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Преките чужди инвестиции са 
с над 20% по-малко от 2017 г.

МИЛА КИСЬОВА

Преките чуждестранни ин-
вестиции в страната от яну-
ари до края на октомври са 
842.2 млн. евро, сочат данни-
те на БНБ. Сумата е с 228.7 
млн. евро по-малко от същия 
период на 2017 г., когато са 
отчетени 1.071 млрд. евро 
преки чужди инвестиции.  
Данните са предварител-

ни и подлежат на корекция. 

През септември централната 
банка сериозно ревизира дан-
ните си за летните месеци, 
преките чужди инвестиции 
скочиха с над 300 млн. евро 
и в края на септември дос-
тигнаха 826.4 млн. За октом-
ври обаче засега статистиката 
показва, че в страната почти 
не са направени чужди инвес-
тиции. 
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НАБЛЮДАТЕЛ

�

На 9-а стр.

Презумпцията
за невиновност,
глупако!

Само общинари-
те, при които ко-
рупционният риск е 

сериозен, а често партий-
ните черни каси се пълнят 
през тях, няма да подават 
декларации. Те и в момен-
та са освободени - ведна-
га след като в началото 
на годината влезе в сила 

антикорупционният за-
кон, той беше променен и 
действието му спрямо об-
щинарите беше отложено 
за следващия мандат.
Под скандалните зако-

нови поправки, предло-
жени от ГЕРБ и ДПС, с 
които, освен че се опъва 
чадър, антикорупционна-

та комисия (КПКОНПИ) 
ще се превърне в още по-
репресивен орган,  са се 
подписали юридическото 
острие на ГЕРБ и шеф на 
правната комисия Данаил 
Кирилов и колегата му от 
ДПС Хамид Хамид. Това 
е втори законопроект за 
КПКОНПИ, който Ки-
рилов успява да произве-
де в рамките на седмица. 
С първите се заобикаля 
Тълкувателното решение 
на Върховния касационен 
съд, което обвързва граж-
данската конфискация по 
стария закон с изхода от 
наказателните дела. Те-
зи поправки вече спешно 
минаха на първо четене. 
И вече има нови предло-

жения.
Безобразната приви-

легия на общинските 
съветници се прокарва 
с абсурдния мотив, че ко-
мисията няма капацитет 
да ги проверява.  „С до-
бавянето на тази катего-
рия лица ще се блокира 
системата за деклариране 
на лицата, заемащи ви-
сши публични длъжности, 
без да са преценени раз-
ходите за реализацията 
на този вид дейност, ка-
то използваните средства 
ще надвишат значително 
ползите. Ще са необхoди-
ми много повече човеш-
ки и материални ресурси, 
които ще са значителни, в 
сравнение с постигане на 

някакъв конкретен поло-
жителен резултат“, пише 
в мотивите на двамата за-
конотворци. 
Освен че махат община-

рите от списъка с публич-
ните личности, Кирилов 
и Хамид предлагат да се 
увеличат и сроковете за 
конфискационното про-
изводство, за да може 
безпроблемно да бъдат 
тормозени критиците  на 
управляващите. Освен то-
ва  комисията ще получи 
правото МВР да й води 
принудително граждани-
те, които без уважителни 
причини не са  се явили 
на призовката й, и ще ги 
глобява от 100 до 2000 лв. 
при първо неявяване, а 

при повторно - от 500 до 
5000 лв. Според проекта 
принудителното довежда-
не става през деня, „освен 
ако не търпи отлагане“, 
тоест и през нощта.
Освен това комисията 

се освобождава от дър-
жавни такси независимо 
от изхода на делата, кои-
то води. Това ще й спести 
огромни разходи, защото 
цените на исковете й са за 
стотици хиляди, а таксата 
за загубилия е 4%.
Проектозаконът регла-

ментира,  че служителите 
на комисията ще могат да 
носят качулки и маски по 
време на акциите си - не-
що, което правят и сега. 
(Продължава на 2-а стр.)

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Заради местните избори догодина управляващи-
те разпъват чадър над общинските съветници, 
като ги вадят от списъка на публичните лично-
сти. Така те няма да декларират имущество и 
интереси - свои, на съпрузите си и на хората, с 
които живеят без брак. В същото време дори най-
дребните държавни служители ще останат задъл-
жени всяка година да се отчитат имат ли яхти 
и самолети. 

Чистачки ще декларират имоти, 
а общинските съветници – не
ГЕРБ и ДПС превръщат антикорупционната комисия във все по-мощна машина за репресии

Момиченце протяга ръце 
към новия домашен ро-
бот LOVOT на GROOVE 
X, който бе представен 
в Токио. Компанията вече 
приема поръчки и първи-
те доставки са насрочени 
за есента на 2019 г. Двой-
ната версия с два робота 
LOVOT ще се продава за 
около 5000 евро. LOVOT 
е комбинация от Love и 
Robot. Термографска каме-
ра позволява на LOVOT да 
проследява движението 
на хората около него. Об-
ръща особено внимание 
на дребни детайли като 
изражението на лицето, 
жестикулациите и дори 
позата. Роботът излъч-
ва любов и човечност в 
„един от най-големите, 
но и най-самотни градо-
ве в света - Токио“, пише 
„Джапан таймс“.

СНИМКА: ЕПА/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.71911 (-0.00546)
CHF 1.73374 (-0.00416)
Злато 2144.55 (3.13)
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