Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ АОБР ИЗПРАТИХА
ЖАЛБА ДО ОМБУДСМАНА В КАЧЕСТВОТО СИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар
Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до
Омбудсмана на РБ срещу двете топлоелектрически централи, стопанисвани от дружествата AES и „Контур Глобал”.
„Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни
ограбват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас
използвана електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки
за пресичане на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен
грабеж“.
Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на Омбудсмана на РБ,
вследствие на последната поправка в Закона за Омбудсмана от м. февруари т.г., според която националният защитник вече
ще има възможност за намеса и в спорове между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и
отделни граждани).
В жалбата се припомня, също така, че Асоциацията на организациите на българските работодатели призова Президента
на РБ да наложи вето върху промените в Закона за омбудсмана, тъй като се променя цялата философия на закона, в
противоречие с европейското право и практика в тази област.
„Ние вярваме, че след като върху Вас легна бремето да се намесвате във всякакви правоотношения, незабавно ще
насочите вниманието си към най-фрапиращите примери на узаконени кражби, неправомерни държани помощи и с
нищо незаслужени привилегии, които не само бъркат дълбоко в джоба на индустрията като цяло, но и тровят личния
живот и личния бюджет на българските граждани – скромни физически лица. Даваме си сметка, че подобни жалби,
напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни граждани – гласоподаватели и най-вече
данъкопллатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”, които им изземват непазарно по
450 млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства” на електроенергия, които
неуморно тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв. годишно. Това биха
били напълно резонни жалби, адресирани към Вас, и ние сме готови да Ви съдействаме, като съобщим на висок глас, че
вече сме се обърнали към Вас с подобна молба“, се казва в документа.
С пълния текст на жалбата можете да се запознаете ТУК.
Дебати.бг
√ Специално за Дебати.бг, Румен Радев, АИКБ: Няма никакъв повод за увеличаване на студения резерв
В специално интервю за ДЕБАТИ.бг Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България категорично заяви,
че няма никакъв повод да бъде увеличаван обемът на студения резерв, както възнамерява да направи енергийното
министерство. В момента обемът на студения резерв, който Електроенергийният системен оператор е длъжен да
поддържа е 600 МВт.
Първоначално намеренията на енергийното министерство бяха той да се увеличи почти двойно – до около 1000 МВт. След
остри критики от работодателските организации обаче от ведомството решиха увеличението да е драстично по-малко –
само с 50 МВт.
В четвъртък от Министерството на енергетиката разпространиха съобщение, в което се казва, че предприятията у нас от
месец юли ще могат да участват във формирането на студения резерв. В съобщението на ведомството се казваше още, че
е била проведена среща с представители на работодателските организации, но от АИКБ отрекоха да са присъствали.
Според Румен Радев единственият представител на бизнеса, който вчера е бил в енергийното ведомство е Константин
Стаменов от Българската стопанска камара, която първа разпространи позицията на работодателите срещу увеличаването
на студения резерв.
Индустриалните потребители на електроенергия ще могат да участват в осигуряването на студен резерв като периодично
и по точно определен график изключват определени мощности. По този начин ще се регулира електроенергийната система
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и при по-високо потребление няма да се стига до недостиг на ток. В момента студеният резерв се осигурява само от ТЕЦовете, като цената му е в пъти по-висока от тази на енергията пазара. Затова работодателите подозират, че с увеличаването
на обема на студения резерв се цели да бъдат облагодетелствани точно определени ТЕЦ-ове.
Според Румен Радев това е ТЕЦ „Варна”. Според Радев обаче възможността предприятията да участват в осигуряването на
допълнителните мощности ще осигури по-голяма гъвкавост на производството. „При положение че има предварително
изготвен график за изключване на мощности, това ще осигури по-голяма гъвкавост в производствената програма. Найпросто казано не е нужно всички да изключват или да включват мощности по едно и също време, в това е смисълът на
регулиране на системата”.
Информационна агенция „Блиц“
√ Работодателите се оплакаха на Манолова от „американските централи”
Четирите работодателски организации – БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП се оплакаха в писмо до Омбудсмана Мая Манолова
срещу двете американски централи ТЕЦ „Марица Изток” 1 и 3.
„Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват
ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана
електроенергия“, се казва в жалбата.
Бизнесът иска от Манолова да се намеси в спора. Индустриалците напомнят, че вследствие на последната поправка в
Закона за Омбудсмана от февруари, според която националният защитник вече ще има възможност за намеса и в спорове
между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни граждани). Даваме си сметка, че
подобни жалби, напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни граждани – гласоподаватели
и най-вече данъкоплатци.
Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”, които им изземват непазарно по 450 млн. лв. годишно,
но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства” на електроенергия, които неуморно тършуват из
джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв. годишно"", пише още в писмото на организациите.
Епицентър
√ Работодателите се оплакаха на Манолова от „американските централи”
БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП искат от омбудсмана да излезе с позиция по спора
Четирите работодателски организации – БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП се оплакаха в писмо до Омбудсмана Мая Манолова
срещу двете американски централи ТЕЦ „Марица Изток” 1 и 3, предаде Канал 3.
„Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват
ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана
електроенергия“, се казва в жалбата.
Бизнесът иска от Манолова да се намеси в спора. Индустриалците напомнят, че вследствие на последната поправка в
Закона за Омбудсмана от февруари, според която националният защитник вече ще има възможност за намеса и в спорове
между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни граждани).
Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни
граждани – гласоподаватели и най-вече данъкоплатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”,
които им изземват непазарно по 450 млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства”
на електроенергия, които неуморно тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв.
годишно"", пише още в писмото на организациите.

Важни обществено-икономически и политически теми

АИКБ
√ ЗАЯВКИТЕ ЗА НАГРАДИТЕ BAPRA BRIGHT AWARDS 2018 и #BAPRASUMMIT СЕ ПОДАВАТ ОТ ДНЕС
За четвърта година ще се проведе лекционният форум #BAPRASummit на тема: Съдържание. Ангажираност.
Технологии.
Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) започна набирането на кандидатури в деветото издание на ежегодния PR
конкурс BAPRA Bright Awards - единствения конкурс в сферата на маркетинговите комуникации у нас с жури изцяло от
водещи международни експерти в сферата на връзките с обществеността. Заявки за участие ще се приемат през онлайн
платформата на конкурса www.bapra.bg/2018/ от днес до 16 април 2018 г. включително. Кампаниите следва да са
осъществени в периода февруари 2017 г. – края на февруари 2018 г.
За първи път в историята на BAPRA Bright Awards наградите се провеждат в партньорство с Българската асоциация за
управление на хора (БАУХ) и Световната PR асоциация ICCO . За почетен патрон на наградите е поканена министър Лиляна
Павлова, министър за Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз.
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Категориите, в които могат да се подават заявки в конкурса, са тринайсет: Дебют на годината; Комуникационна кампания
на годината; Комуникационна кампания в публичния сектор; Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел; Корпоративен
ПР; Кампания за изграждане на работодателска марка; Кризисен ПР; Кампания за вътрешни комуникации; Дигитална
кампания; Кампания Public Affairs; Маркетинг, свързан с кауза; Специално събитие; Агенция на годината.
Продължава специалната категория „Студентски проект“, където студентите ще имат уникалната възможност напълно
безплатно да се състезават за отличие, като разработят проект на тема „Имиджова ПР кампания на вашия университет“.
Това е и единствената категория, оценявана от жури от водещи български професионалисти в сферата на масовите
комуникации и медиите.
News.bg
√ Разработват единна система за туристическа информация – ЕСТИ
В министерството на туризма разработват Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), обяви министъра на
туризма Николина Ангелкова. Тя ще свърже онлайн по защитени канали и в реално време регистратурите на хотелите с
масивите от данни на МВР, НАП, МТ. Това не само ще повиши сигурността на туристите, но и ще изсветли сектора, заяви
Ангелкова на поредното изнесено заседание на Националния съвет по туризъм (НСТ) в курорта Пампорово, цитирана от
МТ.
Имахме почти година и половина обжалване на процедурата за обществената поръчка, но вече преодоляхме този етап.
Подадени са 7 оферти на кандидати за изпълнител и следващата година се надяваме системата да работи. С промените в
Закона за туризма (ЗТ) намалихме административната тежест и когато той влезе в сила, ще предстои промяна в наредбите,
особено за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване, поясни министър Ангелкова.
Тя обърна внимание върху активната работа на туристическата администрация за привличане на повече инвестиции в
сектора - както на разпознаваеми брандове, така и на инвестиции за удовлетворяване повишените потребности на
почиващите.
Нашите анализи показват, че най-голяма заетост имат 4- и 5-звездните хотели у нас, които за лято 2018 бяха почти изцяло
ангажирани още в края на миналия активен сезон, стана ясно от думите на министъра.
Тя посочи, че през 2017 г. пренощувалите лица в хотели с 4 и 5 звезди в страната са общо над 3,7 млн., което е 5,5% ръст, а
приходите от реализираните нощувки са общо над 919 млн. лв. (12% увеличение спрямо 2016-а).
Тя предупреди, че и това лято контролът от страна на ведомството ще бъде завишен. Знаете, че заличихме в Националния
туристически регистър и прекратихме дейността на 116 туроператора и туристически агента заради нарушения. Ще бъдем
безкомпромисни за прилагането на Наредбата за категоризация и прекатегоризация, за да не се допускат случаи на
нарушени права на потребители, категорична бе министърът.
Що се отнася до електронизацията, Ангелкова очаква, че до края на годината ще могат да се подават и електронни
документи до ведомството за категоризация и прекатегоризация на обектите. Въвежда се и QR код, който ще дава
информация на потребителите за туроператор или хотел, препращайки към данните за тях в Националния туристически
регистър.
Поставяме голям акцент върху дигитализацията на туризма, който е водещ компонент на маркетинга и рекламата на
България като дестинация за четири сезона. В този смисъл е важно всеки регион да показва силните си туристически
страни. Вече са създадени три туристически района, предстои да се учредят още 5, акцентира тя.
Кметът на община Смолян Николай информира, че за миналата година нощувките на чуждестранни туристи в курорта са
близо 85 хил., а общите приходи от реализирани нощувки на българи и чужденци възлизат на над 15,3 млн. лв., което е
близо 25% ръст. Туризмът е сфера, в която, ако усилията не са обединени, няма как да се върви напред. Затова и
резултатите тук са така добри, защото работим съвместно с държавата, изтъкна още той.
В срещата участваха представители на туристическия бизнес, кметове, членове на обществени и неправителствени
организации.
Investor.bg
√ Менда Стоянова: В последните години несъбираемите приходи намаляват
Постоянно се подобрява работата на приходните агенции, смята председателят на бюджетната комисия
В последните години несъбираемите приходи намаляват, заяви пред БНР председателят на бюджетната комисия в
Народното събрание Менда Стоянова. Повод за коментара са данни от гражданско сдружение "Боец", които въз основа
на информация от НАП заявиха, че голяма част от финансовия ресурс на страната се източва.
Данъчните пък отговориха на брифинг от 22 март, че от 2000 г. несъбираемият ДДС е 5,4 млрд. лева, най-вече от хора,
които нямат никакво имущество.
"Тези 5,4 млрд. лева са за 18 години от 2000 г.“, подчерта днес Менда Стоянова.
Тя допълни, че тези несъбираеми приходи постепенно намаляват, за да стигнат през 2017 година до 270 млн. лева.
„Това говори, че постоянно се подобрява работата на приходните агенции", каза депутатът.
Менда Стоянова разясни, че част от тези несъбираеми приходи са такива заради веригата за източване на ДДС.
Тя подчерта, че има координация между институциите, а информационните системи на НАП и митници са развити много
през последните години и чрез анализ се идентифицират рисковете.
Председателят на бюджетната комисия заяви, че всички законодателни промени с цел по-добра данъчна събираемост
срещат отпор. „Затваряш едни врати, които намаляват приходите на сивата икономика“, каза тя.
И определи подмяната на касовите апарати като мярка срещу укриването на обороти.
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"Сумата от 5,4 млрд. евро, несъбрано ДДС от държавата за период от 17 години, е нормална за условията в България.
Според мен тази сума е даже доста по-голяма", заяви пред БНР бившият заместник-министърът на финансите и бивш
директор на Агенция „Митници“ Кирил Желев.
Той уточни, че става дума не само за данъчни задължения от минали периоди, но и за задължения към държавата,
общините, бюджета на социалното осигуряване и този на НЗОК.
"Всички тези задължения са свързани с два основни проблема. Единият проблем е поведението на данъчните органи, но
по-големият проблем е взаимодействието и координацията вътре в самите данъчни органи и между държавните органи
и репресивния апарат на държавата – прокуратура, МВР", каза той.
Според него няма достатъчно висока данъчна култура и няма прилично ниво на данъчно поведение в „Икономическа
полиция“ на МВР и в прокуратурата. "Парадоксът е, че те разчитат, че данъчните органи ще разкрият за тях неща, свързани
с престъпления“, коментира той.
„Реално погледнато данъчните органи съумяват в голяма степен да си свършат работата и да увеличат събираемостта, но,
едновременно с това, ако те не подобрят оперативното си взаимодействие с репресивните органи, там, където става дума
за извършване на престъпление, точно там са възможностите за увеличаване на събираемостта", препоръча той.
Кирил Желев смята още, че плоският данък е остаряла форма за облагане и трябва да се премине към прогресивно
облагане. Според него въвеждането на диференцирана ставка не води до преки ефекти за бюджета.
√ Р. Бъчварова: Не очаквайте конкретни споразумения от срещата с Ердоган
Основната задача във Варна тази вечер е възстановяване на диалога между ЕС и Турция, смята началникът на
кабинета
Не трябва да има очаквания за конкретни споразумения от срещата между ЕС и Реджеп Тайип Ердоган по-късно днес. Това
мнение изказа началникът на кабинета Румяна Бъчварова пред "Нова телевизия". Тя уточни, че форматът е такъв и не
предполага официални споразумения, които обаче не са изключени.
Тази вечер във Варна ще разговарят президентът на Турция, председателите на ЕК Жан-Клод Юнкер и на Съвета Доналд
Туск при домакинството на България.
Основната задача е да бъде възстановен диалогът между ЕС и Турция и да стартурат преговори за сближаване на
позициите.
"За първи път България има толкова значима роля", каза още Бъчварова и допълни, че самото провеждане на срещата във
Варна вече се определя като успех в Брюксел.
Началникът на кабинета поясни още, че няма спор за парите, които ЕС е обещал за Турция в помощ на бежанците. Брюксел
има ангажимент за два транша от по 3 млрд. евро, но тези суми се използват за бежанците, обучение и медицински услуги
и т.н., а не се превеждат на турския бюджет, така че турската държавата да се разпорежда с тях.
Преди дни Ердоган коментира, че Турция е получила едва 800 млн. евро от обещаните 3 млрд. евро за периода 2016-2017
година по споразумението за ограничаване на бежанската вълна. По данни на ЕК обаче и 3-те млрд. евро са осигурени, а
вече изплатени по проекти са 1,85 млрд. евро.
Според Бъчварова е "нелепо" България да повдигне темата за "душевните граници на Турция", за които говори преди
време Ердоган и които стигат до Кърджали. Искането да бъдат изяснени тези "граници" беше повдигнато от БСП. Няма
място и за темата за тракийските бежанци, повдигната от АБВ, смята тя.
На тази среща ще бъдат обсъждани само европейски въпроси, поясни Бъчварова.
БТВ
√ Екатерина Захариева: Срещата във Варна е между ЕС и Турция, а не двустранна
Всеки път, когато има двустранни срещи, българският премиер защитава и поставя интересите на България,
категорична беше тя
Срещата във Варна е между ЕС и Турция, а не двустранна среща. Това каза в предаването „Тази сутрин” по bTV
вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева на въпрос дали темата за обезщетението на тракийските
бежанци ще бъде повдигната пред Турция.
Захариева отбеляза, че всеки път, когато има двустранни срещи, българският премиер защитава и поставя интересите на
България.
„За съжаление, не за първи път важният въпрос за обезщетяването на бежанците от Тракия се поставя в контекста на
политическите дивиденти”, изтъкна външният министър.
„Въпросът за обезщетението на тракийските бежанци е дългогодишен и винаги се повдига, когато разговаряме с нашите
турски съседи. Спекулациите, които в момента се чуват, очевидно са желание за изместване на успехите на България във
външната политика”, коментира Захариева.
Тя припомни, че споразумението за добросъседство с Турция е от 1992 г. „Ако беше толкова лесно, едва ли не сега на една
среща ще решим въпроса, БСП от 1992 г. са били доста време в управлението, имали са и президент, защо не успяха да го
решат”, попита Захариева.
„България поставя въпроса за организиране на тази смесена комисия и есента ще има такава смесена комисия, която ще
бъде свързана с нерешените въпроси”, подчерта тя.
„Надявам се Ердоган да не тропа по масата във Варна, а да бъде диалог, това е и целта на тази среща”, заяви външният
министър.
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„Европа казва много пъти на Турция, че трябва да се спазват международните договори и стандартите на ЕС, ако Турция
иска да продължи по пътя си за европейска интеграция. Tова ще се случи и във Варна. Не мисля, че Европа ще промени
посланието си към Турция”, заяви Екатерина Захариева.
По думите ѝ премиерът Бойко Борисов иска да постигне твърд ангажимент от страна на ЕС, че споразумението с Турция
ще продължи да се спазва, за да може Турция да спира натиска на мигранти по българската граница. „3,8 милиона
официално са бежанците в Турция. Представете си с призоваването едва ли не ЕС да скъса всякакви отношения с Турция,
какво ще се случи първо на България”, изтъкна тя.
Захариева определи като абсурдно твърдението на Антон Кутев от БСП, че в момента България има беззъба външна
политика. „Само за 7-8 месеца България постигна толкова външнополитически успехи, които по времето на управлението
на БСП могат само да мечтаят. България има изключително активна външна политика, която за първи път от много години
позиционира България сериозно на геостратегическата карта”, заяви тя.
ицепремиерът и външен министър определи като недопустимо допускането у нас без паспортна проверка на половината
пътници от самолет на Летище София, след като гишетата на „Гранична полиция” се оказали празни за повече от 10 минути.
В момента тече разследване по случая от страна на МВР и всички отговорни служители ще бъдат наказани, увери
Захариева. Такова безотговорно отношение от страна на държавните служители пречи на репутацията ни и на пътя на
България към Шенген, призна тя.
В. Монитор
√ От началото на декември: Пазаруваме от онлайн магазини от цяла Европа
Онлайн пазаруването от сайтове на други държави членки на Европейския съюз ще бъде възможно преди Коледа. Това
стана ясно от думите на българския еврокомисар Мария Габриел по време на среща в Министерство на транспорта с
ресорния министър Ивайло Московски и представители на Националното сдружение на общините в България в събота.
По данни на Европейската комисия 30% от покупките онлайн биват отказвани в последната фаза със селекция на банковата
карта или избора на страна за доставка, а едва между 9 и 12% от малкия и среден бизнес оперира онлайн, извън държавата
членка. До този момент фирмите и тези, които осъществяват онлайн търговия имаха възможност да налагат тези
ограничения, обясни еврокомисарят. По думите ѝ говорим за дискриминация, базирана въз основа на местоживеене или
банкова карта: „Днес все още много малко фирми оперират онлайн. Много малко граждани на ЕС имат едни и същи
условия за ползване на покупки онлайн. Спомнете си колко пъти всеки един от нас в момента, в който направи покупка за
доставка онлайн от сайт, намиращ се в друга държава-членка, се казва, че доставката не съществува или бива прехвърлян
към друг сайт, който вече е пряко свързан с държавата“.
Както „Монитор“ вече писа от началото на април всеки европейски гражданин ще може да се възползва от т.нар.
преносимост на съдържанието. "Тоест оттук нататък ще можем да пътуваме свободно със своите абонаменти на видео,
филми или спортни предавания. Отпада една от бариерите, това не означава, че отпадат всички. Това е нашата цел с
цифровия единен пазар да направим така, че бариерите, които все още съществуват да отпаднат", коментира Габриел.
Общо инициативите на ЕК за изграждане на единния цифров пазар са 44.
Транспортният министър Ивайло Московски изтъкна, че има големи предизвикателства за развитието на цифровите
услуги. Той напомни, че темите, които са важни по време на българското председателство са свързани с киберсигурността
и развитието на 5G мрежите.
По думите му това е особено трудно за България, тъй като радиочестотният сектор все още не е разпределен, за да позволи
развитие на 5G мрежите, а в 4G мрежите мобилните оператори не са постигнали достатъчно насищане. Друго
предизвикателство, за което страната ни сключи меморандум със страните от Западните Балкани е за отпадането на
роуминга. Вече има изпратени покани на ниво регулатори със страните от Западните Балкани.
БНТ
√ Лиляна Павлова: Надяваме се диалогът ЕС - Турция да бъде възобновен
Днес предстои среща на върха във Варна за отношенията между Европейския съюз и Турция. В срещата ще участват
председателят на Европейския съвет Доналд Туск, шефът на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, турският президент Реджеп
Ердоган. Домакин ще е българският премиер Бойко Борисов. Предстоящата среща за БНТ коментира от Варна министърът
на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова.
Лиляна Павлова заяви, че основната задача на тази лидерска среща е именно това - възстановяването на диалога и
доверието между лидерите в Европа - между ЕС и Турция. По думите ѝ в рамките на това фокусът безспорно е сигурността
и бежанците - темата, която е е изключително важна фокусът върху това - изпълнението на споразумението за тяхната
интеграция, изпълнението ангажиментите на двете страни и най-вече на Турция интеграцията и оставането в тяхната
страна, а от своя страна ангажиментът, който европейските лидери поеха е осигуряването на финансовия ресурс в тази
посока, каза още Павлова.
Лиляна Павлова, министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС: Темата за финансирането е безспорна,
защото е ясен ангажиментът, който европейските лидери поеха в осигуряването на този ресурс. Първият транш от 3 млрд.
е факт. Има необходимост от изясняване каква сума е договаряне, дейност и обхват, но проектите са в изпълнение по
отношение на първия транш. За втория е обсъдено, той се разделя на два компонента - хуманитарна и нехуманитарна
помощ. Хуманитарната е пряко насочена за бежанците. Това не са средства,която се дава на Турция, а за подкрепа на
бежанците чрез Турция.
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Павлова уточни, че нехуманитарната помощ касае мерки, дейности , инфраструктура, свързани с образование и
здравеопазване. Много е важно е тези средства да отидат ясно и категорично по предназначение, каза тя и допълни, че
волята да бъдат осигурени е безспорна.
Лиляна Павлова: Още в петък, когато се договаряше днешната среща, когато получихме мандат, това беше едно голямо
усилие и предизвикателство, но се радвам, че получихме мандат за тази среща на лидерите на най-високо ниво тук във
Варна. Това е много важна стъпка, защото тя е от интерес както за България, така и за Европа. България като външна граница
на челна позиция в ситуацията с Турция. За нас е изключително важно този диалог, добрият диалог, добросъседските
отношения, които има между България и Турция, да бъде пренесен по един много добър начин в отношенията ЕС - Турция.
Диалог, който видимо беше затруднен. Надявам се , че днес поставяме условията, създаваме една рамка този диалог да
бъде възобновен, възстановен и нормализиран. Освен за България, това е важно и за Европа.
√ Какви са вредите и ползите от смяната на часовото време?
Вчера преминахме към лятното часово време. Промяна с час напред се отразява на организма ни около седмица. Все почесто тази смяна се оспорва и се поставя въпросът за отмяната. Вместо да бъде отменена, беше разпоредено ЕК да направи
цялостна оценка на необходимостта от това като се вземат под влияние всички фактори, които влияят.
Смяната на времето несъмнено касае всеки един човек, който живее на континента или иначе казано всички 741млн. души.
Въпреки че сме приели смяната на времето за даденост, зад това наше задължение се крие интересна история. Ако все
пак сред сте застъпниците на тази идея, трябва да благодарите на Бенджамин Франклин, който се счита за нейн баща.
Още през далечната 1784г. той пише писмо до редактор на вестник „Парижки журнал" и предлага на парижани да стават
и съответно да си лягат по-рано, измествайки стрелката. Повече от 100 години по-късно, обаче за идеята става факт, а
европейската държава, която първа го прилага е не Франция, а Германия през 1916г.
У нас лятното часово време е въведено през 1979 г. Доводи за това тогава не липсват.
В България проучване е показало, че лятното часово време пести енергията, която АЕЦ „Козлодуй" произвежда за 12 часа
при пълна мощност. Разделено на всеки от нас се оказва, че това са 54 стотинки на човек за една година. От друга страна
смяната в стрелките осигурява на хората повече светлина, а това се смята, че е способно да повиши активността им.
Застъпниците на лятното часово време твърдят, че всички здравословни и психически разстройства, които се твърди, че са
причинени от промяната в часовниците, са по-скоро в следствие на самовнушение.
През последните години, обаче, темата за това дали трябва да има лятно и зимно часово време, разкъсва общественото
мнение, а впечатление прави, че сякаш противниците в намесата на естествения ход на часовниците преобладават.
Техните аргументи са следните: вредните последици за физическото и психическото ни здраве, липсата на практическа
полза от това действие, отричайки факта, че всъщност това може да пести енергия и не на последно място загубите, които
бизнесът е принуден да търпи.
Всъщност минусът за икономиката не е никак малък според данни на български работодатели. У нас намесата в
естествения ход на часовниците два пъти в годината води до около 400млн. лева загуби за родната икономика, показват
данните. Извън пределите на страната ни мащабите на икономическите загуби както сами може да се досетите, достигат
милиарди.
Научно също има теории, които доказват вредата от преминавате от зимно към лятно часово време. Учени от Харвард са
установили, че в деня след смяна на времето катастрофите по пътищата се увеличават с 18%.
Причината е сънливостта и забавените реакции. Друго проучване показва, че при смяна на часовото време пътните
инциденти с пешеходци намаляват с 13%. Руски учени твърдят, че рискът от сърдечни удари пък, се е увеличава с 50% при
смяната.
Заради вредите и недоказаните според тях ползи, руснаците се отказаха от лятното часово време и приеха закон, с който
да отменят местенето на стрелките два пъти в годината. И въпреки че дебатите "за" и "против", които се водят през
последните години около това дали трябва да сменяме два пъти в годината времето, директива на ЕС забранява на
страните-членки самостоятелно да отменят решението за това. Заради все повечето противници, обаче на тази идея,
Европейската комисия е задължена да изготви доклад, който да докаже дали техните аргументи са релевантни и съответно
дали е необходимо лятното и зимното часове време да отпаднат.
Допитване по темата направи и вицепремиерът Томислав Дончев на своята страница в социалните мрежи. Резултатите от
анкетата са повече от категорични. От 1200 души гласували, едва 20% искат лятното часово време да остане, а цели 80%
смятат, че трябва да отпадне.
√ Световни IT експерти обсъждат в София предизвикателства в кибер сигурността
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавната агенция „Електронно
управление“ организират международна конференция “Предизвикателства в кибер сигурността“.
Във форума ще участват над 150 делегати от Европа и САЩ, от правителствения сектор, европейските институции,
представители на бизнеса, академичните среди и неправителствени организации. Гости на официалното откриване на
конференцията са комисарят по цифрова икономика и общество Мария Гарбиел и вицепремиерът Томислав Дончев.
Сред участниците в дискусионните панели са директорът на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност
(ENISA) Удо Хелбрехт, генералният секретар на Европейската организация за кибер сигурност Луиджи Ребуфи,
вицепрезидентът на Международната корпорация за интернет имената и адресите (ICANN) Жан-Жак Сахел, както и
представители на НАТО, Европол, Европейската агенция по отбрана, EК и други.
През 2017 г. потребителите на интернет достигнаха 51% от световното население, а устройствата, свързани с мрежата – 8,4
милиарда в целия свят. При тези темпове на нарастване кибер престъпността вероятно ще се превърне в най-голямата
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заплаха в света, която може да причини сериозни икономически щети – според различни изчисления над 6 трилиона
долара само през следващите две години.
Темите в четирите дискусионни панела на конференцията „Предизвикателства в кибер сигурността“ са: приложението на
политиките за кибер сигурност и кибер устойчивостта като стратегически приоритет; засилената и координираща роля на
една обновена Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за изграждане и поддържане на
координационен механизъм за колективен отговор при кибер заплахи; ресурсите и компетенциите на страните членки;
приложението на указанията за кибер дипломация.
Събитието, част от официалната програма на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, ще се
проведе на 26 март в НДК.
Дневник
√ "Първи дошъл, първи обслужен" при отпускането на пари за интернет в малките селища
Общо 120 млн. евро ще бъдат отпуснатите от Европа пари за осигуряването на интернет връзка в малките селища в
България. Инициативата WiFi4EU или "Интернет за всеки", трябва да бъде реализирана в следващите две години. 193
общини от страната вече са подали документи, а общият брой на кандидатствалите е 7502, съобщиха от транспортното
министерство.
На съвместна пресконференция еврокомисарят Мария Габриел и министърът на транспорта Ивайло Московски обясниха
и какъв ще бъде принципът, на който ще се отпуска финансиране. "Първи дошъл, първи обслужен", по думите на
еврокомисарят.
Крайният срок за кандидатстване по програмата е 15 май.
В рамките на първия конкурс ще бъдат финансирани първите 1000 общини чрез специален алгоритъм. Ако един проект не
бъде одобрен на първия етап, той ще може да бъде подаден за финансиране от някой от следващите 4 конкурса.
√ В ДАНС ще има център за мониторинг и реакция на инциденти по киберсигурност
В ДАНС ще бъде създаден център за мониторинг и реакция на инциденти, свързани с киберсигурността. Подобно звено ще
има и в ГДБОП, но то ще е по-скоро за подпомагането на разследвания чрез изготвяне на дигитални експертизи на
веществени доказателства. Ще има Съвет киберсигурността към Министерски съвет, определен от премиера национален
координатор и НЕРИКС - Национален екип за реакция при инциденти в компютърната сигурност (НЕРИКС).
Това предвижда проекта на изцяло нов закон за киберсигурността, публикуван за обществено обсъждане. Вносител е
вицепремиерът Томислав Дончев, като в него са разписани задължения и на министерството на отбраната, които
съвместно с МВР, ДАНС и Държавната агенция "Електронно управление" ще са основните институции, ангажирани по
кибер отбраната на страната. Четирите ведомства трябва да разработят допълнително изисквания и да контролират
"планирането и реализирането на мероприятията по подготовка на кибер отбраната и кибер устойчивостта на страната в
извънредно положение, военно положение или положение на война от държавните и местните административни органи
и стратегическите обекти от значение за националната сигурност".
Недостатъчна защита
От мотивите на проекта се разбира, че с него България изпълнява ангажимента си като член на Европейския съюз да въведе
Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво
на сигурност на мрежите и информационните системи в съюза.
Документът "е първото всеобхватно законодателство в областта на мрежовата и информационна сигурност на ниво ЕС",
който трябва да реши проблема с недостатъчното равнище на защита срещу инциденти, рискове и заплахи в областта на
мрежовата и информационната сигурност в Европа, което възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар",
става известно още от мотивите. В тях приемането на подобни мерки и у нас е обосновано на първо място с факта, че няма
съществуващ единен принцип на взаимодействие при кибер инциденти и инциденти в мрежовата и информационната
сигурност.
"Като се има предвид, че мрежите и информационните системи са взаимосвързани и предвид глобалния характер на
интернет, много инциденти в областта на мрежовата и информационна сигурност надхвърлят националните граници и
подкопават функционирането на вътрешния европейски пазар. Ефектите от инцидент, произхождащ от определена страна,
ако не е подходящо ограничен, могат бързо да се разпространят в други страни", пише още в мотивите. В тях се уточнява,
че съществуващата у нас нормативна рамка е ограничена, само до косвено отразяване на понятията, разпокъсаност, на
ниво закон има частично регламентиране за отделни субекти, които не са ясно разграничени и определени.
От закона се разбира, че се създават много нови органи и звена, като разграничението на функциите между някои тях не е
пълно изяснен. В доклада си Дончев посочва, че дейностите, предвидени в законопроекта
ще бъдат осъществени "в рамките на бюджетите за съответната календарна година на засегнатите държавни институции,
поради което проектът на акт няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови и други средства, нужни за
прилагането на новата уредба".
НЕРИКС, ЕРИКС, координатор и центрове
Управлението и организацията на системата за кибер сигурност да се осъществява от Министерски съвет (МС), който за
целта ще създаде и управлява Съвет по кибер сигурност, а министър-председателя ще назначи и национален координатор.
Съветът ще изготви Национална стратегия за кибер сигурност (НСКС) и Национална стратегия за мрежова и информационна
сигурност (НСМИС).
Съвет ще е нещатен постоянен консултативен орган, чиито основни задължения ще са да следи тенденциите на кибер
заплахите, рисковете, методите за противодействие и развитието необходимия капацитет. Националният координатор ще
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е секретар на съвета и ще ръководи разработването и актуализирането на Националната стратегия за кибер сигурност,
плана за реализирането ѝ, както и ще организира тяхното прилагане и осъществява мониторинг по отношение на
изпълнението им.
Освен това националният координатор ще осъществява"непрекъснат мониторинг на кибер картината в държавата", ще
организира създаването и развитието на националния кибер ситуационен център и ще осигурява извършването на
оперативна оценка на обобщената степен на заплаха на национално ниво.
Към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" ще бъде създаден Център по кибер престъпност за действие
на национално ниво. Идеята е той да подпомага разследващите органи, да изготвя дигитални експертизи на веществени
доказателства.
Към това звено ще има и екип за реакция на компютърни инциденти. В законопроекта е изрично записано, че за да
просъществува този центъра трябва "да разполага с изискуемите за целта технически, финансови и човешки ресурси, за да
се гарантира състояние за ефективно изпълнение на възложените задачи, с което ефикасно да се постига целта".
Център, но за мониторинг и реакция на инциденти, които са със "значително увреждащо въздействие върху мрежовата и
информационна сигурност на стратегическите обекти и дейности, от значение за националната сигурност и
класифицираните мрежи", ще бъде създаден и в ДАНС. Той ще изпълнява "реактивни и проактивни дейности", като
наблюдение на инциденти, ще подава ранни предупреждения, сигнали за тревога, съобщения и разпространяване на
информация за инциденти и рискове сред стратегическите обекти и дейности, от значение за националната сигурност.
Записано е още сред задълженията на центъра и "реакция на инциденти". Освен това звеното ще трябва да осигурява
динамичен анализ на рисковете и инцидентите, и информация за текущата ситуация.
Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" ще има задължението да създаде Национално единно
звено за контакт (НЕЗК), което ще отговоря за координацията по въпросите, свързани с мрежовата и информационна
сигурност, както и за трансграничното сътрудничество.
Министерски съвет ще трябва да определи и кои административни органи ще са национални координационни органи,
като към всеки ще бъде създаден ЕРИКС - екип за реакция при инциденти с киберсигурността. Едно от задълженията за тях
записано в закона е да изградят отношения на сътрудничество с частния сектор, без да е уточнено какви точно. ЕРИКС ще
трябва да изпращат веднъж на три месеца, обобщена статистика за всички инциденти до НЕРИКС - националния екип за
реакция при инциденти по киберсигурност, който ще бъде определен от председателя на Държавната агенция
"Електронно управление".
За НЕРИКС е записано, че ще "действа като точка за контакт по въпроси, свързани с мрежовата и информационна сигурност
на национално ниво и по оперативни въпроси на международно ниво".
Глоби до 500 хиляди лева
Проектозаконът предвижда и глоби и имуществени санкции за неспазването на нормите на закона за физически и
юридически лица, които варират от 30 до 500 хиляди лева. На първо място ще бъдат санкционирани от Държавната
агенция "Електронно управление" оператори и доставчици на цифрова услуга, които не уведомят или се забавят да
уведомят ЕРИКС за всеки инцидент, "който имат значително въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от
него съществени услуги, както и когато уведомленията съдържат недостатъчна информация, която не дава възможност на
ЕРИКС да определи евентуалното трансгранично въздействие на инцидента".
Когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 30 000 до 150 000
лв. При повторно нарушение наказанието е имуществена санкция или глоба в размер от 150 000 до 300 000 лв.
В проекта е разписано и отговорност за длъжностно лице, което извърши нарушение, да бъде глобено от 50 000лв. до 300
000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. Ако се установи повторно нарушение наказанието скача до 500
000 лв.
В. Дума
√ Елитно училище е заплашено от унищожение
Новият образователен закон създаде поредния скандален проблем
Технологичното училище "Електронни системи" към Техническия университет в София, което подготвя елитни ИТ
специалисти, е заплашено от унищожение. Причината е, че в Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), който смени старата училищна уредба и е в сила от август 2016 г., сред видовете училища няма предвидено учебно
заведение към висше училище. За това алармираха родители в редакцията на ДУМА още в четвъртък. Редакцията се свърза
с училището, откъдето заявиха, че директорката е заета, но ще ни изпратят подробна информация по случая. До момента
това не е направено.
Проверка на ДУМА установи, че в сайта на ТУ-София в структурата на вуза фигурират две професионални училища Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в гр. Правец и Технологичното училище Електронни
системи в София. Първото е създадено през 1986 г., второто - през 1988 г. и досега са подготвили хиляди елитни кадри за
ИТ сектора. В получената от ТУ акредитация през 2012 г. те също са отбелязани в структурата на университета. Срокът на
акредитацията на ТУ обаче изтича на 14 юни и не е ясно дали гимназиите ще останат при новата акредитация. На 1 януари
обаче ректорът е утвърдил структурата и училищата са включени в нея.
На родителите обаче ръководството на училището в София е съобщило, че то може да се окаже незаконно, тъй като не
съответства на образователния закон. Проблемът е, че в него преподават професори, доценти от университета, хора с
докторска научна степен и елитни специалисти от ИТ фирми, които нямат педагогическата квалификация, изисквана от
ЗПУО, и по закона не могат да са учители. Освен това, директорът на училището сега се назначава от ректора на ТУ-София,
а не от Регионалното управление на МОН, както иска законът. Финансирането му е от бюджета на ТУ, не от държавата,
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както е в ЗПУО. По думите на родителите, за проблема са били уведомени и министър Красимир Вълчев, и шефката на
ресорната комисия в НС Милена Дамянова, автор на закона. Досега нищо не е решено, а от МОН натискат училището да
се подчини на ЗПУО, да бъде извадено от ТУ и да премине към МОН.
Ще бъде загубен целият образователен опит на училищата към ТУ в Правец и София, натрупан за повече от 30 години и
доказал се като изключително ефективен, негодуват родителите. Ще бъде ликвидирана и ефективната учебна програма
със специални предмети още от 8 клас, които според ЗПУО може да съществуват в задължителната програма чак след 10
клас. И какъв е този закон, който унищожава образованието, питат те. Според тях, когато е правен законът, никой не се е
сетил дори, че има и такива две училища към университет. Подобен проблем имаше и с езиковите гимназии, които бяха
заплашени от унищожаване, но за тях се сетиха навреме и ги уредиха, а нас са ни хвърлили на боклука, възмущават се
родителите, които се притесняват и дали децата им ще получат дипломите си за средно образование. Те организират
подписка и искат да се запазят уникалният модел и статутът на гимназиите в София и Правец, чиито възпитаници веднага
се реализират във висше училище или на трудовия пазар. От МОН обаче казват, че не може да се променя закон заради
едно училище. В гимназията се обучават 526 ученици.
√ Щетите по прасковите и кайсиите ще ударят цените
Рязкото застудяване на времето последните дни причини сериозни поражения върху овощните насаждения. Унищожени
са кайсии, праскови и череши в овощни градини в Североизточна България. Щети има в Пловдивско, съобщи БНТ. 50% от
кайсиите в Североизточния регион са измръзнали още при застудяването в края на февруари, когато температурите
паднаха до минус 16 градуса. Завръщането на зимата през миналата седмица обаче напълно попари надеждите на
производителите от региона, които отглеждат над 16 хил. декара овошки. "За съжаление удари втори студ от тази седмица,
което порази и останалите пъпки, които бяха живи. Това измръзване оставя без поминък доста от нашите членове", казва
Николай Колев - председател на Съюза на Дунавските овощари. Освен че няма да има реколта, цената на плодовете, които
ще бъдат внесени у нас, ще бъде в пъти по-висока, защото студеният фронт премина и през Италия и Гърция, прогнозират
овощарите.
Големи са щетите и по дръвчетата, засети по поречието на Тунджа. Там температурите са паднали под минус 10 градуса и
са измръзнали всички плодни пъпки. Производителите на праскови в област Сливен са притеснени, защото това е
основният им поминък. Надеждата на производителите е, че след установяването на щетите земеделското министерство
ще признае зимното измръзване за природно бедствие и ще ги компенсира. Експерти вече оценяват щетите, а след това
ще се определи размерът на обезщетението за овощарите. Такова обаче ще получат само производители с изцяло
унищожена реколта.
Manager.bg
√ Горанов против отпадането на лимитите на ваучерите за храна
Не подкрепям отхвърлянето на лимитите за ваучери за храна, заяви в парламента министърът на финансите Владислав
Горанов. Той отговори на въпрос на народния представител Даниел Йорданов днес относно либерализиране на системата
за ваучери за храна.
Квотната система е заложена в Закона за корпоративното подоходно облагане и всяка година размерът им се утвърждава
със Закона за бюджета. През последните години квотата на ваучери се увеличава с близо 15 процента годишно. Даването
на ваучери не може да бъде безлимитно, защото това са загуби за бюджета от социални и данъчни приходи, посочи
министърът.
Има некоректни работодатели, които намаляват възнагражденията на работниците с размера на ваучерите. Често, с
ваучери се купуват напитки и тютюневи изделия вместо храна, но това не е въпрос към Министерството на финансите, каза
Горанов.
√ Международната платформа за делови контакти Trade Club достъпна вече и за българския бизнес
Международната платформа за осъществяване на бизнес контакти ОББ Trade Club вече е достъпна и за юридически лица
в България. Влизането на страната ни във виртуалния търговски клуб става благодарение на ОББ - първата и засега
единствената банка, която предлага напълно безплатен достъп до платформата в България. Клубът е отворен за членство
за компании, клиенти на ОББ – малки и средни предприятия, корпоративни и международни клиенти, покриващи
определени критерии, като изискване за международна дейност на компанията, годишни приходи от продажби и други,
като регистрацията е напълно безплатна.
Иновативната, интернет-базирана платформа, обединява модул за откриване и свързване с потенциални търговски
партньори и модул за достъп до ценна пазарна и търговска и законодателна информация, разделена по държави и
региони. Различните функционалности на платформата позволяват още проследяване на регулаторни промени,
запознаване с актуални проучвания и данни за разнообразни бизнес сектори, дори достъп до черен списък на нелоялни
компании. Клубът е отворен за членство за компании, клиенти на ОББ – малки и средни предприятия, корпоративни и
международни клиенти, покриващи определени критерии, като изискване за международна дейност на компанията,
годишни приходи от продажби и други.
Едно от най-големите предимства на ОББ Trade Club е, че компаниите в платформата са сигурни, а надеждността им гарантирана от банките, осигурили им достъп до ОББ Trade club. Към настоящия момент клиентите на ОББ могат да
осъществят бизнес отношения с повече от 16 000 компании в 22 държави чрез Trade Club Alliance, обединяващ водещи
международно представени банки. Очаква се до две години достъп до платформата да имат клиентите на 70 банки, с което
възможностите за членовете на Клуба да се разраснат значително.
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„Чрез тази международна платформа, вярвам, ще предоставяме истинско конкурентно предимство за нашите клиенти, но
преди всичко добавена стойност и улеснение за осъществяване на бизнес контактите им в международна среда.
Гарантираме, че компаниите, регистрирани в платформата, са клиенти на едни от най-големите банки и имат доказано
голям интерес от международни обмени“, коментира Франк Янсен, Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и
МСП на ОББ.
ОББ Trade Club е достъпен на адрес: https://trade.ubb.bg/club/bg/.
√ Всеки десети търговец е нарушител
Статистиката на проверките на НАП показва, че всеки десети търговец е нарушител. Колкото повече се увеличават
проверките, толкова повече нарушения се откриват, каза във времето за парламентарен контрол министърът на финансите
Владислав Горанов. Той отговори на въпрос на народния представител Радослав Стойчев относно проверки на НАП.
От 2 януари до 15 март НАП е направила 3544 проверки в търговски обекти и хотели в зимните курорти.
Сред тях са 290 наблюдения на обекти с продължителност от 2 до 8 часа и 135 съвместни проверки с МВР. При тях са
установени 373 нарушения на данъчно законодателство - най-вече разлика в касовата наличност, неиздаване на касов бон
и липса на фискално устройство. След тези проверки са запечатани 236 обекта.
Информация за глобите и санкциите още не може да се даде, защото има административни процедури, каза Горанов.
Запечатването на обектите и качването им в регистър дава резултати и се надявам скоро да докладваме нарушения под
десет процента, допълни финансовият министър.
В. Банкерь
√ ЧЕЗ даде стипендии на най-добрите ученици от професионалните гимназии
Шестима ученици от 12 клас на професионалните технически гимназии в Западна България получиха стипендии от ЧЕЗ за
втория срок на учебната 2017-2018 г. в шестото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Победители са учениците
от Професионалната гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" в гр. Плевен, следвани от представителите на
Професионалната гимназия "Акад. Сергей П. Корольов" в гр. Дупница и на Професионалната гимназия по
механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров" от гр. София.
Финалният кръг се състоя на 22 март в техническия учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в град София.
Паралелно се проведе дискусия с директорите и учителите от шестте гимназии на тема „Професия енергетик – избор за
развитие в България“. Разгледани бяха възможностите за информиране и кариерно консултиране при избор на професия,
както и за въвеждане на принципите на дуалното образование в повече професионални гимназии.
„Желая на вас, финалистите в конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, да запазите жаждата за знание, добрата енергия и
ентусиазма, които ви доведоха тук. Те са вашият ключ към успеха!“, каза Петър Холаковски, изпълнителен директор на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Дванайсетте участници във финалния кръг на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ получиха грамоти от Министерството
на образованието и науката и от Минно-геоложкия университет. Конкурсът е част от графика на националните състезания
по професии през учебната 2017–2018 г. на Министерството на образованието и науката. Досега в него са участвали над
750 ученика от 12 клас на професионалните технически гимназии в Западна България, от които 43 са получили стипендии.
Някои от финалистите в момента работят в компаниите от Групата ЧЕЗ в България.
Дарик
√ В края на февруари депозитите на домакинствата са почти 48 млрд. лева
В края на февруари 2018 г. депозитите на неправителствения сектор са 72.177 млрд. лв. (68.8% от БВП), като годишното им
увеличение е 5.6%, отчита БНБ. Депозитите на нефинансовите предприятия са 21.651 млрд. лв. (20.6 на сто от БВП) в края
на февруари 2018 г. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 13.6%.
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 32.4% на годишна база през февруари 2018 година и достигат 2.563
млрд. лв. (2.4% от БВП). Депозитите на домакинствата са 47.964 млрд. лв. (45.7% от БВП) в края на февруари 2018 г. Те се
увеличават с 5.4% спрямо същия месец на 2017 г.
В края на февруари 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 53.291 млрд. лв. (50.8% от БВП). През февруари те се
увеличават на годишна база с 5%. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 2% на годишна база през февруари
2018 г. и в края на месеца достигат 31.183 млрд. лв. (29.7% от БВП).
Кредитите за домакинствата и НТООД са 19.808 млрд. лв. (18.9% от БВП) в края на февруари 2018 г. Спрямо същия месец
на 2017 г. те се увеличават с 6.1%.
В края на февруари 2018 г. жилищните кредити са 9.549 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 8.5%. Потребителските
кредити възлизат на 7.826 млрд. лв. и се увеличават с 7% спрямо февруари 2017 г.
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.3 млрд. лв. (2.2% от БВП) в края на февруари 2018 г. В сравнение
с февруари 2017 г. те се увеличават с 53%.
Нетните чуждестранни активи са 52.142 млрд. лв. в края на отчетния месец при 51.784 млрд. лв. в края на януари 2018 г.,
като нарастват с 2.9% в сравнение с февруари 2018 г. През февруари 2018 г. чуждестранните активи се увеличават с 2.3%
като достигат 60.985 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 8.843 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 1.1%.
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Dnes.bg
√ Светът утре: Дигитализация, но не и без човека! Хуманитарните професии няма да бъдат изместени от машини
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че днес, когато сме пред прогнозите голяма част от
професиите да бъдат заменени от машини, е важно да се знае, че професиите, свързани с грижата за човека, с работата с
хората и с разбирането им, няма да бъдат заменени.
В лекция в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Вълчев подчерта, че освен да се акцентира върху дигиталните
умения, трябва да се акцентира и на хуманитарните специалности.
По думите му бъдещето ни като страна зависи от това не толкова дали ще бъдем държава с малко или голямо население,
а с образовани учители. Ако има добри учители, всички ще имат по-добри резултати, както и ако по-добрите ученици
стават учители.
Според Вълчев е трудно да се говори за бъдещето и образованието, защото в образователната система има ученици, които
ще бъдат на пазара на труда и след 50 години.
"Не знаем какъв ще е пазарът на труда, вероятно и футуролозите не знаят, а в същото време образованието е система на
бъдещето", коментира Вълчев, цитиран от БТА.
Той допълни, че ще се появяват нови неравенства, а образованието трябва да е "асансьор", който да преодолява
неравенствата между различните социални нива. По думите на Вълчев днес говорим за "дигитални неравенства" като
неравенства в ползването на технологии, а скоро ще се говори за неравенства между "дигитални създатели" и "дигитални
ползватели". Икономиката ще зависи от това къде има повече хора, които създават и управляват машини на високо ниво,
каза Вълчев и допълни, че в тази посока трябва да се развива образованието.
Вече говорим за софтуерни умения още от детската градина и сме започнали промени в образователните програми с
вплитането на дигиталните компетентности във всички часове и дейности по интереси. Според образователния министър
вече се говори за обучение чрез информационни и комуникационни технологии или обучение за ИКТ, като когато се мисли
за "дигитални създатели", някои страни правят крачка назад в обучението чрез информационни технологии, защото се
търси оптималната доза, която да развие творчеството на децата.
Социалният министър Бисер Петков също подкрепя тезата, че когато се говори за бъдещето на труда е все едно да се гледа
на "кристална топка". Той сподели тезата, че понякога темпото на дигитализация е въпрос и на политически избор. Петков
посочи, че се създават качествено нови работни места, като по-податливи на изчезване са най-вече работните места в
рутинни дейности и тези, които изискват ниска степен на квалификация, като най-отчетливо се вижда това в земеделието.
Социалният министър допълни, че средноевропейският работник в рамките на трудовия си живот прави около 10
кариерни прехода и по-голямата гъвкавост създава нови форми на заетост.
По данни на ЕК около 40 процента от европейските работници са заети в т.нар. "нестандартни форми на заетост", като
работят в интернет платформи, на непълно работно време, споделят колективно определена работа или са на договор на
т.нар. нулева заетост - по заявка на работодателя.
За тях ЕК е направила законодателно предложение да се приеме нова директива за предвидими и прозрачни условия на
труд, като по оценка на Комисията около 3 млн. работници от ЕС, заети в такива форми на заетост, при започване на работа
трябва да получат достатъчно информация за условията, максималния срок на изпитателен период, и задължителните
изисквания за уменията и преквалификацията на работника.
Министърът отбеляза, че вече професионалният профил на работната сила трябва да е такъв, че да има по-висока
професионална квалификация, но и умения за общуване, творческо мислене и вземане на решения. Той припомни
изказване на еврокомисаря Мария Габриел, че само след 2 години 90 процента от работните места ще изискват основни
цифрови умения.
"Вече говорим не само за пазар на труда, базиран на професиите, а за такъв, базиран на уменията", заяви социалният
министър.
Econ.bg
√ Правилото спомагало за всяването на разкол между страните членки, смятат от германското външно министерство
Новото правителство на Германия подкрепи идеята за отмяна на принципа на единогласие при гласуването по
външнополитически въпроси на Европейския съюз.
Въпросната идея бе лансирана през февруари от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Според сега
действащата уредба, когато става въпрос за външнополитически въпроси, то трябва страните членки на ЕС да са напълно
единодушни. Юнкер обаче предлага за отмяната на този принцип, тъй като така се "възпрепятства възможността на
Брюксел да участва в решенията на важни проблеми на международната политика".
Сега тази идея срещна съмишленик и от най-голямата икономика в Съюза, изразена в позиция на германското
Министерство на външните работи.
"Принципът на единогласие позволява на онези, които искат да внесат разкол в ЕС, да постигнат лесно целите си", заяви
секретарят във ведомството в Берлин Михаел Рот, цитиран от "Дойче веле".
В подкрепа на отмяна на единогласието се изказа и експертът по външнополитически въпроси от фракцията на Съюза
(ХДС/ХСС) в Бундестага Юрген Харт.
"Възможността за взимане на решения с мнозинство би била целесъобразно допълнение към арсенала на европейската
външна политика, тя ще увеличи способностите на ЕС да действа", обяви Харт.
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Profit.bg
√ Азиатските акции падат на фона на опасенията от търговска война
Опасенията от избухване на търговска война между САЩ и Китай отново натежаха над азиатските акции и задържаха
считаната за валута убежище йена близо до 16-месечен връх.
Фючърсите на S&P 500 обаче скачат с 0.6%, което е необичайно за ранната азиатска търговия, след като Wall Street Journal
информира, че САЩ и Китай са започнали да преговарят за подобряването на достъпа на САЩ до китайските пазари.
Новината обаче не помогна особено на азиатските акции.
Японският Nikkei 225 губи 0.6%., след като падна до шест месечно дъно в началото на сесията. Китайският CSI300 изгуби
около 1% в ранната търговия.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губи 0.2% и бележи понижение в четвърти пореден ден. Индексът е на път да
запише първо тримесечно понижение от края на 2016 г., след като рискът от по-бързо вдигане на лихвите в САЩ и
опасността от търговска война изплашиха инвеститорите.
Южнокорейският основен индекс KOSPI записа лек ръст от 0.1% на фона на информациите, че САЩ и Южна Корея са пред
подписването на търговско споразумение, част от което ще е е изключването на Южна Корея от наложените мита за внос
на стомана и алуминий.
Корейският вон също поскъпна, след като падна до едномесечно дъно спрямо долара през миналата седмица.
В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа меморандум, с който могат да бъдат наложени мита върху китайския
внос на стойност до 60 млрд. долара, въпреки че за мерките ще има 30-дневен консултационен период преди да влязат в
сила.
Щатските акции също имаха тежка седмица. Dow Jones се понижи с 1.8% в петък, S&P 500 изгуби 2.1%, а Nasdaq падна с
2.4%. На фона на несигурния световен икономически климат, инвеститорите потърсиха сигурността на японската йена.
Йената се задържа на нивото от 104.90 спрямо долара, като падна под 105 за първи път от ноември 2016 г. Еврото поскъпна
с 0.1% до 1.2367 долара.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, бе близо до едноседмично
дъно от 89.423 пункта.
При суровините фючърсите на петрола от сорта брент отвориха на цена от над 70 долара за барел за първи път от януари.
Цените бяха подкрепени от очакванията, че Саудитска Арабия може да продължи с ограниченията в производството и през
2019 г., както и от опасенията, че САЩ може отново да наложи санкции на Иран.
Спот цената на златото остана без промяна на ниво от 1 346.71 долара за тройунция.
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