъкна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), според когото сегашната формула
ще изземва по 20 евро на месец при 200 евро средна пенсия.
Друга линия, по която бъдещи пенсионери са ощетявани, е невнесеният, но удържан от работодатели осигурителен доход,
посочи Николай Марев от "ДСК Родина". "Вие може да заведете искове срещу тези, които не си вършат работата, в случая
визирам НАП. Защото тя, държавната администрация, е оторизираната да събира тези вноски и е длъжна да ги дава на
втория стълб. Заведете дела, защото вие, фондовете, трябва да представлявате този обществен интерес, който е нарушен",
обърна се към индустрията Лидия Шулева.
Още опасности
Бившият управител на НОИ Христина Митрева обърна внимание върху друг натиск за системата - увеличаващият се дял на
несигурна заетост покрай новите форми на работа като фрийлансърство или непълен работен ден. "Очакванията на хората
са, че като се пенсионират, ще получават 500 евро месечно. Но никой не си дава сметка, че това се постига само когато
лицето е имало постоянна заетост и се е осигурявало върху целия си доход", добави още експертът.
В допълнение към думите й участници прогнозираха недоволство у хората, родени през 1960 година, които предстои да
се пенсионират скоро. Освен че не са имали необходимия поне 40-годишен хоризонт, в който средствата им в частния
фонд да се инвестират за адекватна по размер допълваща доходност, много от тях са осигурявани на минимална работна
заплата, а за жените, които имат пропуски заради майчинство, опасността от много ниски доходи е още по-висока.
"Един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме, е усещането на хората, че няма да доживеят до пенсия, и това е
аргумент номер едно защо да не се осигуряват допълнително. Но фактът е, че хората се пенсионират. И ключовото
занапред ще бъде да излезем най-накрая с ясни правила за фазата на изплащането", посочи Марин Маринов от "ПОК
Доверие".
"Европейският съюз предприе определени мерки срещу атаките върху втория стълб на пенсионната система в няколко
източноевропейски държави, защото те влияят върху адекватността и устойчивостта на системите. Следим и съпоставяме
резултатите в различните държави по отношение на индивидуалния принос, разликите в пенсионните доходи между
мъжете и жените, въздействието на емиграцията. Макар да насърчаваме повече интеграция на добрите европейски
практики, вярваме, че пенсионното осигуряване остава въпрос на национална отговорност", каза Жанвилеман Бума от
браншовата организация Pensions Europe.
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√ НСТС ще обсъди промени в Закона за социално подпомагане
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ще бъде обсъден на заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
На първо четене на Закона в зала беше решено семейните помощи за децата, които не посещават детски градини или
училища, да бъдат спрени.
При пет неизвинени отсъствия за един месец от учебно заведение семейството ще бъде лишено от допълнителното
стимулиране.
През 2019 г. месечната помощ за семейство с едно дете е 40 лв., за две деца - 90 лв., а за близнаци - 75 лв. Има подоходен
критерий, според който доходите за член от семейството не бива да превишават 400 лв. на месец.
БНТ
√ Петима министри ще отговарят на въпроси на депутати
Петима министри - Нено Димов, Росен Желязков, Николина Ангелкова, Петя Аврамова и Кирил Ананиев, ще отговарят на
въпроси на депутати по време на редовния парламентарен контрол на Народното събрание на 12 април.
Първи пред депутатите ще застане министърът на околната среда и водите Нено Димов, който ще отговаря на шест
въпроса. Сред питанията към него са и въпроси, касаещи качеството на атмосферния въздух в София, състоянието на
защитените местности „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“, както и за екологичното състояние на река
Драговищица, която бе замърсена от мина в село Карманица, Република Сърбия.
На един въпрос ще отговаря министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков - за
мост на река Дунав между Силистра и Кълъраш.
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отчете пред депутатите постигнатите резултати за изминалия зимен сезон
и ще представи мерки против некоректни туроператори.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговаря на въпроси за ремонти на пътища
и строителството на кръгово кръстовище на републиканския път I-5 между Димитровград и Хасково.
Към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев са отправени три питания – относно многопрофилната болница за
активно лечение " Христо Ботев“ в град Враца и възможностите за оказване на регламентирана държавна помощ на
лечебното заведение; относно мерки за подобряване на лабораторните условия в Районните здравни инспекции, и
относно централизирана обществена поръчка за търговията на лекарствени продукти.
√ Гледат на второ четене Закона за чужденците в България
Депутатите гледат на второ четене Закона за чужденците в България. Промените касаят най-вече ситуацията, която се
създава около Брекзит.
На първо четене народните представители решиха след Брекзит британците да влизат в България като граждани на трета
страна. Ще има процедура по пререгистрация, чрез която трайно установилите се в България граждани на Обединеното
кралство ще запазят статута си отпреди Брекзит.
Промените в Закона за чужденците предвиждат и опростена визовата процедура за висококвалифицирани и сезонни
работници. Засилват се мерките срещу фиктивните бракове с цел получаване на статут.
√ След поправката в Кодекса - как ще се изчисляват пенсиите по двете формули?
Нова поправка в Кодекса за социално осигуряване улеснява бъдещите пенсионери в избора им по коя формула да се
пенсионират - по старата или по новата. НОИ ще изчислява вместо тях размера на пенсията им и по двете формули. Накрая
ще изплаща по-големия размер. За да искат изчисление и по старата формула обаче, пенсионерите задължително ще
трябва да предоставят документи за три най-добри години преди 1997 г. Сега предстои поправката да бъде гласувана
първо от социалната комисия, а после от парламента.
За да не се лутат хората в сложни изчисления, НОИ ще смята вместо тях. За да им бъде пресметната пенсията и по двете
формули, те ще трябва да отбележат в заявлението си за пенсиониране, че искат старата.
Изчисленията по новата ще са като бонус. Те са и по-лесни, защото Институтът има данните и документите за всички. За
старата формула обаче, задължително трябва да се представят пенсионни документи, които да удостоверят стаж и
осигурителен доход.
Хасан Адемов - председател на социлната комисия: Националният осигурителен институт, ако не разполага с тази
информация за трите години няма как да изчисли и по двата начина.
Ако нямат документи, директно ще получат пенсия по новата формула, която взима предвид дохода след 2000 г. Ако имат
обаче, НОИ автоматично ще сметне коя методика е по-добра в индивидуалния случай.
Ивайло Иванов - управител на НОИ: На лицето ще се изплаща по-благоприятният вариант - тоест в по-високия размер.
Значи за 60% от лицата, над 60% от лицата, просто новата формула, освен че е по-благоприятна, новата методика, тя е и
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по-лека за прилагане до толкова до колкото лицата няма да е необходимо да събират всички необходими документи
преди 97-ма година.
Освен това, на сайта на НОИ ще бъде качен нов комбиниран калкулатор, чрез който всеки ще може да си изчисли пенсията.
От началото на годината над 3 800 души са подали документи за пенсиониране. Техните пенсии са изчислени по новата
методика, но въпреки това в рамките на 6 месеца те ще имат право да поискат преизчисление по старата формула.
Ако на някой все още не са му е ясни промените, ще може да иде в приемна на НОИ, където ще има експерти, които да
разясняват. Дори ще организират мобилни приемни, които ще посещават населени места без териториални поделения на
НОИ.
√ 5 участници с оферти за концесионер на летище София
Подадени са пет оферти за концесионер на летище София, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Днес, 11 април 2019 г., бяха отворени заявленията за участие в процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ –
публична държавна собственост.
Съгласно чл. 96, ал. 1 от Закона за концесиите, комисията за провеждане на процедурата отвори получените в срок
заявления в закрито заседание.
В срока за подаване на заявления и оферти бяха получени заявления от следните участници:
1. Консорциум „Витоша“ с водещ член Манчестър Еърпорт Груп Оувърсийз Инвестмънтс Лимитид. Участник в консорциума
е и BCEGI Кънстракшън (Великобритания) Лтд, с едноличен собственик Бейджин Кънстракшън Ейнджиниринг Груп;
2. Консорциум „Соф Кънект“ с водещ член Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС. За изпълнение на изискването за
летищен оператор е посочено Флугхафен Мюнхен;
3. Консорциум ССБ София Еърпорт ДжейВи с водещ член ССБ Зауервайн & Шефер Бау АГ. За изпълнение на изискването за
летищен оператор е посочено Копенхаген Еърпортс А/С;
4. „Фрапорт България“ ЕАД. За изпълнението на изискването за технически способности и финансови възможности е
посочено Фрапорт АГ Франкфурт Еърпорт Сървисис Уърлдуайд;
5. Консорциум „Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ и „ТАВ Хавалиманларъ Холдинг“ А. Ш. с водещ член „Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ.
За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено „Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ.
Комисията за провеждане на процедурата следва да извърши действията по допускане на участниците.
Офертите на допуснатите участници ще бъдат отворени в открито заседание на комисията, което ще се проведе на 9 май
2019 г. На заседанието могат да присъстват участниците или техни представители, както и други лица.
√ Кметът на Габрово Таня Христова и вицепремиерът Дончев призоваха за спокойствие
На брифинг тази сутрин кметът на Габрово Таня Христова призова за здрав разум и спокойствие. Тя допълни, че не заселва
роми в града. Призова партиите да не се заиграват с етническия мир преди местните избори след няколко месеца.
Вицепремиерът Томислав Дончев каза, че силите на реда не са в града, за да пазят една част от обществото, а да пазят
обществения ред и ще стоят толкова, колкото е необходимо. Не можем да си позволим да има хаос и заплахи за живота и
здравето на всеки български гражданин, каза Дончев. Първата цел е да се въведе ред на територията на общината. Гневът
на хората е справедлив, коментира още Дончев.
Той призова да се прекратят злоупотребите със социални плащания и ТЕЛК, както и да бъдат лишени от социални плащания
родителите на деца, които не ходят на училище. Има сериозен проблем със събирането на глоби, в някои случаи и за над
10 000 лв., каза Дончев.
Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" комисар Христо Терзийски каза, че 800-900 души са провеждали
мирен протест в Габрово около два часа, след което хората се разделили на 3 лъча - по време на шествието се обособили
групи от младежи - 20-25 годишни, които около 21:00 ч. -21:30 ч. предприели действия, с цел нарушаване на обществения
ред. Хвърляни са бомбички от тях, провокирали са органите на реда, използвали са маски.
Задържани са 4 лица, срещу 3 от тях ще бъдат образувани досъдебни производства. Пострадал е един служител на реда и
двама журналисти.
√ Дискусия за България и Западните Балкани събра политици и организации в София
Дискусия на тема „България и евроатлантическата перспектива пред Западните Балкани " събра в София политици и
представители на обществени организации. Според тях поканата към Северна Македония за член на НАТО е голям пробив,
в който важна роля има и България.
Евродепутатът Андрей Ковачев се включи в дискусията по "Скайп" заради закъснение на полета му. Той заяви, че България
дълго чака Македония да признае общата ни история, но според политиците там, обществото в западната ни съседка още
не е пораснало за това. Андрей Ковачев обаче е категоричен, че истината е важна, за да вървим към европейската
интеграция.
Председателят на комисията по външна политика Джема Грозданова напомни, че отваряне на пътя на Северна Македония
към Европейския съюз е едно от най-големите постижения на българското европредседателство. Но тя предупреди, че за
всички кандидат-членки за Евросъюза, най-важна е волята на хората в тях.
Джема Грозданова - председател на парламентарната Комисия по външна политика: Колкото и Европейския съюз да
иска тези държави да бъдат членове на Евроатлантическите структури, това в крайна сметка зависи най-вече от самите
страни. От желанието им, от това дали ще изпълнят критериите. Колкото и ние да помагаме и да искаме , зависи от
общественото мнение в тези държави.
Според участниците в дискусията разширяването на Европейския съюз ще зависи преди всичко от бъдещия Европарламент
и новите лидери на Европа.
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Дарик
√ Започват масови проверки за качеството на храните преди Великден
Започват масови проверки в цялата страна за качеството на храните за Великденската трапеза, съобщиха от Българската
агенция по безопасност на храните.
Засилените инспекции ще започнат на 15 април и ще продължат до 6 май – Гергьовден.
Основно ще бъдат проверявани производството и търговията на агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани
яйца, пресни зеленчуци и др., както и на боите за яйца.
Инспекторите ще следят за правилното съхранение на стоките, наличието на маркировки и правилното етикетиране.
Тази година се въвеждат нови изисквания за продажбата на агнешко месо. Това, което е с произход България, ще има
маркировка в син цвят, за месо с произход различен от български – маркировката ще е в червен цвят.
В производствените обекти ще се проверява за произхода, сроковете и условията на съхранение на използваните суровини
и храни, наличие на технологична документация за произвежданите храни и придружаващите ги документи.
Предвиждат се извънредни проверки и на пазарите на живи животни. На тях ще се следи за идентификацията на живите
животни, включително паспорти, ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и отразяването им в
Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС.
БНР
√ НСИ ще представи демографската картина в България през 2018 година
Националният статистически институт ще представи демографската картина в България през 2018-а година.
През април всяка година по традиция от Института обобщават текущите данни, като за първи път през 2017-а населението
у нас падна под 7,1 млн. души.
Сред най-сериозните проблеми на страната ни са застаряването на населението и емиграцията.
√ Дубровник е домакин на среща на върха между Китай и 16 страни от ЦИЕ
Вчера и днес Хърватия е домакин на среща на върха във формат „16+1“ между Китай и 16 страни от Централна и Източна
Европа. Форумът се фокусира върху разширяването на бизнес и други връзки между Китай и региона, който Пекин смята
за вход към Европа, съобщи АП, цитирана от БТА.
Срещата в Дубровник за пореден път предизвиква загриженост в някои западноевропейски страни от увеличаващото се
китайско политическо и икономическо влияние в региона. Миналата година домакин на форум в същия формат бе София.
Китай инвестира вече милиарди долари в различни инфраструктурни проекти в Централна и Източна Европа. Западни
лидери се тревожат, че бъдещи инфраструктурни проекти в държави, които са членки на ЕС или такива, които се надяват
да се присъединят, може да означават по-ниски стандарти за околната среда и в други сфери от тези в останалата част от
блока.
Трънливите въпроси включват пренебрегване на правилата на ЕС за конкуренция, потенциално твърде голямо
задлъжняване на някои страни, качеството на строителната дейност и загриженост за сигурността от високоскоростната 5G
технология, доставяна от китайски компании. Критиците казват също, че в замяна на допускането на китайска експанзия в
региона, Пекин трябва да даде по-добър реципрочен достъп на европейски компании на китайските пазари.
От 16-те страни-участнички - Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария,
Латвия, Литва, Северна Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения - 11 са членки на ЕС, а
останалите пет искат да се присъединят.
Сред основните инфраструктурни проекти на Китай в региона са планираната високоскоростна железопътна линия от
унгарската столица Будапеща до Белград в съседна Сърбия. Линията ще се свърже с контролираното от Китай пристанище
Пирея в Гърция като точка за влизане на китайски стоки в Централна и Източна Европа. Проектът бе възприет критично от
ЕС, защото притежавани от държавата китайски банки ще осигурят финансирането и китайски компании ще осигурят
технологиите и строителството. Това противоречи на правилата на ЕС, които изискват обществените дейности да бъдат
разделени на достатъчно малки сегменти, за да привлекат повече участници в търговете.
В Сърбия - кандидатка за член на ЕС, китайски компании строят много мостове и магистрали. Те също така изграждат
голяма електроцентрала на въглища, при положение че Китай се опитва да намали замърсяването на своя територия като
въвежда възобновяеми енергийни проекти и намалява използването на лигнитни въглища.
Сръбският анализатор Мият Лакичевич заяви, че стратегически разположената балканска страна между Изтока и Запада е
перфектното място, където Китай може да реализира икономическата си концепция - начин, по който иска на нахлуе на
източноевропейските пазари "без да се тревожи много за честни търгове или стандарти за замърсяване".
Босна - потенциална кандидатка за членство в ЕС, има проблеми с блока заради решението си да даде държавна гаранция
за заем от 600 милиона евро от китайската банка Експорт-Импорт, за да разшири най-голямата си електростанция на
въглища.
Китайски компании участват също в изграждането на моста Пелешац в Хърватия за 380 милиона долара, който свързва две
части от крайбрежието над Адриатическо море, както и магистрала, която свързва адриатическото крайбрежие в Черна
гора със съседна Сърбия.
√ Борисов от Дубровник: Китай проявява изключителен интерес към строежа на АЕЦ “Белене“
Китай проявява изключителен интерес към строежа на АЕЦ “Белене", заяви премиерът Бойко Борисов в Дубровник, където
участва в срещата “16+1“.
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“Според мен това е един изключително изгоден за тях проект – политически. Изключително геостратегически за тях. За
първи път Китай в Европейския съюз да строи централа, и ако ме питате мен, това би се обявило при едно посещение на
президента Си Дзинпин“, каза премиерът Борисов.
Посещението на Си Дзинпин в България се очаква до края на тази година.
Бойко Борисов е в Дубровник, където днес и утре се провежда осмата среща на държавните и правителствени
ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Хърватският град е домакин на традиционната годишна
среща от формата "16+1".
Борисов ще разговаря с председателя на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Къцян за вече
реализирания проект за Глобален център за партньорство на държавите от формата с Китай.
Идеята за създаването на центъра е на България и беше представена в рамките на миналогодишната среща на държавите,
на която домакин бе София.
Официалното откриване на глобалния център, който ще подпомага икономическото партньорство, ще бъде утре в
присъствието на тримата премиери Бойко Борисов, Ли Къцян и Андрей Пленкович.
√ Съветът за сигурност на ООН ще обсъди ситуацията в Судан
Очаква се днес Съветът за сигурност на ООН да обсъди ситуацията в Судан. Централният фонд на организацията за реакция
при извънредни ситуации отдели над 26 милиона долара за хуманитарна помощ на африканската държава, в която от
недостиг на храна страдат почти шест милиона души.
В явен израз на неподчинение към военния съвет, който завзе властта вчера, хиляди демонстранти останаха пред
министерството на отбраната цялата нощ, съобщи Ройтерс. Главният организатор на протестите, Суданската асоциация на
професионалистите, очаква преговори с армията за предаване на властта.
Европейският съюз призова суданската армия бързо да предаде властта на цивилно правителство след преврата срещу
президента Омар ал Башир, съобщи ТАСС.
Държавният департамент на Съединените щати разпореди на служителите си извън минимално необходимия персонал
да напуснат Судан.
News.bg
√ Нови поръчки на F-16 ускоряват доставките за България
Нови поръчки на F-16 от Мароко и оператор от Азия ще ускорят плановете за започване на производството на новите
изтребители за България.
Така първият изтребител за българските военновъздушни сили би трябвало да дойде през 2022 година. Това заяви
директорът на отдел "Международно бизнес развитие" за F-16 в американската компания "Локхийд Мартин" Джим
Робинсън.
В изявление Робинсън каза, че макар последните поръчки да увеличават натоварването на компанията, новият завод вече
има възможност да вдигне производствения си капацитет, за да отговори на нуждите на клиентите. Изявлението му идва
само две седмици преди церемонията за откриването на новата производствена линия на "Локхийд Мартин" за F-16 в
Грийнвил, Южна Каролина.
"Локхийд Мартин" се подготвя за производството на българските Ф-16
По думите на Робинсън в пространството са се появили много неверни данни за възможностите на американската
компания да достави навреме самолетите за българските ВВС. Твърденията били фалшиви и често идвали от хора, които
не присъствали на разговорите за F-16.
"Самолетите за Бахрейн, Словакия и България ще бъдат сред първите, които ще бъдат построени в новото съоръжение в
Грийнвил. Ако приемем, че договорът бъде подписан това лято, планираме да започнем обучението на българските
пилоти и наземен персонал в САЩ не по-късно от 2021 г. и ще доставим първия български Ф-16 преди началото на 2023
г.", добави Робинсън.
От компанията посочват още, че в допълнение към новите изтребители F-16 за Европа, гръцките военновъздушни сили са
обявили плановете си да модернизират 85 самолета от своя F-16 флот до стандарта Viper. "Този стандарт е подобен на
новия блок 70/72, но без предимствата на 12 000 летателни часа", пише още в съобщението на "Локхийд Мартин".
Междувременно Полша също обмисляла модернизация на настоящия си флот. Румъния разглеждала възможността да
придобие повече самолети, а в Хърватия правили преоценка на нуждите на военновъздушната си отбрана.
"Като част от ангажимента си да подкрепя придобиването на F-16 от България, "Локхийд Мартин" ще отвори база за
поддръжка, частичен и цялостен ремонт (MRO facility) в страната."
Това означавало, че българските самолети ще могат да бъдат поддържани в България от местни инженери и техници през
цялата продължителност на своите 12 000 летателни часа живот.
Стана ясно още, че компанията обмисляла и редица други възможности за партньорство с българската индустрия и
евентуалното участие на местните академични институции в програми за научноизследователска и развойна дейност.
Economy.bg
√ Емирът на Катар подкрепил създаването на технологичен парк за биотехнологии у нас
Българският президент договори и финансиране на иновативен учебен център за деца в София
Съвместни иновативни проекти между България и Катар в областта на високите технологии обсъдиха в Доха президентът
Румен Радев и емирът Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани, по чиято покана българският държавен глава е на официално
посещение в арабската държава.

6

В Доха Румен Радев беше посрещнат с официална церемония от емира. Това е втората среща между двамата в рамките на
година, след като Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани беше на държавно посещение в София през 2018.
Емирът на Катар е поел ангажимент за финансова подкрепа при изграждането и оборудването на обучителен център за
български деца в София, съобщи президентът Румен Радев пред журналисти в Доха след срещите. „Това е една
инициатива, по която вече повече от година президентската институция работи и която аз приемам като мой личен дълг
да се случи в България. Всичко трябва да бъде изключително прозрачно и да бъде доказано като разход и като
ефективност“, заяви държавният глава. Той подчерта огромния обществен ефект на проекта, сред целите на който е
безплатното обучение на деца в перспективни дисциплини в областта на иновациите и информационните технологии.
„Ние сме отговорни днес за бъдещето на нашите деца, така че те да не бъдат отново евтините работници в своята страна,
да не бъдат „сивото вещество“, което изтича навън“, каза президентът и допълни, че с такъв обучителен център България
има потенциал да задържи в родината им способните млади българи и дори да привлича специалисти от чужбина.
По думите на Румен Радев подобни проекти успешно функционират в Армения и Франция, а в България може да бъдат
надградени. „Друг елемент, който ние, българите, можем и трябва да внесем в такъв център, е той да стане и дом на
нашите олимпийци“, заяви Румен Радев. Президентът подчерта, че по този начин ще бъде подкрепен потенциалът на
младите ни таланти, благодарение на които страната ни заема челните места в световните олимпиади по природни науки
като математика, физика, химия, както и лингвистика и информационни технологии.
В този център може да се създадат условия за установяването на новостартиращи фирми в областта на високите технологии
и така центърът да се издържа и да бъде автономен, посочи Радев. „Високотехнологичните проекти с висока добавена
стойност не изискват значителни инвестиции като транспортната инфраструктура, но са насочени към бъдещето и могат да
зададат нова дългосрочна рамка на двустранното сътрудничество с Катар“, заяви още държавният глава по време на
разговора.
Президентът заяви, че на срещата е получил и подкрепата на емира на Катар за създаването на технологичен парк за
биотехнологии, който да се реализира в Пловдивския университет и да разгърне научната инфраструктура на висшето
училище. „Проектът, който от университета изготвиха, е на световно ниво“, отбеляза Радев. Инициативата за биотехнологичен парк в Пловдив предвижда развитието на високи технологии в областта на медицината, фармацията,
козметиката, преработката на храни, както и за развитие на устойчиво земеделие в области с екстремен климат, от което
може да спечели и Катар.
Президентът Румен Радев и Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани обсъдиха и възможностите за участие на Катар в реализацията
на инфраструктурни проекти в България. „Предвид повишения транспортен поток през България отново има интерес за
съживяване на катарски инвестиции в коридорите „Север-Юг“, магистралата Русе-Свиленград, тунелът под Шипка“, заяви
държавният глава. Той изрази очакването си в кратки срокове катарската страна да потърси българското правителство за
тези проекти.
Емирът на Държавата Катар пък е поканил български фирми да участват в реализацията на инфраструктурни проекти,
свързани със Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Катар през 2022. България предлага подходящи
условия за иновативни компании, заяви Румен Радев по-рано през деня на Катарско-български бизнес форум, който се
състоя в Доха. Президентът подчерта, че редица фирми от Западна Европа са разположили центровете си за научни
изследвания в България. Страната ни е експортно ориентирана към ЕС и нашият износ нараства всяка година, заяви пред
участниците във форума Румен Радев.
В Доха българският държавен глава разговаря с министър-председателя и министър на вътрешните работи на Държавата
Катар шейх Абдулла бин Насер бин Халифа Ал Тани. Румен Радев и съпругата му Десислава Радева посетиха и фондация
„Катар“ за образование, наука и обществено развитие. В Доха държавният глава посети и централата на организацията
Форум на страните-износителки на газ.
В. Монитор
√ Захариева на срещата на външните министри от Берлинския процес
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава за Варшава за участие в среща на
министрите на външните работи от Берлинския процес, която ще се състои на 11 и 12 април 2019 г., съобщиха от
пресцентъра на Министерство на външните работи.
Форумът има за цел да подготви Срещата на върха на Берлинския процес за Западните Балкани през юли в Познан, както
и да направи преглед на постигнатото по време на срещата на върха в Лондон през юли 2018 г. Ще бъдат обсъдени
постиженията и предизвикателствата пред страните от региона.
По време на първия ден от срещата на министрите на външните работи от Берлинския процес ще бъде обсъдена темата за
младите хора от Западните Балкани и ЕС - предизвикателствата, пред които са изправени, и ролята им в Европа. На 12
април министрите ще фокусират разговорите върху двустранните въпроси в региона.
Европейската перспектива за Западните Балкани е основен приоритет в българската външна политика и бе и един от
четирите приоритета на председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. Стратегията за Западните Балкани,
приета от Европейската комисия през февруари 2018 г., подчертава необходимостта от по-широк подход към взаимното
разбирателство и по-силната подкрепа от ЕС за вътрешните мерки, които го насърчават. Този ангажимент беше поет по
време на българското председателство на Съвета на ЕС в декларацията на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в София
през май 2018 година.
Берлинският процес е политико-дипломатическа инициатива, лансирана лично от канцлера на Германия Ангела Меркел
през август 2014 г. Участници в процеса са страните от Западните Балкани - Сърбия, Република Северна Македония, Босна
и Херцеговина, Косово и Албания, и държавите членки на ЕС - Германия, Франция, Австрия, Италия плюс две държавичленки на ЕС от региона - Хърватия и Словения.
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Поканите към България за срещите на Берлинския процес са признание за активната роля и значим принос на Българското
Председателство на Съвета за засилване на сътрудничеството на ЕС с 6-те партньори от Западните Балкани.
Investor.bg
√ Борисов: Чрез интерконектора с Гърция България ще получава газ и от Израел
Газопроводът от Източното Средиземноморие разполага с планиран капацитет от 10 млрд. куб.м природен газ
Министър-председателят Бойко Борисов и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху проведоха телефонен разговор, по
време на който обсъдиха проекта за газопровода „Ийст Мед“, който ще доставя газ от Израел за Европа и ще преминава
през Кипър, Гърция и Италия, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет.
Борисов подчерта, че основен приоритет за България е гарантиране сигурността на енергийните доставки за страната и
диверсификацията на източниците.
Той посочи, че чрез интерконектора Гърция-България страната ни може да получава доставки от „Ийст Мед“.
Източно-средиземноморският газопровод, известен като „Ийст Мед“, е предложен за изграждане за първи път през 2012
г. поради откритите огромни залежи на природен газ около крайбрежието на Израел и Кипър.
Този газопровод се разглежда като надеждна алтернатива за доставки на природен газ на вече установените газопроводи,
по които минава руски и азербайджански газ, смята Никос Цафос от мозъчния тръст Center for Strategic and International
Studies.
На 20 декември Кипър, Гърция и Израел се ангажираха публично с подписването на споразумение за изграждане на
газопровода, един от най-дългите подводни газопроводи в света.
Очаква се „Ийст Мед“ да бъде с капацитет от 10 млрд. куб.м, като доставките ще са насочени към Европейския съюз през
Гърция и Италия, използвайки вече изградената в тези страни инфраструктура.
Чрез този проект ЕС може допълнително да диверсифицира вноса на природен газ, редуцирайки енергийното влияние на
Русия.
Прогнозира се този проект да покрие около 10-15% от енергийните нужди на блока за природен газ.
САЩ също подкрепят изграждането на „Ийст Мед“, тъй като виждат съюза между Израел, Гърция и Кипър като опора на
демокрацията и стабилността в нестабилния район на Източното Средиземноморие, пише Езра Фрийдман от Global Risk
Insights.
√ 15 партии, 8 коалиции и 10 инициативни комитета са в надпреварата за ЕП
За сравнение в евровота през 2014 г. са били регистрирани 15 партии, 6 коалиции и 10 инициативни комитета
Общо 15 партии, 9 коалиции и 10 инициативни комитета са подали документи за регистрация в ЦИК до вчера, когато изтече
срокът за регистрации. До момента всичките 15 партии са получили регистрация, 8 са регистрираните коалиции, на една
от тях - Коалицията "За теб България", е отказана регистрация. Срокът, до който инициативните комитети могат да подават
документи за регистрация на независимите си кандидати, е до 15 април, каза на пресконференция днес говорителят на
ЦИК Александър Андреев, предава БТА.
Андреев уточни, че за 11 от партиите са постъпили и протоколите за проверка на списъците с избиратели за подкрепа на
съответната партия, за 4 от тях списъците се очакват. Крайният срок е до 13 април. След този срок ГД ГРАО ще заличи
партиите и коалициите, които нямат достатъчен брой за подкрепа в подписките си.
За сравнение за изборите за евродепутати през 2014 г. са били регистрирани - 15 партии, 6 коалиции и 10 инициативни
комитета, уточниха от ЦИК.
Обжалвани до момента са 11 решения на ЦИК за назначаването на РИК, каза Андреев.
До 15 април е и срокът, до който гражданите на държава членка на ЕС могат да подадат заявления за включването им
избирателен списък - част 2, т. е. да могат да гласуват в България за българските кандидати. До този срок медиите трябва
да обявят тарифите си на интернет страниците си и да ги изпратят в ЦИК. От 17 до 20 април трябва да се проведат
консултациите на Секционните избирателни комисии, уточни Андреев.
Общо 107 са местата, където има дипломатически и консулски представителства в чужбина, обяви ЦИК. Към момента са
подадени успешно 452 заявления за места за гласуване чрез страницата на ЦИК, неуспешни са 52 заявления.
Вчера беше публикувана обществената поръчка за наемането на 3000 машини за електронно гласуване. Срокът за
подаването на офертите е до 16 април, а за доставка на машините е до 10 май, уточни говорителят на ЦИК. Срокът за
инсталиране на софтуера е до 15 май и на доставката до секциите е до 25 май, каза Андреев. Машините ще се
сертифицират между 15 и 25 май.
Александър Адреев коментира още, че в цената на машините са включени много съпътстващи дейности, което прави
цената им да изглежда по-висока. До предстоящите местни избори има достатъчно време и би могло да се мисли за
придобиване на още машини, посочи говорителят на ЦИК.
ЦИК е приела условията и реда за провеждане на предизборната кампания, за нейното финансиране. Приет е и проектът
за медийните пакети, които партиите и коалициите ще могат да ползват в размер на 40 хил. лева, а инициативните
комитети - 5 хил. лева. До изясняване броя на партиите и коалициите, които не получават субсидии, проектът ще бъде
окончателно приет, каза Андреев.
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Varna Utre
√ Стотици сезонни работници търсят във Варненско
С наближаване на летния сезон работодателите в туризма откриват стотици сезонни работни места във Варна и региона.
В тази връзка Бюро по труда – Варна набира десетки миячи, камериерки, бармани и сервитьори, съобщиха от пресцентъра
на институцията за Moreto.net.
Десетки строители набира трудовият пазар във Варна в началото на месец април. Търсят се фаянсаджии, арматуристи,
зидаро-мазачи и работници за гипс-картон.
Прави впечатление, че през април, свободните работни места, които се предлагат чрез Бюро по труда – Варна са се
увеличили почти двойно в сравнение с началото на годината.
Голям интерес има и към продавачите. Набират се десетки. Търсят се и около 60 готвачи.
Набират се още стоковеди, началник склад и сервитьори. Има нужда от няколко общи работници, камериерки и касиери.
По традиция се търсят детегледачки и хигиенистки, както и охранители.
Във Варна има свободни работни места още за учители по различни предмети, медицински сестри, експерти и терапевти.
За тези длъжности е необходимо съответното образование е компютърна грамотност.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ,“Сутрешен блок“
Напрежение в Габрово - кой носи отговорност?
Неправилно паркиране. Нова идея за борбата с неправилното паркиране в София - ще се превъзпитат ли
шофьорите?
В Деня на авиацията: как ще се подготвят пилотите след откриването на Висшето военновъздушно училище в
Долна Митрополия;
Европа, НАТО и сигурността - председателят на Асоциацията на Атлантическия договор Фабрицио Лучоли;
Ученици в помощ. Ученици събират храна от първа необходимост за възрастни хора в нужда от Северозапада - как
да бъдат подкрепени?
БТВ, "Тази сутрин"
Как ваканцията на три деца се превърна във филм на ужасите? Разказ на бащата на нахапаните от ротвайлери
Колко получава държавата от концесията на мината край Дивотино и ще бъдат ли унищожени още земеделски
земи?
На живо от Габрово: Допуснала ли е общината в Габрово незаконно настаняване на роми?
„Чети етикета": Какъв е пазарът на луксозните апартаменти в България и как изглежда жилище за 7 млн. лева?
На живо: Първо интервю с европейския ни шампион по вдигане на тежести Божидар Андреев при пристигането
му в България;
Нова телевизия, „Здравей България"
На живо от Габрово след нощ на сблъсъци между жандармерия и протестиращи. Журналисти пострадаха след
размириците в града. Демонстранти се опитаха да стигнат до ромската махала, подробностите очаквайте от
мястото на събитието.
Нова група политици на прицела на Прокуратурата. Докога ще продължи стрелбата със сигнали за евтини имоти?
Защо Бойко Борисов не хареса идеята Цветан Цветанов да бъде сътрудник в парламента и има ли разнобой в ГЕРБ?
14-годишен младеж изправи на нокти полицията в Русе. Профуча с кола през центъра, хванаха ли го?
Миролюба Бенатова представя: Сепсис в Хематологията. Близки на починал пациент с жалба в Прокуратурата.
Стрелба за отмъщение. Защо мъж уби пастирско куче на улицата?
И още - история с щастлив финал. Напълно непознати намериха дом и работа на семейство с две деца.
Жителите на китна уличка в Париж се разбунтуваха срещу "селфи маниаците". Ще бъдат ли глобявани търсачите
на перфектната снимка, които публикуват фотос на малката улица в социалната мрежа?
√ Предстоящи събития в страната на 12 април
София.
От 10.00 часа до 15.00 часа авиогрупа „Враждебна" ще отвори врати за посетителите по повод Деня на авиацията.
В авиобаза Безмер от 09.30 до 12.30 часа ще бъде организирано изложение на авиационна техника и въоръжение.
Музеят на авиацията - филиал на Националния военноисторически музей, ще отбележи Международния ден на
авиацията и космонавтиката с вход свободен от 09.00 до 17.00 ч. и специална програма..
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ПП „Възраждане" ще даде началото на националната кампания за
предотвратяване на изборите.
От 11.00 часа в зала „Родина" на Националния стадион „Васил Левски" ще се проведе пресконференция по повод
провеждането на втората професионална бойна гала вечер по кикбокс, муай тай и киокушин SENSHI.
От 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт (ул. Панайот Волов №2) ще се проведе
пресконференция, на която ще бъдат представени данни за Население и демографски процеси през 2018 г.
От 11.00 часа в Пресклуб „България" ще се състои пресконференция на Академичното ръководство на НСА.
От 13.00 часа в сградата на НКЖИ ще бъде подписан договор с избрания изпълнител за управление и строителен
надзор на проекта за железопътния участък Елин Пелин - Костенец.
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В 19.00 часа в City Stage ще се проведе събитието Yuri's night - Sofia 2019 по повод годишнината от знаменития
полет на Юрий Гагарин в Космоса.

***
Асеновград.
От 18.00 часа в храм „Успение на Пресвета Богородица" Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит
Николай ще оглави Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист.
***
Банкя.
От 12.00 часа пред паметника на Юрий Гагарин Посолството на Руската Федерация и Столичната община
организират тържествена церемония, посветена на Деня на космонавтиката. Пред монумента ще бъдат поднесени
венци и цветя.
***
Благоевград.
В 10.00 часа в Американския университет в зала 103 ще се проведе дискусия на тема: „Младежка заетост предизвикателствата на европейския пазар на труда".
***
Бургас.
От 09.00 часа в Парк „Арена ОЗК" в ж. к. „Славейков" ще започне Международният плувен турнир „За Голямата
награда на град Бургас".
От 16.00 часа в Експозиционен комплекс „Флора" ще се състои граждански диалог „Европа в нашия дом", в който
ще участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
***
Варна.
От 12.00 часа в конферентната зала на хотел „Черно море" ще се проведе граждански диалог, посветен на
регионалното развитие, организиран от ГЕРБ. Във форума, организиран под мотото „Европа в нашия дом", ще
вземат участие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и кметът
на Община Варна Иван Портних.
От 14.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 общинският съветник Николай Малев ще приема
граждани.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа в РБ „Петко Р. Славейков" ще се проведе Викторина: 140 години „Търновска конституция" с ученици
от „Старопрестолна гимназия по икономика".
***
Горна Малина/с. Белопопци.
От 11.00 часа в землището на с. Белопопци ученици от „Българско школо" и експерти лесовъди от държавно горско
стопанство „Елин Пелин" ще залесят 8 декара нова гора.
***
Добрич.
От 18.00 часа ще се проведе благотворителен концерт за построяване на храм „Св. Лука Кримски", под патронажа
на кмета Йордан Йорданов.
***
Долна Митрополия.
В 10.30 часа във Военновъздушната учебна база „Георги Бенковски" с тържествена церемония ще започне открит
летателен ден по повод 40-ата годишнина от полета на първия български космонавт Георги Иванов и
Международния ден на авиацията и космонавтиката. В събитието ще участва и министърът на отбраната Красимир
Каракачанов. В 11.00 часа е началото на летателната програма със самолети „Pilatus" - 9М и L-39 „Albatros". От
11.00 часа до 13.00 часа ще се проведе статичен показ на авиационна, самолетообслужваща и специална техника.
***
Поморие.
От 11.30 часа в Зала № 2 на общината ще се проведе пресконференция във връзка с първия пробег от веригата
„Рън България".
***
Плевен.
От 18.00 часа в мол ,,Панорама" по повод 5 години от отварянето на търговския център ще пее Васил Найденов.
***
Пловдив.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще разговаря с ръководството и учителите от ЕГ „Иван
Вазов" и ще присъства на официалното откриване на проекта „1:1 Chromebook", както и на откриването на Учебен
център по растителна защита в Аграрния университет.
От 10.30 часа в Учебния център на Аграрния университет ще бъде открита пресконференция за представяне на
резултатите от Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални
направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив", финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014 - 2020.
***
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От 09.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и зам.-председателят на ресорната
парламентарна комисия Светлана Ангелова ще проведат среща с кмета на Община Русе Пламен Стоилов и с
неговия екип. От 10.00 часа в аула 2.101 те ще участват в събитие от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0., организирано
от Конфедерацията на независимите синдикати в България и РУ "Ангел Кънчев" - Русе.

***
Русе/Борово.
От 16.00 часа в социален център и пенсионерския клуб евродепутатът Андрей Новаков ще се срещне с
ползвателите на услугата. Новаков и депутатът Пламен Нунев ще направят преглед на рехабилитацията на
Народно читалище „Искра 1898" и параклис в Борово от 17.30 часа. Към 18.30 часа ще бъде направен преглед на
изпълнението на голям проект по Програмата за развитие на селските райони.
***
Стара Загора.
В 17.00 часа в храм "Св. Троица" проповед ще изнесе Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Димитър
Стойнов.
От 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков" в сградата на общината ще се състои публично обсъждане на отчета за
средствата от Европейския съюз за 2018 година.
***
Шумен.
В 12.00 часа в залата на РУ - Шумен директорът на ОДМВР- Шумен ст. комисар Ялчън Расим и прокурор Емилия
Янчева от РП- Шумен ще предоставят информация за пресечена незаконна дейност, свързана с изготвяне на
неистински документи за самоличност.
***
Ямбол.
От 16.00 часа в областната администрация ще бъде открита изложбата „140 години от Учредителното събрание и
приемането на Търновската конституция".
Economic.bg
√ ОИСР предупреди за застой в доходите на средната класа
Това, според организацията, ще доведе до политически и социални сътресения
Доходите на семействата от средната класа са в застой, притиснати от свръхбогатите, които поемат по-голям дял, се казва
в международен доклад на икономическия мозъчен тръст на ОИСР.
В доклада се казва, че средната класа се вижда с намаляващи шансове за увеличаване на просперитета и нарастващи
страхове за несигурност на работните места.
ОИСР твърди, че тази тенденция ще има политически последици за западните страни.
Според организацията средната класа често е била "основата на демокрацията".
На фона на политическия популизъм и опасенията за нарастващия екстремизъм в доклада се казва, че традиционно
умерените семейства от средната класа се чувстват „изоставени“ и все по-вероятно ще подкрепят „анти-системни“
движения.
„Потискащ растеж“
Докладът предупреждава за дестабилизиращо въздействие, ако тази част от обществото - дефинирана като печелеща
между 75% и 200% от средния доход - продължава да чувства, че просперитетът изчезва.
В Обединеното кралство почти 60% от хората живеят в домакинства, класифицирани като такива в тази група със средни
доходи.
От международна гледна точка ОИСР показва променящ се икономически модел, в който висококвалифицираните доходи
са се ускорили нагоре, докато тези в средата са имали „мрачен ръст на доходите“ или спад.
В страните от ОИСР, които включват повечето от големите икономики в Западна Европа и Северна Америка, 10% от хората
с най-високи доходи са увеличили доходите си с една трета повече от това на хората от средната класа.
В Обединеното кралство повече от една трета от домакинствата със средни доходи „съобщават, че имат трудности да
свързват двата края“, казва ОИСР.
В Съединените щати през последните три десетилетия първите 1% от богатите са увеличили своя дял от общия годишен
доход от 11% на 20%.
"Средните доходи днес са едва съвсем малко по-високи, отколкото бяха преди 10 години", се казва в анализа.
Загуба на доверие
Докладът предупреждава за социални последици, ако средната класа загуби доверие в системата, извън техния собствен
икономически интерес.
В него се казва, че хората от средната класа са важни поддръжници на сектори като образование, здравеопазване и
жилища и "качествени обществени услуги".
Но влошаването на неравенството в доходите може да застраши „тяхното доверие в другите и в демократичните
институции“.
Изследването казва, че това възприемане на намаляващите възможности причинява "нарастващо недоволство".
„Стагнацията в жизнения стандарт на средната класа“ е съпътствана от появата на „нови форми на национализъм,
изолационизъм, популизъм и протекционизъм“. Вместо да повишава социалната мобилност и растящия просперитет, в
доклада се казва, че средната класа е по-притеснена от подхлъзване надолу.
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