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55 млрд. евро са източени от 
бюджетите на държави в Европа
55.2 млрд. евро са източени 

от бюджетите на поне 11 дър-
жави в Европа, като най-засег-
ната е Германия. Това показват 
данни от мащабно журналисти-
ческо разследване, в което са 
участвали 19 медии от Стария 
континент. Престъпната схема 
е осъществявана между 2001 и 
2016 г. чрез т.нар. cum-ex метод, 
при който няколко инвестито-
ри, които купуват и препрода-
ват акции в дружество помеж-

ду си в рамките на един ден, 
поделят изплатените дивиден-
ти. Собствеността върху акци-
ите се променя толкова бързо, 
че данъчните власти не могат 
да определят истинския соб-
ственик. Така работещите за-
едно инвеститори претендират 
за множество отстъпки върху 
данъка, платен за дивидента, и 
разпределят печалбата в ущърб 
на държавната хазна. 

Още – на 7-а стр.
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На 9-а стр.

Москва ще предреши 
единството на 
патриотите за евровота

До м и н и р а щ и т е 
етноси намаляват 
във всички евро-

пейски държави, но сри-
вът никъде не е толкова 
отчетлив, колкото е в 
България, посочи доц. 
Георги Бърдаров. Само 
за периода 2001 - 2011 г. 
етническите българи са 
се стопили с 1 милион 
души. В същото време 
най-младият етнос у нас 
- ромският, продължава 
стремително да нара-
ства. Последното на-
ционално преброяване, 
проведено през 2011 г., 
закова броя на ромите 
на 325 хиляди души, или 
4.4% от населението. 
Експертите обаче смя-
тат, че числеността им 
е сериозно занижена и 
в действителност става 
дума за 750-760 хиляди 
души. Прогнозата е, че 
до 2030 г. ще бъдат 820-
830 хиляди, а към 2050 
г. ще достигнат 1.2 - 1.3 
милиона, или 22-23% от 
населението. Делът им 
в групата до 18-годишна 
възраст ще бъде още по-
висок - около 30%.
„Това население е тук 

и ще живее на тази зе-
мя. Не трябва да се фо-
кусираме върху тяхната 
бройка, а върху реалния 

проблем - образование-
то“, коментира доц. Бър-
даров. В момента едва 
0.5% от ромите са ми-
нали през университет, 
а гимназия са завърши-
ли незначителните 9%. 
Това означава, че 90% 
от ромите имат образо-
вание под средното или 
никакво. 22% са практи-
чески неграмотни. „Об-
разованието е основно-
то решение. Ако в едно 
семейство дядо, баща и 
син никога не са учили 
и работили, няма как 
да очакваме внуците да 
учат, да се интегрират и 
да работят“, изтъкна доц. 
Бърдаров. И посочи като 
положителен пример се-
ло Долни Цибър, извест-
но като „ромския Кейм-
бридж“, където цялото 
местно ромско населе-
ние е завършило средно 
образование, а 30% имат 
дипломи и от универси-
тет.
Изследването очерта 

тежка картина в демо-
графската ситуация у нас. 
България е единствената 
страна в света, която в 
продължение на 30 годи-
ни не излиза от тройката 
на държавите с отрицате-
лен естествен прираст. 
(Продължава на 2-а стр.)

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

Числеността на ромския етнос у нас ще нарасне 
сериозно през следващите няколко десетилетия и 
към 2050 г. всеки пети жител на България ще 
принадлежи към тази малцинствена група. Прог-
нозата беше обявена вчера при представянето на 
изследването „Хоризонт 2030. Демографски тен-
денции в България“, изготвено от доц. Георги 
Бърдаров от СУ и доц. д-р Надежда Илиева от 
БАН с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт“.

През 2050 г. всеки пети гражданин 
на България ще бъде ром
Реалният проблем е липсата 
на образование – едва 9% от 
етноса са завършили гимназия

Президентът Румен Радев беше на аудиенция при британската кралица Елизабет Втора. След срещата 
държавният глава съобщи, че тя е преминала в топла атмосфера. Той заяви, че е отправил покана към бри-
танския монарх или член на кралското семейство да посетят България през 2019 г., когато се отбелязват 
140 години от установяването на дипломатически отношения между нашите две страни.

СНИМКА: ФЕЙСБУК

Евро 1.95583

USD 1.69998 (0.00368)
CHF 1.708 (0.0003)
Злато 2081.26 (5.38)
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