Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Труд
√ Финансовият надзор със стимул за повече глоби
Таксите и глобите, които събира Комисията за финансов надзор (КФН), може да се повишат значително. Такъв ще е
резултатът, ако се приемат промените в Закона за небанковите финансови институции. Това предупредиха вчера от
големите работодателски организации при обсъждане на проекта в икономическата комисия на парламента. Той бе
приет за първо четене в пленарна зала.
С тях се предвижда да бъде спряна субсидията от бюджета за КФН и ведомството да премине на самостоятелна
издръжка, подобно на БНБ.
“Само 5% от приходите на БНБ идват от такси, а останалата част е от лихвени операции, операции с монетарно злато и
др.”, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Финансовият надзор обаче не разполага с такива
източници на приходи. “Освен това комисията ще бъде мотивирана да санкционира повече и така ще бъдат изхвърлени
голяма част от участниците на пазара”, са опасенията на Велев.
Мирослав Тончев от Българската стопанска камара също смята, че одобряването на текстовете ще доведе до повече
разходи за застрахователни фирми, инвестиционни посредници, пенсионни дружества и фирми за бързи кредити.
Проектът предвижда още фирмите за бързи кредити да преминат от регистрационен режим в БНБ към лицензионен
режим в КФН. Тези фирмите трябва да имат и собствен капитал от 1 млн. лв. “В момента не се извършва необходимата
проверка на произхода на капитала на фирмите за бързи кредити”, мотивира промяната в режима Ралица Агайн, зам.председател на КФН.
investor.bg
√ КФН ще се издържа от собствените си приходи
Таксите и глобите, събирани от Комисията за финансов надзор, ще бъдат недостатъчни за издръжката на
регулатора, смята бизнесът
Комисията за финансов надзор (КФН) вече няма да бъде на бюджетна издръжка и ще покрива разходите си със
собствени средства. Това е предвидено в Преходните и заключителните разпоредби в новия Закон за небанковите
финансови институции, одобрени на първо четене в икономическата комисия към Народното събрание.
Депутатите от ГЕРБ напуснаха заседанието и не подкрепиха промените с мотива, че няма консенсус по тези текстове
между политическите партии. По време на консултациите при президента в неделя е било постигнато съгласие да се
приемат само закони, за които има консенсус, припомни депутатът от ГЕРБ Делян Добрев.
Председателят на комисията Алиосман Имамов обаче посочи, че законът е одобрен от Председателския съвет в
Народното събрание, което означава, че може да бъде включен в дневния ред по всяко време.
Проектът на закона в частите, които засягат дейността на КФН, беше критикуван от представителите на гражданските и
бизнес организации, включително и заради факта, че с преходни и заключителни разпоредби на един закон се правят
генерални промени в друг закон.
Опасенията на бизнеса са, че заради по-малкия обем на финансовия пазар у нас, таксите и глобите, събирани от КФН, ще
бъдат недостатъчни за издръжката на регулатора.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), изрази своите опасения, че при
това положение комисията ще бъде "стимулирана" да налага повече глоби и да повиши таксите. По този начин достъпът
до капиталовия пазар и като цяло развитието му ще бъде ограничено, смята той. Велев посочи още, че за методиката за
функционирането на КФН има политически консенсус и от 20 години работи без проблем. Затова и няма нужда от
промени.
От Българската стопанска камара също изказаха опасения, че заради некомпенсирани разходи, Комисията ще повиши
таксите върху надзорните лица.
Новият Закон за небанковите финансови институции предвижда още по-строг режим над дейността на небанковите
институции, сред които са и тези, отпускащи т. нар. "бързи кредити". Сред тях са промяна на режима - от регистрационна
в БНБ към лицензионна в КФН, както и уставен капитал за такива дружества от минимум 1 млн. лева. Тези промени бяха
подкрепени по време на първото четене на законопроекта.
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Ралица Агайн, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, коментира, че в сегашния вариант на закона
дейността на небанковите дружества не се проверява произходът на средствата и така на пазара могат да влязат и пари с
неясен произход.
Емил Алексиев от Министерството за икономиката и енергетиката посочи, че досега не е имало регламент за бързите
кредитни институции и новият закон запълва този пропуск.
От Българската стопанска камара предложиха размерът на капитала да бъде поне 2 млн. лева. От бизнес организацията
припомниха, че в закона липсва възможност за арбитраж при изясняване на казуси.
Райна Миткова от EOS Matrix предложи да има лицензиране на дейността на колекторските фирми и така те да могат да
купуват задължения от небанковите институции. В законопроекта е предвидено задължения да могат да бъдат
прехвърлени само на банки или други нефинансови фирми.
Един от вносителите на законопроекта - Румен Гечев, обяви, че между първо и второ четене ще бъдат взети предвид
направените възражения и предложения от участниците.
√ Борсата консолидира при нисък оборот
Очакванията са за спокойна търговия през лятото при запазване на политическата и финансова стабилност,
коментира Стоян Николов от ПФБК
Водещият борсов индекс – SOFIX, се понижи с 0,5% в днешната сесия до ниво от 561,52 пункта при оборот от 252 хил. лв.
От началото на седмицата той е на плюс 7,7%, след като опасенията за финансовата стабилност отшумяха.
Премиерът Пламен Орешарски заяви днес, че доверието в банковата система е възстановено. „Банките още веднъж
доказаха, че са достатъчно ликвидни и дори своеобразният стрес тест, на който бяхме свидетели миналата седмица,
показа, че банките издържаха със собствени ресурси, а буферът от 1,2 млрд. лв. (който МФ осигури чрез извънредна
емисия ДЦК - бел. ред.) е допълнителна гаранция, че всички по-нататъшни опити за дестабилизация няма как да успеят
при тези параметри, с които разполага банковата система”, каза той.
От началото на годината ръстът на SOFIX е 14,2%. Индексът приключи полугодието с ръст от 12% въпреки тежкия юни, в
който загуби 8,9%, което му отреди последното място по представяне през месеца в региона на Централна и Източна
Европа.
Днес ценово претегленият BG40 отстъпи с 0,1% до 110,45 пункта, равнопретегленият BGTR30 се повиши с 0,4% до 416,86
пункта, а индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти – BGREIT, се покачи с 0,3% до 93,67 пункта
„Ниски обороти и вяла търговия ознаменуваха търговската сесия в търсене на консолидация на пазарните нива след
бурните флуктуации от последните няколко дни. Инвеститорския интерес беше съсредоточен в едва няколко имена, едно
от които е М+С Хидравлик сдневен оборот от над 22 хил. акции , а ОТС сделка с Биовет за 39 хил. акции на цена 14,90 лв.
породи интерес и на регулирания пазар, където нивата се покачиха до 10,40 лв. С настъпването на сезона на отпуските
очакванията са за спокойна търговия с ниски обороти, при условие че се запази политическото и финансово
спокойствие“, коментира за Investor.bg Стоян Николов*, брокер в ПФБК.
Търговията с акции възлезе на 637 хил. лв., като с оборот над 50 хил. бяха само Холдинг Кооп-Юг (+21%) – 250 хил. и М+С
Хидравлик (-0,2%) – 138 хил.
Днес на БФБ се сключиха сделки с 53 емисии акции, като съотношениет печеливши/губещи бе 29/12, а при 12 позиции
нямаше промяна.
От емисиите с оборот над 5 хил. лв. с най-голям ръст, след Холдинг Кооп-Юг, са акциите на Биовет (+7,8%), а с най-силен
спад са Поименните компенсационни бонове (-10%).
Акциите на Химимпорт се повишиха с 0,5%. Общото събрание на дружеството, проведено в понеделник, е взело решение
за изплащане на гарантирания дивидент от 9% по издадените през 2009 г. привилегировани акции, който е в размер на
0,1998 лв. на ценна книга. Последната дата за сключване на сделки, в резултат на които приобретателят има право на
дивидент, е 10 юли. По обикновените акции дивидент не е бил разпределен.
Комисията за финансов надзор (КФН) вече няма да бъде на бюджетна издръжка и ще покрива разходите си със
собствени средства. Това е предвидено в Преходните и заключителните разпоредби в новия Закон за небанковите
финансови институции, одобрени на първо четене в икономическата комисия към Народното събрание.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), изрази своите опасения, че при
това положение комисията ще бъде "стимулирана" да налага повече глоби и да повиши таксите. По този начин достъпът
до капиталовия пазар и като цяло развитието му ще бъде ограничено, смята той.
cross.bg
√ Фирмите за бързи кредити - с лиценз от КФН
София /КРОСС/ Фирмите за бързи кредити ще трябва да имат собствен капитал от поне 1 млн. лева и да бъдат
лицензирани за дейността си от Комисията за финансов надзор (КФН). Това е записано в одобрения от парламентарната
икономическа комисия на първо четене Закон за небанковите финансови институции. Законопроектът беше разгледан от
комисията, въпреки възраженията на депутатите от ГЕРБ.
„Бизнесът одобри приемането на такъв закон, но поискаха прецизиране на текстовете. В документа се предвижда
Комисията за финансов надзор вече да се издържа от собствените си приходи, а не от държавния бюджет. Това на
практика означава КФН да вдигне таксите си при равни други условия", обясни по време на дискусията Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според него това ще унищожи българските
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компании, които се лицензират от КФН. „В крайна сметка така ще бъде формиран един олигополен пазар на финансови
институции", посочи още Велев.
Представителите на Българската стопанска камара също поискаха тази промяна да отпадне. От БСК дори обясниха, че е
прекалено нисък прагът от 1 млн. лева капитал на фирми за бързи кредити. Според тях той трябва да бъде увеличен на
поне 2 млн. лева.
Новия закон бе подкрепен без резерви от Асоциацията за небанково кредитиране.
„При приемането му обаче трябва да бъде постигнат баланс между КФН, институциите и клиентите", обясни Неделчо
Спасов от асоциацията. Той посочи, че е добре да бъде прецизиран документът.
Според вносителите на закона - депутатите Румен Гечев и Йордан Цонев, документът е съгласуван и с Европейската
централна банка, а в близките дни се очаква и други финансови институции от ЕС да одобрят проектозакона.
bnews.bg
√ На първо четене: Може да лишат колекторските фирми от изкупуване на бързи кредити
В началото на обсъждането на проектозакона за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на
потребители, представителите на ГЕРБ в икономическата комисия на Народното събрание напуснаха заседанието,
защото по думите на Делян Добрев "той не е сред спешните за приемане, а и не е договорен от парламентарните сили".
Законът обаче беше приет след обсъждане и дискусии за ролята на Комисията за финансов надзор, която трябва да
издава лицензиите и да контролира дейността на небанковите финансови институции, отпускащи кредити, каквито
обикновено са фирмите за "бързи кредити".
Според вносителите Йордан Цонев и Румен Гечев небанковите институции ще могат да работят само след като получат
лиценз от КФН за дейността си.
В досегашното законодателство това ставаше само след регистрация в Българската народна банка.
Това е довело и до недостатъчен контрол върху дейността на дружествата, са мотивите на вносителите, които с новите
текстове целят да се повиши прозрачността в сектора и да бъдат защитени потребителите от нелоялни условия по
сключените от тях заеми.
От становището на Министерство на финансите, представено за от зам. министър Людмила Петкова, се разбра, че
предложенията в проектозакона ще осигурят защита на клиентите, но трябва да се анализ дали промените съответстват
на данъчните правила.
Ралица Агайн от КФН е на мнение, че лицензионният режим е навременна мярка и с него ще се предотвратят порочни
практики.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обаче е на мнение, че не трябва да се променя модел, който
действа близо 20 години и през това време е бил одобряван от политическите сили.
Той предупреди, че
може да се стигне до олигопол след като бъдат изхвърлени някои от участниците от пазара със санкции, след като
контролът се повери на КФН.
Причината е, искането комисията да не се издържа от бюджета, а както БНБ да е на собствена издръжка.
5% от издръжката на Централната банка е от такси, като от 75 млн. от тях се събират 3 млн. лв., посочи Велев.
Колко високи трябва да са таксите на комисията, може би 400 пъти по-високи, попита риторично той.
Здравко Иванов от Асоциацията на небанковите финансови институции обяви, че са против факта, да се пише закон
специално за тях, а другите небанкови институции - инвестиционните посредници, фирмите за предоставяне на лизинги
и факторинг да останат на регистрационен режим към БНБ.
Това е двоен стандарт, а всички ние работим със собствени средства , не правим влогонабиране , не носим системен
риск, аргументира се той.
Райна Миткова от Асоциацията на колекторските агенции поиска промяна на чл. 6, ал 3, съгласно който небанковите
финансови институции могат да прехвърлят кредити само на друга лицензирана небанкова финансова институция или
банка.
Това е нелогично, след като банките могат да прехвърлят вземания на когото си поискат, категорична е тя.
От асоциацията ще настояват да преминат също на лицензионен режим към КФН, ако се приеме този закон, за да могат
да изкупуват и бързо кредити.
Ще прегледаме всички писмени становища за определяне таксата и самоиздръжката на КФН, обеща Румен Гечев, защото
„това ще се отрази на цената на услугите“. Проектозаконът беше приет на първо четене в икономическата комисия на
парламента с гласовете на БСП и ДПС.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Държавата с контрол върху тютюна
Създаването на агенция за тютюна, която да води регистри на производители, изкупвачи, преработватели и
производители на цигари, гласуваха депутатите от икономическата комисия. Те приеха на първо четене поправки в
закона за тютюна, внесени от депутати от ДПС.
Фирмите, които изкупуват тютюн, няма да могат да отказват количествата, за които са подписали договори. Предвижда
се и държавни оценители на качеството, от което ще зависи и цената.
От Националната асоциация на тютюнопроизводителите подкрепиха създаването на регистрите. С тях щял да излезе на
светло целият цикъл от нивата до производството на цигари.
От браншовата организация на изкупвачите обявиха, че в момента 15% от тютюна е в сивия сектор, от което хазната
губела годишно между 400 и 600 млн. лв.
От сдружението на производителите на ориенталски тютюни подкрепиха задължението търговците да изкупуват
договорените количества. Сега имало случаи, в които фирми купували не повече от 25% от договорените предварително
количества.
Цанка Кемалова от Асоциацията на тютюневата индустрия заяви, че и за тютюна трябва да има контрол, както при
производството на цигари. Според нея за година 7 пъти нараснала контрабандата на нарязан тютюн. А изпушеният
нелегален бил два пъти повече от този, който се продава легално.
Опозицията от ГЕРБ възрази срещу закона и смята, че се налага тотален контрол, някои от депутатите дори използваха
думата "крепостничество". А защо не направим агенция за домата, предложиха още те.
Групата на БСП подкрепи закона и той мина на първо четене с 10 срещу 8 гласа.
Вчера пък правителството прие друга промяна в закона за тютюна. С нея отпада забраната за производство и продажба
на заготовки за цигари с филтър, които се пълнят с нарязан тютюн.
Вестник Капитал Daily
√ Кабинетът одобри законова поправка в полза на "Булгартабак"
С текста отпада забраната за производство на цигарени гилзи
Правителството е на път да направи поредна и може би последна, услуга на "Булгартабак". На днешното си заседание
кабинетът одобри поправка в Закона за тютюна и тютюневите изделия, с която се отменя забраната за производство на
цигарени гилзи (филтър, заедно с хартията, предназначен за пълнене с тютюн). Тя беше наложена с корекции в същия
закон през 2012 г. Тогава най-големият производител на гилзи в България - фабриката "Юрий Гагарин" в Пловдив, беше
собственост на фирми, свързвани с Първа инвестиционна банка (ПИБ). След като по този начин голяма част от бизнеса на
дружеството беше на практика закрита със закон, притежателите му го продадоха на фирми, свързвани пък с
"Булгартабак". Който пък (по скорошни изказвания на директор на КТБ) е собственост на депутата от ДПС Делян Пеевски.
Така, след като правителството одобри предложените от икономическото министерство поправки в секторния закон, на
практика то ще изпрати за разглеждане в парламента текстове, обслужващи именно бизнеса на Пеевски.
Наказателна процедура
Основният мотив за исканата отмяна на забраната е, че България е в наказателна процедура от Европейската комисия
заради нея. Всъщност разрешаването на производството на гилзи фигурира и в изцяло новия проект на Закон за тютюна
и тютюневите изделия, внесен директно в Народното събрание от група депутати от ДПС миналата седмица. За момента
обаче не е ясно дали и кой вариант на новата нормативна уредба за сектора ще може да бъде приета в рамките на този
парламент.
Забраната за производство на гилзи е уникална за ЕС и тъй като не се прилага никъде другаде, страната би трябвало да
уведоми Европейската комисия и останалите държави членки три месеца преди да я наложи. Поправката в закона обаче
беше предложена за гласуване директно в парламентарната зала и България не уведоми никого за текста. Тогава
депутати от ГЕРБ и ДПС изтъкнаха в негова подкрепа аргумента, че така ще намалее контрабандата.
В цигарените среди обаче тогава беше публична тайна, че "Булгартабак" иска отново да вземе в структурите си фабриката
за опаковки и гилзи "Юрий Гагарин". Преди приватизацията пловдивското дружество беше в държавния цигарен
холдинг. След нея фабриката продължи да бъде основен доставчик на опаковки за "Булгартабак".
Забраната през 2012 г. предизвика протести, в чието потушаване се намеси и тогавашният премиер Бойко Борисов.
Часове след като поискаха разрешение за готвения от тях митинг, синдикатите получиха обаждане от Министерския
съвет с уверението, че Борисов се е наел да "оправи нещата", производството няма да бъде забранявано, а премиерът се
е ангажирал да говори с "двете банки" (вероятно КТБ и ПИБ) да се разберат помежду си. В крайна сметка производството
бе забранено и започнаха преговори за продажба.
Веднага след забраната "Юрий Гагарин" подаде жалба в ЕК, а към нея се присъединиха малки български фирми, които
произвеждаха гилзи, както и основните вносители.
В момента страната все още не е глобена, но е получила предупреждение да приведе законодателството си в
съответствие с европейското и да отмени забраната.
Самият текст е готов като предложение още от средата на миналата година, но не беше придвижван.
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Смяна на собствениците
На цигарения пазар дълго време се спореше дали забраната за производство на гилзи ще отпадне преди препродажбата
на "Юрий Гагарин" или веднага след нея. Самата сделка приключи на 27 февруари, като няколко пъти преди това
дружеството насрочваше общи събрания, които се проваляха, а слуховете бяха, че собствениците не са се споразумели с
"Булгартабак" за цената.
В крайна сметка двете офшорни компании - "Баранко", което държи 49% в "Юрий Гагарин", и "Комсо табако", което има
18%, смениха притежателите си на 27 февруари.
√ Инвестициите във ВЕИ проекти ще надхвърлят 5.1 трлн. долара
Две трети от вложенията в сектора до 2030 г. ще се падат на чистата енергия
Инвестициите във въозбновяеми енергийни източници (ВЕИ) в глобален мащаб ще стават все по-привлекателни и до
2030 г. на тях ще се падат близо две трети от вложенията в сектора, съобщи Bloomberg. Очакванията са в нови енергийни
проекти за този период да бъдат насочени 7.7 трлн. долара, от които 65% във ВЕИ сектора. Основна причина за тази
прогноза е намаляването на производствените разходи при зелената енергия, което я прави по-конкурентна на
проектите с изкопаемите горива.
Прогнозите на Bloomberg New Energy Finance показват, че над 5 трлн. долара ще бъдат инвестирани в зелена енергия до
2030 г. В Европа и Америка ще бъдат вложени близо 1 трлн. долара, докато в Азия стойността ще достигне 2.5 трлн.
долара.
Повече зелени инвестиции, по-малко CO2
Половината от очакваните инвестиции ще бъдат направени в Азия, тъй като това е континентът, чийто енергиен
капацитет ще нарасне най-много. Развитието на технологиите през последните години доведе до спад на цените на
слънчевите панели и вятърните централи. Това от своя страна направи ВЕИ сектора много по-рентабилен и атрактивен.
Годишните инвестиции в слънчеви, вятърни и водни технологии задминаха тези в изкопаеми горива за пръв път през
2011 г., припомня агенцията.
Добрите предпоставки за увеличение на ВЕИ проектите в глобален мащаб ще станат причина и за намаляване на
въглеродните емисии, които според някои прогнози се очаква да спрат да се повишават в края на следващото
десетилетие. Бързо развиващите се страни са важен играч в този процес, тъй като те използват възобновяеми източници
на енергия, но не спират да добиват и изкопаеми горива, заяви Микаел Либрих, председател на Bloomberg New Energy
Finance.
Делът на изкопаемите горива в производството на енергия ще се свие от 64 на 46% до 2030 г., прогнозират от New Energy
Finance. Очаква се да бъде произведена допълнително 5000 гигавата енергия, от които само една пета ще дойде от
въглища, природен газ и петролни горива.
Слънчев растеж
След около 15 години също така се очаква фотоволтаичните инсталации да бъдат най-разпространените сред ВЕИ
проектите. Като в Азия те ще задминат производството на природен газ и въглища, взети заедно. Слънчевите и вятърните
технологии ще генерират 16% от световната енергия през 2030 г. в сравнение с 3% за миналата година, а водната енергия
ще продължи да бъде най-големият ВЕИ източник.
Добивът на въглища в Европа и Америка ще се редуцира, докато в Азия се очаква да продължи да нараства заради
догонващото икономическо развитие на континента. Докато природният газ ще продължи да се използва и заради
откритите големи находища през последните години, и поради това, че замърсява по-малко от останалите изкопаеми
горива.
Вестник Стандарт
√ Свързват българския търговски регистър с европейските
София. Правителството предлага промени в Закона за търговския регистър, с които в българското законодателството се
транспонират изискванията на Директива 2012/17/ЕС относно взаимното свързване на централните, търговските и
дружествените регистри, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Създаването на европейска централна
платформа ще позволи предаването на информация от всеки един от регистрите на държава-членка до компетентните
регистри на друга държава-членка в стандартен формат за съобщения и съответната езикова версия.
Свързването на търговските регистри ще улесни сътрудничеството между търговците, ще намали бариерите пред
трансграничната стопанска дейност и ще редуцира административната тежест, особено за малките и средните
предприятия, уточняват от МС. Дружествата ще имат по-лесен достъп до информация, съдържаща се в мрежата на
търговските регистри. Така ще се увеличи прозрачността на единния пазар и ще се засили защитата на притежателите на
акции и дялове.
Въвеждането на системата за взаимно свързване на регистрите налага страните да предприемат необходимите мерки за
адаптиране, като разработи интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа. Функцията по
осъществяване на адаптирането на информационната система на Търговския регистър в съответствие с разпоредбите на
директивата ще бъде възложено на Агенцията по вписванията. Тя ще осигури оперативната съвместимост на регистъра в
рамките на системата за взаимно свързване на регистрите. Чрез нея Агенцията незабавно ще предоставя безплатна
информация относно започването или прекратяването на производство по ликвидация на вписано в Търговския регистър
дружество, обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването му от регистъра. След вписване на дадено
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обстоятелство по Търговския закон, чрез системата тя уведомява за това регистрите, в които са вписани преобразуващите
се дружества със седалище в друга държава-членка, съобщават още от МС.
Съгласно текстовете в директивата, създаването, бъдещото развитие и поддържането на платформата и мерките за
адаптиране на портала се финансират от общия бюджет на Съюза. Разходите за адаптирането на националните регистри,
за тяхното поддържане и работа се поемат от всяка държава-членка. От МС уточняват, че за пълното транспониране на
директивата са необходими незначителни промени в още няколко закона – в Търговския закон, в Кодекса за социално
осигуряване, в Закона за българското гражданство и в Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици. Промените се правят със Заключителните разпоредби на проектозакона за изменение и
допълнение на Закона за търговския регистър.
investor.bg
√ Правителството насочи 15 млн. лв. към внедряването на ИКТ в образованието
Правителството прие стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии
15 млн. лв. от допълнително осигурените за образование за 2014 г. 100 млн. лв. се предоставят за внедряването на
стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието и науката в
периода 2014 - 2020 г. Това стана ясно днес при приемането на стратегията от правителството, съобщават от пресцентъра
на Министерски съвет.
Основната цел на стратегията е да осигури равен и гъвкав достъп до образование и научна информация по всяко време и
от всяко място – от стационарен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон.
Стратегията за първи път създава условия за изграждане на единна информационна и технологична среда, обслужваща
училищното и висшето образование и науката.
Националната електронна платформа ще предоставя обучение с електронни учебници и помагала. Очаква се новите
технологии да доведат до намаляване на броя на отпадащите от образователната система, по-високи постижения в
усвояването на учебното съдържание, придобиване на презентационни умения, работа в екип и др.
Стратегията включва три етапа. В краткосрочния етап, който е от 2014 до 2015 г., ще бъдат направени ключовите
инвестиции.
Предвижда се изграждането на единна високоскоростна оптична мрежа, свързваща регионалните инспекторати по
образованието, висшите училища и научните центрове, което ще позволи използването на съвсем нов род интегрирани
услуги, свързани с комуникация, обмен на документи в реално време и безхартиен документооборот, достъп до
внушителни по обем бази данни, мултимедийни файлове и др.
Планирано е в поне 50% от всички училища и в научните институти да бъде осигурена безжична мрежа. Въвеждането на
този етап на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието ще даде възможност за
електронно обучение и интегриране на сегашните електронни помагала и бъдещи електронни учебници.
Средносрочният етап „Мобилност и сигурност“ обхваща периода 2016-2017 г.
В него се планира осигуряване на трайна оптична високоскоростна свързаност до образователните институции,
позволяваща работа с мултимедийни помагала в реално време, осъществяване на съвместни открити онлайн уроци и др.
Предвижда се и отваряне на образователната и научна среда към мобилни устройства и начало на успешни практики в
мобилното обучение (m-learning), въвеждане на цифрова платформа за видеообучение, телеконференции и развойна
дейност, която ще позволи дистанционни връзки с научните и образователни институции в други държави.
Предвидено е и осигуряване на електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразователни
предмети.
Дългосрочният етап (2018-2020 г.) е „Универсалност и устойчивост“. Визията за него е създаване на единна
образователна среда за всеобхватно обучение (u-learning), преминаване към електронни учебници по всички предмети,
виртуални класни стаи и лаборатории, национална система за онлайн изпити и външно оценяване.
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