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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Дойче веле 
 
√ Кой ще остане да работи в България? 
България не само застарява, не само силно се свива, но и заема първо място в Европа по дял на функционално 
неграмотните ученици. А след броени години именно това поколение ще бъде гръбнакът на работната сила в 
страната. 
Производителността на труда в българската икономика нараства два пъти по-бързо в сравнение с темпото, с което 
намалява населението на страната. Въпреки това експертите на Световната банка допускат, че след 2050 година 
българската икономика може би няма да бъде в състояние да осигурява дори изплащането на минимални пенсии. Днес в 
България живеят около 160 хиляди души под 35-годишна възраст, които нямат дори начално образование. Тези 
неквалифицирани хора трудно могат да си намерят работни места в една бързо развиваща се икономика през 21 век. В 
същото време два пъти повече техни връстници имат висше образование и могат да бъдат много полезни за икономиката. 
Пита се обаче: как тези хора да бъдат стимулирани, за да останат да работят и да създадат семейство в родината си? 
Остър недостиг на кадри 
Ново изследване на БАН за последствията от демографската криза показва, че образованите млади хора искат преди 
всичко да получават добри доходи и да имат висока покупателната способност. Освен това те обръщат голямо внимание 
на възможностите за кариерно развитие и за повишаване на квалификацията и професионалните компетенции. Младите 
професионалисти държат да се чува думата им. В сравнение с по-възрастните трудещи се за тях обратната връзка с преките 
началници и с ръководството на фирмата или институцията играе много по-важна роля. Младите търсят по-настойчиво и 
правата си при неспазване на трудовото и социално-осигурителното законодателство. Понастоящем близо половината от 
големите и средните предприятия в България предлагат на младите работници и служители курсове за повишаване на 
квалификацията. Средно за Европейския съюз обаче този дял е около три четвърти. 
През последните три години все повече добре квалифицирани млади българи се завръщат в страната, но въпреки това 
проблемът с изтичането на мозъци в такива ключови сфери като здравеопазването и инженерните специалности си остава 
нерешен. В това отношение твърде показателен е провалът на опита няколко средни училища с разширено изучаване на 
западни езици да бъдат преобразувани в професионални колежи, които да подготвят дефицитни кадри за българските 
работодатели. Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, бунтът на родителите е 
мотивиран от разпространените нагласи, че децата нямат бъдеще в родината си. „Професионалното образование не 
върви, защото родителите искат децата им да учат в езикови гимназии и да намерят поприще зад граница. В 
Техническия университет например дори няма обучение по хидравлика и пневматика, които са ключови специалности 
за българското машиностроене. Как като работодатели да насърчим кадърните младежи със стипендии, за да дойдат 
при нас, след като няма нито един студент в тези специалности?“, реторично пита Велев. 
Много тревожно изглеждат и прогнозите за така наречения „коефициент на възрастова зависимост", тоест - колко 
пенсионери, деца и служители в публичния сектор издържа един човек, работещ в икономиката. В края на 2017 година на 
10 пенсионери и деца до 15-годишна възраст са се падали 18 души в активна възраст, но част от тях работят в икономически 
непроизводителния обществен сектор или пък са безработни. Тъжен факт е, че понастоящем 1,7 милиона заети в частния 
сектор осигуряват парите за пенсии на 2,2 милиона възрастни граждани, както и заплатите и социалните осигуровки на над 
половин милион заети в държавния и общинския сектор - управници, държавни и общински служители, учители, полицаи, 
военни и т.н. 
През 2050: едва 50% от българите ще бъдат в трудоспособна възраст 
Към средата на столетието, когато се очаква броят на българите в трудоспособна възраст да е намалял с 40%, това 
съотношение ще се влоши драматично, смятат експертите от Световната банка. До 2050 година се очаква една трета от 
населението на страната да бъде на възраст 65 и повече години, като едва 50% ще бъдат в трудоспособна възраст - в 
момента трудоспособни са 60% от българите. „Данъкът на застаряването“ ще отнема от икономическия растеж поне един 
процентен пункт годишно, сочи анализ на банката, разглеждащ икономическите последици от демографските тенденции 
в България. 
Световната банка бие тревога и за още нещо: България е на първо място в Европа по дял на функционално неграмотните 
средношколци. В изследването „Пиза“ четирима от всеки десет български ученици на 15-годишна възраст са показали 
изключително ниски резултати в ключови области като четенето и елементарните аритметични операции. Подобен 
резултат означава, че завършващите гимназиално образование в България на практика са учили пет години по-малко от 
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връстниците си в страни като Финландия и Естония, сочени като примери за качество на средното образование. А именно 
изследваните от „Пиза“ български поколения след броени години ще бъдат гръбнакът на работната сила, заета в 
националната икономика. 
 
Factor.bg 
 
√ Кой ще остане да работи в България? 
България не само застарява, но и заема първо място в Европа по дял на функционално неграмотните ученици, именно 
това поколение ще бъде гръбнакът на работната сила 
Производителността на труда в българската икономика нараства два пъти по-бързо в сравнение с темпото, с което 
намалява населението на страната. Въпреки това експертите на Световната банка допускат, че след 2050 година 
българската икономика може би няма да бъде в състояние да осигурява дори изплащането на минимални пенсии. Днес в 
България живеят около 160 хиляди души под 35-годишна възраст, които нямат дори начално образование. Тези 
неквалифицирани хора трудно могат да си намерят работни места в една бързо развиваща се икономика през 21 век. В 
същото време два пъти повече техни връстници имат висше образование и могат да бъдат много полезни за икономиката. 
Пита се обаче: как тези хора да бъдат стимулирани, за да останат да работят и да създадат семейство в родината си? 
Остър недостиг на кадри 
Ново изследване на БАН за последствията от демографската криза показва, че образованите млади хора искат преди 
всичко да получават добри доходи и да имат висока покупателната способност. Освен това те обръщат голямо внимание 
на възможностите за кариерно развитие и за повишаване на квалификацията и професионалните компетенции. Младите 
професионалисти държат да се чува думата им. В сравнение с по-възрастните трудещи се за тях обратната връзка с преките 
началници и с ръководството на фирмата или институцията играе много по-важна роля. Младите търсят по-настойчиво и 
правата си при неспазване на трудовото и социално-осигурителното законодателство. Понастоящем близо половината от 
големите и средните предприятия в България предлагат на младите работници и служители курсове за повишаване на 
квалификацията. Средно за Европейския съюз обаче този дял е около три четвърти. 
През последните три години все повече добре квалифицирани млади българи се завръщат в страната, но въпреки това 
проблемът с изтичането на мозъци в такива ключови сфери като здравеопазването и инженерните специалности си остава 
нерешен. В това отношение твърде показателен е провалът на опита няколко средни училища с разширено изучаване на 
западни езици да бъдат преобразувани в професионални колежи, които да подготвят дефицитни кадри за българските 
работодатели. Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, бунтът на родителите е 
мотивиран от разпространените нагласи, че децата нямат бъдеще в родината си. „Професионалното образование не 
върви, защото родителите искат децата им да учат в езикови гимназии и да намерят поприще зад граница. В 
Техническия университет например дори няма обучение по хидравлика и пневматика, които са ключови специалности 
за българското машиностроене. Как като работодатели да насърчим кадърните младежи със стипендии, за да дойдат 
при нас, след като няма нито един студент в тези специалности?“, реторично пита Велев. 
Много тревожно изглеждат и прогнозите за така наречения „коефициент на възрастова зависимост", тоест - колко 
пенсионери, деца и служители в публичния сектор издържа един човек, работещ в икономиката. В края на 2017 година на 
10 пенсионери и деца до 15-годишна възраст са се падали 18 души в активна възраст, но част от тях работят в икономически 
непроизводителния обществен сектор или пък са безработни. Тъжен факт е, че понастоящем 1,7 милиона заети в частния 
сектор осигуряват парите за пенсии на 2,2 милиона възрастни граждани, както и заплатите и социалните осигуровки на над 
половин милион заети в държавния и общинския сектор - управници, държавни и общински служители, учители, полицаи, 
военни и т.н. 
През 2050: едва 50% от българите ще бъдат в трудоспособна възраст 
Към средата на столетието, когато се очаква броят на българите в трудоспособна възраст да е намалял с 40%, това 
съотношение ще се влоши драматично, смятат експертите от Световната банка. До 2050 година се очаква една трета от 
населението на страната да бъде на възраст 65 и повече години, като едва 50% ще бъдат в трудоспособна възраст - в 
момента трудоспособни са 60% от българите. „Данъкът на застаряването“ ще отнема от икономическия растеж поне един 
процентен пункт годишно, сочи анализ на банката, разглеждащ икономическите последици от демографските тенденции 
в България. 
Световната банка бие тревога и за още нещо: България е на първо място в Европа по дял на функционално неграмотните 
средношколци. В изследването „Пиза“ четирима от всеки десет български ученици на 15-годишна възраст са показали 
изключително ниски резултати в ключови области като четенето и елементарните аритметични операции. Подобен 
резултат означава, че завършващите гимназиално образование в България на практика са учили пет години по-малко от 
връстниците си в страни като Финландия и Естония, сочени като примери за качество на средното образование. А именно 
изследваните от „Пиза“ български поколения след броени години ще бъдат гръбнакът на работната сила, заета в 
националната икономика. 
 
Club Z 
 
√ Кой ще остане да работи в България? 
Населението не само застарява, не само силно се свива, но сме първи и по функционално неграмотните ученици  
Производителността на труда в българската икономика нараства два пъти по-бързо в сравнение с темпото, с което 
намалява населението на страната. Въпреки това експертите на Световната банка допускат, че след 2050 година 
българската икономика може би няма да бъде в състояние да осигурява дори изплащането на минимални пенсии. Днес в 
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България живеят около 160 хиляди души под 35-годишна възраст, които нямат дори начално образование. Тези 
неквалифицирани хора трудно могат да си намерят работни места в една бързо развиваща се икономика през XXI век. В 
същото време два пъти повече техни връстници имат висше образование и могат да бъдат много полезни за икономиката. 
Пита се обаче: как тези хора да бъдат стимулирани, за да останат да работят и да създадат семейство в родината си? 
Остър недостиг на кадри 
Ново изследване на БАН за последствията от демографската криза показва, че образованите млади хора искат преди 
всичко да получават добри доходи и да имат висока покупателна способност. Освен това те обръщат голямо внимание на 
възможностите за кариерно развитие и за повишаване на квалификацията и професионалните компетенции. Младите 
професионалисти държат да се чува думата им. В сравнение с по-възрастните трудещи се за тях обратната връзка с преките 
началници и с ръководството на фирмата или институцията играе много по-важна роля. Младите търсят по-настойчиво и 
правата си при неспазване на трудовото и социално-осигурителното законодателство. Понастоящем близо половината от 
големите и средните предприятия в България предлагат на младите работници и служители курсове за повишаване на 
квалификацията. Средно за Европейския съюз обаче този дял е около три четвърти. 
През последните три години все повече добре квалифицирани млади българи се завръщат в страната, но въпреки това 
проблемът с изтичането на мозъци в такива ключови сфери като здравеопазването и инженерните специалности си остава 
нерешен. В това отношение твърде показателен е провалът на опита няколко средни училища с разширено изучаване на 
западни езици да бъдат преобразувани в професионални колежи, които да подготвят дефицитни кадри за българските 
работодатели. Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев бунтът на родителите е 
мотивиран от разпространените нагласи, че децата нямат бъдеще в родината си. 
„Професионалното образование не върви, защото родителите искат децата им да учат в езикови гимназии и да намерят 
поприще зад граница. В Техническия университет например дори няма обучение по хидравлика и пневматика, които 
са ключови специалности за българското машиностроене. Как като работодатели да насърчим кадърните младежи със 
стипендии, за да дойдат при нас, след като няма нито един студент в тези специалности?“, реторично пита Велев. 
Много тревожно изглеждат и прогнозите за така наречения коефициент на възрастова зависимост, тоест колко 
пенсионери, деца и служители в публичния сектор издържа един човек, работещ в икономиката. В края на 2017 година на 
10 пенсионери и деца до 15-годишна възраст са се падали 18 души в активна възраст, но част от тях работят в икономически 
непроизводителния обществен сектор или пък са безработни. Тъжен факт е, че понастоящем 1,7 милиона заети в частния 
сектор осигуряват парите за пенсии на 2,2 милиона възрастни граждани, както и заплатите и социалните осигуровки на над 
половин милион заети в държавния и общинския сектор - управници, държавни и общински служители, учители, полицаи, 
военни и т.н. 
През 2050 г. едва 50% от българите ще бъдат в трудоспособна възраст 
Към средата на столетието, когато се очаква броят на българите в трудоспособна възраст да е намалял с 40%, това 
съотношение ще се влоши драматично, смятат експертите от Световната банка. До 2050 година се очаква една трета от 
населението на страната да бъде на възраст 65 и повече години, като едва 50% ще бъдат в трудоспособна възраст - в 
момента трудоспособни са 60% от българите. „Данъкът на застаряването“ ще отнема от икономическия растеж поне един 
процентен пункт годишно, сочи анализ на банката, разглеждащ икономическите последици от демографските тенденции 
в България. 
Световната банка бие тревога и за още нещо: България е на първо място в Европа по дял на функционално неграмотните 
средношколци. В изследването „Пиза“ четирима от всеки десет български ученици на 15-годишна възраст са показали 
изключително ниски резултати в ключови области като четенето и елементарните аритметични операции. Подобен 
резултат означава, че завършващите гимназиално образование в България на практика са учили пет години по-малко от 
връстниците си в страни като Финландия и Естония, сочени като примери за качество на средното образование. А именно 
изследваните от „Пиза“ български поколения след броени години ще бъдат гръбнакът на работната сила, заета в 
националната икономика. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Кой ще остане да работи в България? 
Производителността на труда в българската икономика нараства два пъти по-бързо в сравнение с темпото, с което 
намалява населението на страната. Въпреки това експертите на Световната банка допускат, че след 2050 г. българската 
икономика може би няма да бъде в състояние да осигурява дори изплащането на минимални пенсии. Днес в България 
живеят около 160 хиляди души под 35-годишна възраст, които нямат дори начално образование. Тези неквалифицирани 
хора трудно могат да си намерят работни места в една бързо развиваща се икономика през 21 век. В същото време два 
пъти повече техни връстници имат висше образование и могат да бъдат много полезни за икономиката. Пита се обаче: как 
тези хора да бъдат стимулирани, за да останат да работят и да създадат семейство в родината си? 
Остър недостиг на кадри 
Ново изследване на БАН за последствията от демографската криза показва, че образованите млади хора искат преди 
всичко да получават добри доходи и да имат висока покупателната способност. Освен това те обръщат голямо внимание 
на възможностите за кариерно развитие и за повишаване на квалификацията и професионалните компетенции. Младите 
професионалисти държат да се чува думата им. В сравнение с по-възрастните трудещи се за тях обратната връзка с преките 
началници и с ръководството на фирмата или институцията играе много по-важна роля. Младите търсят по-настойчиво и 
правата си при неспазване на трудовото и социално-осигурителното законодателство. Понастоящем близо половината от 
големите и средните предприятия в България предлагат на младите работници и служители курсове за повишаване на 
квалификацията. Средно за Европейския съюз обаче този дял е около три четвърти. 
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През последните три години все повече добре квалифицирани млади българи се завръщат в страната, но въпреки това 
проблемът с изтичането на мозъци в такива ключови сфери като здравеопазването и инженерните специалности си остава 
нерешен. В това отношение твърде показателен е провалът на опита няколко средни училища с разширено изучаване на 
западни езици да бъдат преобразувани в професионални колежи, които да подготвят дефицитни кадри за българските 
работодатели. Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев бунтът на родителите е 
мотивиран от разпространените нагласи, че децата нямат бъдеще в родината си. "Професионалното образование не 
върви, защото родителите искат децата им да учат в езикови гимназии и да намерят поприще зад граница. В 
Техническия университет например дори няма обучение по хидравлика и пневматика, които са ключови специалности 
за българското машиностроене. Как като работодатели да насърчим кадърните младежи със стипендии, за да дойдат 
при нас, след като няма нито един студент в тези специалности", реторично пита Велев. 
Много тревожно изглеждат и прогнозите за така наречения коефициент на възрастова зависимост, тоест колко 
пенсионери, деца и служители в публичния сектор издържа един човек, работещ в икономиката. В края на 2017 г. на 10 
пенсионери и деца до 15-годишна възраст са се падали 18 души в активна възраст, но част от тях работят в икономически 
непроизводителния обществен сектор или пък са безработни. Тъжен факт е, че понастоящем 1.7 милиона заети в частния 
сектор осигуряват парите за пенсии на 2.2 милиона възрастни граждани, както и заплатите и социалните осигуровки на над 
половин милион заети в държавния и общинския сектор - управници, държавни и общински служители, учители, полицаи, 
военни и т.н. 
През 2050: едва 50% от българите ще бъдат в трудоспособна възраст 
Към средата на столетието, когато се очаква броят на българите в трудоспособна възраст да е намалял с 40%, това 
съотношение ще се влоши драматично, смятат експертите от Световната банка. До 2050 г. се очаква една трета от 
населението на страната да бъде на възраст 65 и повече години, като едва 50% ще бъдат в трудоспособна възраст - в 
момента трудоспособни са 60% от българите. "Данъкът на застаряването" ще отнема от икономическия растеж поне един 
процентен пункт годишно, сочи анализ на банката, разглеждащ икономическите последици от демографските тенденции 
в България. 
Световната банка бие тревога и за още нещо - България е на първо място в Европа по дял на функционално неграмотните 
средношколци. В изследването "Пиза" четирима от всеки десет български ученици на 15-годишна възраст са показали 
изключително ниски резултати в ключови области като четенето и елементарните аритметични операции. Подобен 
резултат означава, че завършващите гимназиално образование в България на практика са учили пет години по-малко от 
връстниците си в страни като Финландия и Естония, сочени като примери за качество на средното образование. А именно 
изследваните от "Пиза" български поколения след броени години ще бъдат гръбнакът на работната сила, заета в 
националната икономика. 
 
Expert.bg 
 
√ Кой ще остане да работи в България? 
Производителността на труда в българската икономика нараства два пъти по-бързо в сравнение с темпото, с което 
намалява населението на страната. Въпреки това експертите на Световната банка допускат, че след 2050 година 
българската икономика може би няма да бъде в състояние да осигурява дори изплащането на минимални пенсии. Днес в 
България живеят около 160 хиляди души под 35-годишна възраст, които нямат дори начално образование. Тези 
неквалифицирани хора трудно могат да си намерят работни места в една бързо развиваща се икономика през 21 век. В 
същото време два пъти повече техни връстници имат висше образование и могат да бъдат много полезни за икономиката. 
Пита се обаче: как тези хора да бъдат стимулирани, за да останат да работят и да създадат семейство в родината си? 
Остър недостиг на кадри 
Ново изследване на БАН за последствията от демографската криза показва, че образованите млади хора искат преди 
всичко да получават добри доходи и да имат висока покупателната способност. Освен това те обръщат голямо внимание 
на възможностите за кариерно развитие и за повишаване на квалификацията и професионалните компетенции. Младите 
професионалисти държат да се чува думата им. В сравнение с по-възрастните трудещи се за тях обратната връзка с преките 
началници и с ръководството на фирмата или институцията играе много по-важна роля. Младите търсят по-настойчиво и 
правата си при неспазване на трудовото и социално-осигурителното законодателство. Понастоящем близо половината от 
големите и средните предприятия в България предлагат на младите работници и служители курсове за повишаване на 
квалификацията. Средно за Европейския съюз обаче този дял е около три четвърти. 
През последните три години все повече добре квалифицирани млади българи се завръщат в страната, но въпреки това 
проблемът с изтичането на мозъци в такива ключови сфери като здравеопазването и инженерните специалности си остава 
нерешен. В това отношение твърде показателен е провалът на опита няколко средни училища с разширено изучаване на 
западни езици да бъдат преобразувани в професионални колежи, които да подготвят дефицитни кадри за българските 
работодатели. Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, бунтът на родителите е 
мотивиран от разпространените нагласи, че децата нямат бъдеще в родината си. „Професионалното образование не 
върви, защото родителите искат децата им да учат в езикови гимназии и да намерят поприще зад граница. В 
Техническия университет например дори няма обучение по хидравлика и пневматика, които са ключови специалности 
за българското машиностроене. Как като работодатели да насърчим кадърните младежи със стипендии, за да дойдат 
при нас, след като няма нито един студент в тези специалности?“, реторично пита Велев. 
Много тревожно изглеждат и прогнозите за така наречения „коефициент на възрастова зависимост", тоест - колко 
пенсионери, деца и служители в публичния сектор издържа един човек, работещ в икономиката. В края на 2017 година на 
10 пенсионери и деца до 15-годишна възраст са се падали 18 души в активна възраст, но част от тях работят в икономически 
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непроизводителния обществен сектор или пък са безработни. Тъжен факт е, че понастоящем 1,7 милиона заети в частния 
сектор осигуряват парите за пенсии на 2,2 милиона възрастни граждани, както и заплатите и социалните осигуровки на над 
половин милион заети в държавния и общинския сектор - управници, държавни и общински служители, учители, полицаи, 
военни и т.н. 
През 2050: едва 50% от българите ще бъдат в трудоспособна възраст 
Към средата на столетието, когато се очаква броят на българите в трудоспособна възраст да е намалял с 40%, това 
съотношение ще се влоши драматично, смятат експертите от Световната банка. До 2050 година се очаква една трета от 
населението на страната да бъде на възраст 65 и повече години, като едва 50% ще бъдат в трудоспособна възраст - в 
момента трудоспособни са 60% от българите. „Данъкът на застаряването“ ще отнема от икономическия растеж поне един 
процентен пункт годишно, сочи анализ на банката, разглеждащ икономическите последици от демографските тенденции 
в България. 
Световната банка бие тревога и за още нещо: България е на първо място в Европа по дял на функционално неграмотните 
средношколци. В изследването „Пиза“ четирима от всеки десет български ученици на 15-годишна възраст са показали 
изключително ниски резултати в ключови области като четенето и елементарните аритметични операции. Подобен 
резултат означава, че завършващите гимназиално образование в България на практика са учили пет години по-малко от 
връстниците си в страни като Финландия и Естония, сочени като примери за качество на средното образование. А именно 
изследваните от „Пиза“ български поколения след броени години ще бъдат гръбнакът на работната сила, заета в 
националната икономика. 

 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
3e-news.bg 
 
√ Конференцията на ЕК за технологии и новаторство се провежда в София на 3 и 4 май 
На 3 и 4 май в Националния дворец на културата в София ще се проведе конференцията "Интелигентно специализиране и 
трансфер на технологии като двигатели на новаторството за регионален растеж". Тя се организира от Съвместния 
изследователски център на Европейската комисия като част от програмата на Българското председателство на Съвета на 
ЕС. 
Сред основните участници ще бъдат комисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел, зам.- министър 
председателят Томислав Дончев, министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, първият 
заместник-председател на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, генералният директор на Съвместния 
изследователски център на Европейската комисия Владимир Шуха. 
Конференцията ще събере за конструктивен диалог политици, учени, представители на бизнеса, местните власти и 
университетите. Те ще обсъждат и изследват възможностите и предизвикателствата пред Европа в областта на създаването 
на умения, знанията и технологиите, научните изследвания, развитието, образованието, заетостта и иновациите, със 
специален фокус върху региона на югоизточна Европа и Западните Балкани. 
Повече информация, както и програма на конференцията можете да намерите на следния линк. 
 
Информационна агенция „Фокус“  
 
√ Неформална среща на министрите на отбраната на държавите-членки на Европейския съюз ще се проведе в София 
На 4 и 5 май 2018 г. в София ще се проведе неформална среща на министрите на отбраната на страните-членки на ЕС. 
Форумът е част от официалния календар на българското председателство на Съвета на ЕС и негов домакин  е министърът 
на отбраната Красимир Каракачанов. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. 
Във фокуса на дискусиите ще бъдат въпроси, свързани с ключови дейности на Европейската агенция по отбрана, 
постоянното структурирано сътрудничество, плана за действие по военната мобилност и перспективите пред операциите 
по управление на кризи.  
В рамките на срещата ще се проведе заседание на Европейската агенция по отбрана. 
Освен министри на отбраната на страните-членки на ЕС, в срещата ще участват представители на ООН, НАТО, Европейската 
комисия, Военния комитет на ЕС, Военния секретариат на ЕС и други институции на съюза.  
В края на работните сесии в събота, 5 май, министърът на отбраната Красимир Каракачанов и върховният представител на 
Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини ще дадат 
пресконференция. 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy
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Капитал  
 
√ Въглищата от "Мини Марица-изток" едва ли ще поскъпнат 
Работниците поискаха повече пари за инвестиции, без да докажат нуждата от такива. Държавата обеща анализ 
Министерството на енергетиката и държавното дружество "Мини Марица-изток" ще търсят възможности за оптимизиране 
на дейностите в дружеството, което най-вероятно значи свиване на разходи вместо вдигане на цената на въглищата. Това 
е резултатът след днешното посещение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова в предприятието и разговорите 
й с работещи там след протестите им. 
Недоволството в държавните мини се случва въпреки че през последните години дружеството е на печалба. Различното 
сега е, че работниците не искат увеличение на заплатите, а подобряване на условията на труд и модернизация на техниката 
- нещо, което, ако съдим по обществените поръчки, също се случва постоянно. Доброто финансово състояние пък би 
позволило заемно финансиране, което да се ползва за допълнително обновяване на техниката. 
Винаги на печалба 
"Мини Марица-изток" са едно от малкото държавни дружества в енергетиката, които през последните 5-6 години винаги 
излизат на печалба. Става дума за по няколко милиона, но е факт, че разходите се покриват напълно, задълженията към 
трети страни се плащат и няма забавяне по кредитите. Инвестиционната програма също се изпълнява спрямо 
предварително определения график. В момента е в ход обществена поръчка с бюджет от 85 млн. лв. за рехабилитация на 
5 багера. 
Миналата година дори се очаква да бъде рекордна за мините. Към 30 септември отчетът на компанията показва нетна 
печалба от 41 млн. лева. Това се потвърждава и от последните данни на енергийния министър, която миналата седмица 
обяви, че по сметките на дружеството има над 40 млн. лева. Точно затова и според Петкова искането за по-висока цена на 
въглищата заради необходимостта от инвестиции е неоснователно, тъй като има достатъчно средства за технологично 
обновяване. 
Поне засега изглежда, че съществено поскъпване на въглищата няма да бъде допуснато. Вместо това министър Петкова и 
ръководството на мините са се договорили "Минпроект" да изготви анализ за актуалното състояние на "Мини Марица-
изток", въз основа на който ще се търси възможност за допълнително оптимизиране на дейностите, така че да има 
допълнителни средства за инвестиции в техника. 
Заплахи и факти 
Странни са и заплахите на миньорите - ако не бъдат изпълнени исканията им, имало опасност да не успеят да добият 
нужните количества въглища за работата на топлоцентралите в Маришкия басейн. Пак от финансовия отчет на компанията 
се вижда, че през първите 9 месеца на миналата година има сериозно преизпълнение на плановете за добив. При разчет 
от 19 350 000 тона са добити и реализирани 22 040 571 тона или е отчетено преизпълнение от 2.7 млн. тона. В същото 
време иззетата земна маса е 61.3 млн. куб.м при разчет от 66.1 млн. куб.м с 22 ккал/кг. По-висока е била и самата 
калоричност на въглищата, което също е довело да повишаване на приходите с над 5 млн. лева. 
 
Investor.bg 
 
√ Нови процедури за 400 млн.лева започват по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 
„Национална компания индустриални зони“ и Областна администрация – Ловеч ще привличат инвеститори в 
икономическата зона на региона 
До края на годината по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)  ще стартираме процедури за 
около 400 млн. лева, от които ще могат да се възползват българските компании. 
Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на форум „Индустриалните зони – ключът към икономически 
растеж на регионите“, който се проведе в Ловеч, съобщи пресцентърът на икономическото ведомство. 
В рамките на събитието изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес и 
областният управител на Ловешка област Георги Терзийски подписаха меморандум за сътрудничество. 
По думите на Емил Караниколов с меморандума се продължава политиката на правителството за преодоляване на 
дисбалансите в регионите като се създават индустриални зони в цялата страна. 
Съгласно меморандума Областна администрация-Ловеч и “Национална компания индустриални зони” ще работят 
съвместно за привличане на инвестиции и за обособяване на икономическа зона в града при конкретен интерес от 
инвеститори. 
Ловешка област ще получи възможност нейният терен да се популяризира и предлага на инвеститори и да осъществи „ад 
хок“ проект за развитие на терена за индустриални цели. 
Подписването на меморандуми за сътрудничество с общините е част от стратегията на „Национална компания 
индустриални зони“ да развива индустриални зони като механизъм за насърчаване на икономическото развитие, като чрез 
тях предлага на инвеститорите индустриални терени в различни локации в цялата страна. 
До момента „Национална компания индустриални зони“ има подписани меморандуми за сътрудничество с общините в 
Бургас, Божурище, Враца, Сандански, Кюстендил, Варна, Видин, Дупница, Стара Загора, Горна Оряховица, както с Областна 
администрация – Кърджали. 
 
√ На срещата на върха в София ЕБВР ще представи проекти за Западните Балкани 
Председателята на ЕБВР Сума Чакрабарти разговаря по телефона с премиера Бойко Борисов 
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На Срещата на върха в София на 17 май Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще представи 
предложения за конкретни проекти в областта на свързаността и инфраструктурата. Това е станало ясно в телефонен 
разговор, проведен по инициатива на председателя на ЕБВР Сума Чакрабарти с премиера Бойко Борисов.  
Сума Чакрабарти е уверил министър-председателя, че ЕБВР ще подкрепи напълно усилията му за развитие на Балканите, 
съобщиха от пресцентъра на кабинета. 
В последните години банката е фокусирала значителна част от дейността си към този регион и организира редица 
инвестиционни форуми в негова подкрепа, посочи председателят на ЕБВР. В последния, който се проведе през февруари 
в Лондон, участва и премиерът Борисов. 
В рамките срещата на върха в София сър Сума Чакрабарти и Бойко Борисов ще обсъдят с лидерите на държавите от 
Западните Балкани и конкретните възможности за сътрудничество с финансовата институция. 
 
В. Банкерь 
 
√ Правителството ще има позиция по новия евробюджет в средата на лятото 
"За целия многогодишен финансов период от 2021-2027 г. общите разходи са в размер на 1 трилион 134 млрд. евро. 
Нашата вноска расте заради това, че брутният вътрешен продукт расте, а брутният национален доход също. Ще очакваме 
промяна на вноската на България". Това заяви финансовият министър Владислав Горанов на брифинг, посветен на 
предложения днес от Европейската комисия проект на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. 
По думите на Горанов задачите на ЕК са свързани с това да се срещне предизвикателството на Брекзит. "Умерени 
оптимисти сме, че уравнението, което предложи Европейската комисия, е един възможен вариант на многогодишната 
финансова рамка", каза Горанов и допълни, че на 14 май на Съвета по общи въпроси ще се отдели внимание на тази тема. 
Финансовият министър заяви и че предвижването на дебатите за новата финансова рамка на ЕС не трябва да се отлага, а 
трябва да се случи още сега, по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. "България ще получи повече, 
отколкото досега", категоричен е Горанов. 
"Все още е рано да се коментира къде е България в тези числа, тъй като отделните пакети по държави не са разписани от  
комисията", довърши Горанов. 
Вицепремиерът Томислав Дончев от своя страна заяви, че предложението на ЕК за новата финансова рамка е за един 
балансиран бюджет, който е една много добра основа за преговори. 
Кохезионният пакет през настоящия програмен период е 371 млрд. евро, а предложението за следващия програмен 
период е 373 млрд. евро. 
По отношение на общата селскостопанската политика (ОСП) през настоящия програмен период имаме спад, докато за 
следващия програмен период са предложени 371 млрд. евро, при 411 млрд. евро от сегашния програмен период. 
По отношение на инструментите за миграция и сигурност са предложени 62 млрд. и половина евро за следващия 
програмен период. За сектор миграция и граници за следващия програмен период са предложени почти 35 млрд. евро, а 
за сигурност и отбрана 27 млрд. и половина евро. 
Средствата по "Еразъм+" ще достигнат до 30 млрд. евро през новия програмен период. 
Вицепремиерът посочи, че оттук нататък ще текат много тежки преговори. "Ще има много реформи в Кохезионната 
политика и Общата селскостопанска политика", подчерта той. По думите на Дончев се очаква драстична промяна във 
финансирането, което получава България. "Към средата на лятото ще можете да прочетете и националната ни позиция", 
отсече вицепремиерът. 
 
Economy.bg 
 
√ Проучват как да намалят административната тежест за малките фирми  
Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов даде старт на проект, който има за цел да намали 
административната тежест за малките и средните предприятия посредством анализ на регулациите, които са особено 
сложни и да разработи по-опростени механизми за прилагане на действащите регулаторни норми. 
Зам.-министърът спомена и за мерките, които Министерството на икономиката предприе през последната една година за 
подобряването на административната среда и намаляване на административната тежест. 
Борисов спомена и за участието на държавата в Плана Юнкер, чрез Българска банка за развитие(ББР) „Тя е модератор по 
този процес имаме и шест банки партньори. ББР може да предложи до 100% гаранции на вашите компании, така че те да 
получат по ниско финансиране от банките-партньори. Считам, че това е нещо ново, и с него ще насърчим инвестиционните 
процеси“, заяви зам.-министър Борисов. 
Проектът ще бъде реализиран в пет последователни етапа, в рамките на които ще бъде разработена методология за 
събиране, валидиране и тълкуване на данни, с цел да се идентифицира и оцени информацията за най-често приложимите 
и най-сложните правни и регулаторни разпоредби, засягащи дейността на малките фирми в България. 
Ще бъдат проведени проучвания със специален фокус върху МСП-тата и интервюта със заинтересовани страни, за да се 
идентифицират най-проблематичните и сложни разпоредби от националното законодателство. 
В последния етап от проекта след анализа от проучванията и интервютата, ще бъдат определени законодателните актове, 
за които ще бъдат разработени презентации, с цел постигане по-висока достъпност и улесняване. 
Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката и ще бъдат представени на 
МСП-та и техните представители. Проектът е разработен от Министерството на икономиката и се финансира от Програмата 
за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. 
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√ САЩ изключиха България от „черния списък“ за спазване правата на интелектуалната собственост  
Решението е положителен знак към чуждестранните инвеститори  
България беше извадена от т. нар. „черен списък“ за защита на интелектуалната собственост в САЩ. Офисът на търговския 
представител на САЩ (USTR) обяви резултатите от ежегодно провеждания преглед по Раздел “Специален 301” от 
Търговския закон на САЩ на състоянието на защитата на правата на интелектуалната собственост. 
България е извадена от Списъка за наблюдение, след като в продължение на пет последователни години бе част от него. 
Изваждането на България от т. нар. „черен списък“ е оценка за реалния напредък на страната ни в областта на 
интелектуалната собственост и е резултат от предприетите действия от министерствата на вътрешните работи, на 
икономиката и на културата, Агенция „Митници“, Главната прокуратура и други институции. 
Решението е положителен знак към чуждестранните инвеститори и особено към американския високотехнологичен 
бизнес, за когото опазването на интелектуалната собственост е задължителна предпоставка за присъствие на всеки пазар. 
Българската страна ще продължи да полага усилия за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост 
във всичките им прояви - от онлайн пиратство на развлекателно съдържание и нелицензиран софтуер до подправени 
продукти и търговски марки, се отбелязва в съобщение на правителствената пресслужба. 
 
√ Кои компании трябва да назначат DPO?  
За мястото и ролята на тази позиция, нейните функции и изискванията към хората, които я заемат, вижте какво 
сподели професор д.т.н. Вeселин Целков  
От 25 май 2018 ще започне да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679. Той касае защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни. Едно от новите положения в Регламента е фигурата на „Длъжностно лице по защита на 
личните данни“ или Data Protection Officer (DPO). За мястото и ролята на тази позиция, нейните функции и изискванията 
към хората, които я заемат, разговаряме с професор д.т.н. Вeселин Целков, преподавател в Университета по 
библиотекознание и информационни технологии и член на Комисията за защита на личните данни. Вижте какво сподели 
той пред екипа на Economy.bg: 
Проф. Целков, кои са най-често отправяните въпроси от страна на администраторите на данни във връзка с 
фигурата на длъжностното лице по защита на данните? 
Влизането в сила на Общия регламент относно защита на личните данни или Общ регламент за защита на данните, или 
GDPR от 25 май 2018 налага голяма част от администраторите на лични данни и обработващите лични данни да назначат 
длъжностно лице по защита на данните. Длъжностното лице по защита на данните е превод на Data Protection Officer и 
много често съкращението DPO се използва в практиката.  Естествено възникват много въпроси от администраторите на 
лични данни: трябва или не трябва да назначаваме длъжностно лице по защита на данните; каква ще бъде неговата 
длъжностна характеристика; какви задачи ще изпълнява; какви са изискванията за професионален опит и квалификация... 
Регламентът не дава ясен и категоричен отговор. Но на всички тези въпроси има отговори. Те биха могли да се намерят на 
електронната страница на Комисията за защита на личните данни. Първо, има в голяма част отговори на тези въпроси, 
публикувани от КЗЛД, и второ, има общоевропейски насоки – това са насоките, които са дадени от работната група по чл. 
29. 
Фигурата на Длъжностното лице по защита на данните изцяло нова ли е за българското законодателство? 
За българския надзорен орган длъжностното лице по защита на данните не е нова визия. Още през 2013  Комисията прие 
и публикува в Държавен вестник Наредба №1 относно минималното ниво на техническите и организационни мерки, които 
трябва да предприемат администраторите на лични данни за защита на личните данни. Там е казано, че администраторът 
на лични данни може да назначи или да определи служител по защита на личните данни. Между другото, в тази Наредба 
има доста новости и доста неща, които са изпреварили с около 5 години Регламента за защита на личните данни. Това са 
например целите за защита: поверителност, цялостност и наличност и изобщо механизмът и процедурата за оценка на 
въздействието. От края на 2015 освен алгоритъм и методика за извършване оценка на въздействието Комисията е създала 
и е дала достъп до инструмент за оценка на въздействието. Човек може съвсем безплатно и безкористно да извърши 
такава оценка и да получи нивото на въздействие. Освен това в съответствие с нивото на въздействие да получи препоръки 
за необходимите организационни и технически мерки. Само да отбележа, че тази Наредба ще действа до 24 часа на 24 
май, защото от 25 май вече с влизането на Общия европейски регламент страните нямат право с подзаконови актове да 
извършват и да налагат допълнителни действия или допълнителни условия. 
Какви са разликите между Data Protection Officer и Data Security Officer? 
Data Protection Officer като понятие е много близо до наложилото се понятие Data Security Officer. Това е служителят по 
сигурността на информацията, който отговаря в определените организации за защита на класифицираната информация. 
Понеже звученето е много близко, автоматично понякога се пренасят функции от служителя по защита на информацията 
върху длъжностното лице по защита на данните. Истината е, че има много голяма разлика във философията на това лице. 
Служителят по сигурността на информацията има отговорности и има изпълнителски функции, а длъжностното лице по 
защита на данните – той няма отговорности и няма изпълнителски функции. Неговата задача е да консултира, да съветва, 
да анализра, да дава становище. Докато цялата отговорност за защита на личните данни се носи от администратора на 
лични данни. 
Къде е мястото и каква е ролята на DPO? 
Нека да си представим един общ модел на защитата на лични данни. Нека да си мислим, че изобщо правната рамка е един 
голям кръг и в този голям кръг има три по-малки независими кръгчета. Едното кръгче - това са субектите на данните или 
хората с техните лични данни. Другото кръгче е администраторът на лични данни, който обработва личните данни на 
хората. Третото кръгче е надзорният орган, който съблюдава за спазване на правната рамка и другите условия, които 
трябва. Длъжностното лице по защита на данните е в кръгчето, което е за администратора на лични данни, но то има много 
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интересни взаимодействия. То, първо, е точката на контакт за висшето ръководство на администратора на лични данни, а 
освен това е и точката за контакт за всички служители на администратора на лични данни. Т.е. служителите в дадената 
организация, ако имат някакви проблеми и питания, трябва да се обръщат към длъжностното лице по защита на данните. 
Длъжностното лице по защита на данните е точката за контакт с всички субекти на данните и затова администраторът на 
лични данни изрично е задължен да обяви длъжностното лице по защита и то да бъде достъпно по всички информационни 
средства за комуникация. Длъжностното лице по защита на данните е точката за контакт на администратора на лични 
данни с надзорния орган. Така че функцията на длъжностното лице по защита на данните е доста важна. 
Колко близо до висшето ръководство на съответната компания трябва да бъде позиционирано длъжностното лице 
по защита на данните? 
Има няколко изисквания, така че длъжностното лице да изпълни своите задачи и своите функционални задължения. 
Първо, длъжностното лице трябва да има достъп и да се ползва с подкрепата на най-висшето ниво на управление на 
дадения администратор на личните данни – било то държавна структура, било частна компания и т.н. Трябва да има достъп  
и ангажираност на най-високото ниво на управление. Второто важно нещо е, че високото ниво на управление трябва да 
ангажира длъжностното лице по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. Т.е. за всяка една нова дейност 
или за съществуващи дейности, или за всеки отговор, за всяко едно нещо, което е свързано с обработката на лични данни 
и за което няма създадени правила и процедури, топ ръководството на администратора трябва да се допитва за становище, 
за анализ, за компетентно мнение до длъжностното лице по защита на личните данни. На следващо място на 
длъжностното лице по защита на данните трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси, за да може той да си изпълни 
задачите. Тези ресурси са свързани както с чисто материална база, така и с достъп до информация, с възможност за 
въздействие и др. Длъжностното лице по защита на данните в определен смисъл се явява пълномощник на надзорния 
орган, т.е. той трябва да дава своите становища, да прави своите анализи независимо от топ ръководството на 
организацията и в съответствие и следвайки само изискванията на правната рамка. В тази връзка изрично е записано, че 
длъжностното лице не може да бъде наказвано или уволнявано при изпълнение на неговите служебни задължения. Освен 
това на длъжностното лице трябва да кажем, че могат да се възлагат и други задачи, които обаче не трябва да влизат в 
конфликт на интереси. 
Какво ще се разбира под конфликт на интереси? 
Този въпрос е дискусионен и той ще подлежи на допълнително тълкуване, анализ и за всяка една организация е различно, 
защото при чисто прагматичното пренасяне на понятието конфликт на интереси ще се окаже, че в една организация 
ръководителят или собственикът не може да бъде длъжностно лице по защита на данните; човекът, който отговаря за 
човешките ресурси, не може да бъде; човекът, който отговаря за информационната инфраструктура, не може. И може да 
се окаже, че никой не може. Но това е парадокс и той подлежи на уточняване. 
Всички администратори ли трябва да назначат длъжностно лице по защита на данните? 
През 2008 или 2009 КЗЛД инициира едно обществено обсъждане. Ние искахме да предложим още през 2008 и 2009 година 
в българския закон да има специална клауза за длъжностното лице по защита на данните. Това обществено обсъждане не 
беше съпроводено с достатъчно добра информационна кампания и ние получихме много силен отпор и от бизнеса, и от 
някои неправителствени организации и медии, които започнаха много дефинитно да казват, че наличието на такова лице 
ще бъде една допълнителна тежест за бизнеса. Член 37 от Регламента дефинира кои организации или кои структури, кои 
администратори или обработващи на лични данни трябва задължително да назначат длъжностно лице по защита на 
данните. Първо, когато обработването се извършва от публичен орган или структура освен когато става въпрос за 
съдилища при изпълнение на съдебните им функции. Веднага възниква въпросът „Какво означава публичен орган или 
публична структура?“. Регламентът не дава тълкуване. Публичен орган и структура по насоките, които са дадени от 
работната група по чл. 29, е въпрос на националното законодателство. Но при всички случаи държавните органи и 
структури трябва да назначат такова длъжностно лице по защита на данните.  На второ място, когато основните дейности 
на администратора или обработващия лични данни се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, 
обхват и/ или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни. Тук веднага трябва да 
направим разлика кои са основните дейности и какво означава редовно и систематично, мащабно. 
Кога се приема, че основната дейност се състои в обработване, което изисква такъв тип наблюдение на субектите? 
За основните дейности веднага можем да дадем един пример, който е много ясен. Всеки един администратор, всяка една 
структура извършва дейности по обработка на личните данни на своите служители. Това са т.нар. регистри персонал или 
личен състав и т.н., но обработката на данните за служителите не е основна дейност за организацията. Но ако вие сте една 
компания, която предлага услугата „Управление на човешки ресурси“, т.е. вие се грижите за подбора на персонал, за 
поддържане на досиетата, за назначаване и за всички тези дейности, които са свързани с управление на човешките 
ресурси... Това вече за тази компания са основни дейности.  Ако вземем например една болница - основните ѝ услуги са 
свързани с осигуряване здравето на хората. Но осигуряването на здравето на хората е свързано и то не може да бъде 
осъществено без  здравно досие, в което да има огромно количество лични данни, попадащи в категорията специални 
лични данни или чувствителни лични данни. Болницата попада в тази група администратори или обработващи лични 
данни, които задължително трябва да имат длъжностно лице по защита на данните. От другата страна, естествено, 
отделният зъболекар, отделният лекар, въпреки че обработва чувствителни лични данни, от него не може да се иска да 
има и длъжностно лице по защита на данните. 
Има ли критерии, които поясняват тези понятия? 
Работната група по чл. 29 казва някои критерии, които поясняват понятията „редовен и систематичен мониторинг“ и 
понятието „голям мащаб“. Когато говорим за редовен и систематичен мониторинг, това включва всички форми на 
проследяване и профилиране било то в реално време или извън реално време т.е. офлайн или онлайн. В този случай 
задължително трябва да има длъжностно лице по защита на данните. 
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Какво се разбира под обработка на лични данни в голям мащаб? 
За една малка страна голям мащаб са примерно 10 милиона. За друга държава 10 милиона не са голям мащаб. Комисията 
за защита на личните данни, базирайки се на своя опит, е подготвила едно множество от промени в Закона за защита на 
личните данни. Готов е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, който вече е на 
обществено обсъждане, публикуван, и там е написана границата 10 хил. Т.е. ако се обработват личните данни на 10 и 
повече хиляди субекти на данните, това вече може да го считаме за голям мащаб. Работната група казва: „Нека всеки да 
определи дали е голям мащабът, но да се вземат предвид, първо, броят на засегнатите субекти; второ – обемът на личните 
данни, защото вие може да имате малко субекти, обаче за тези субекти да поддържате голям брой лични данни. На трето 
място - обхватът на различните елементи от данните. На четвърто място – географският обхват на дейността – дали вие 
работите в един много малък географски регион или работите на големи територии и т.н. И на последно място се дава 
препоръка, че трябва да се вземе предвид и продължителността на обработка, т.е. имаме много краткотрайна обработка, 
както и дълга и продължителна. 
Бихте ли дали друг пример? Как стои този въпрос при компаниите, занимаващи се с онлайн търговия? 
Да вземем за пример компания, която се занимава с онлайн търговия и предлага различни продукти. Тази компания за 
онлайн търговия непрекъснато извършва мониторинг на това от какво се интересуват нейните клиенти, води статистическа 
информация и тя всъщност извършва профилиране. Както на типа на клиентите, така и на търсените стоки. Тогава тази 
компания се счита, че извършва редовен и систематичен мониторинг. Друг един пример – можем да вземем 
застрахователните компании. Даже само здравнозастрахователна компания да вземем – тя обработва личните данни на 
голям брой физически лица, освен това тези данни са свързани със здравословно и с медицинско състояние. Попадат в 
категорията специфични или чувствителни лични данни и тогава тази здравнозастрахователна компания трябва да има 
назначено длъжностно лице по защита на данните. 
Може ли длъжностното лице по защита на личните данни да бъде служител, който изпълнява и други функции? Може 
ли да бъде външно за компанията лице? Може ли едно длъжностно лице да отговаря за няколко компании? 
Не е задължително длъжностното лице в дадена организация да изпълнява единствено и само функциите на длъжностно 
лице по защита на данните. То може да изпълнява и други функции, като изрично е казано в Регламента и в насоките и 
тълкуванията, че то не трябва да бъде в конфликт на интереси. Да видим сега един пример. Вие сте една организация, 
която се занимава с реклама, с маркетинг и решавате да проведете едно широкомащабно маркетингово проучване. 
Правите един екип и назначавате ръководител на маркетинговата кампания. Въпросът е може ли това лице да бъде 
длъжностно лице по защита на данните или може ли на длъжностно лице да се повери функцията ръководител на 
маркетинговата кампания? Естественият отговор е, че той не може да бъде длъжностно лице по защита на данните, защото 
се получава конфликт между целите на маркетинговата кампания на проучването и на целите на защита на личните данни. 
Възможно ли е длъжностното лице да бъде външен служител?  Възможно е да бъде външен служител, но то трябва да 
бъде много ясно и добре дефинирано и да бъде винаги достъпно. То трябва да бъде винаги достъпно както на висшия 
мениджмънт на организацията, така на всички служители на организацията, на всички субекти на личните данни. Трябва 
да бъде достъпно и на надзорния орган. 
Какво се разбира под лесен достъп до длъжностното лице по защита на личните данни? 
Да бъде публично обявен. Да има имена, телефони за връзки, имейл, той да бъде реално съществуващо лице, което 
отговаря бързо на всевъзможни въпроси, запитвания, на различни казуси. 
Според Вас ще има ли фиктивно назначени длъжностни лица по защита? 
Не е в интерес на администратора да назначава длъжностно лице по защита на данните, което да е фиктивно. Той ще 
изпълни формалните изисквания, но всъщност една от най-важните задачи на длъжностното лице е той да бъде онзи 
независим одитор, през погледа на който ще минават всички действия по обработката на личните данни. И този одитор 
ще осигури на администратора на лични данни, че той обработва личните данни в съответствие с изискванията на законите. 
Иначе вие може наистина да си назначите едно длъжностно лице, което да не върши никаква работа, но това пък поставя 
администратора на личните данни под угрозата той да наруши законите и тогава да се стартира процедурата по налагане 
на санкции. Служителят по защита на личните данни, първо, информира и съветва администратора или обработващия. 
Второ, той контролира спазването на различните изисквания на Регламента и на всички други. На трето място, той 
упражнява надзор. Другото важно нещо е, че той контролира и повишава осведомеността и извършва обучението на 
персонала. Сътрудничи си с надзорния орган и той е всъщност онази точка, през която всички нови промени в правната 
рамка, всички насоки, всички инструкции, задължителни предписания, указания и т.н стават реално действащи правила на 
самата организация. Ако погледнем тези задачи на длъжностното лице по защита на данните, се вижда, че той на практика 
ще има доста работа и трябва да има доста големи компетенции и знания и опит, защото той първо, трябва да може да 
събира и да идентифицира дейностите по обработка, информира, съветва, издава препоръки на ръководството. Извършва 
надзор на регистъра по операциите; дава съвети по прилагането на основните принципи: неприкосновеност по 
подразбиране и неприкосновеност при проектиране. Той съветва дали трябва да се извърши оценка на въздействието. Той 
трябва да дава съвети и анализи каква методология трябва да се спазва при извършване на оценката на въздействието и 
той трябва да прецени дали организацията или администраторът на лични данни има достатъчно капацитет, 
компетентност и квалификация да извърши сам оценката на въздействието или трябва да използва външни оценители. 
Какъв опит и квалификация трябва да притежава? 
Естествено възниква въпросът, след като длъжностното лице по защита на данните е ключова фигура в администратора 
или обработващия лични данни за спазването на законността, какви трябва да бъдат опитът и професионалната 
квалификация на длъжностното лице по защита на лични данни. Регламентът казва само, че трябва да има доказана 
компетентност и квалификация. Като единственият критерий, който е ясно написан, е, че ако човек има 5 и повече години 
опит в работата с лични данни, той притежава достатъчно компетентност и квалификация за заемане на длъжността за 
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длъжностно лице по защита на личните данни. В промените на Закона Комисията предвижда длъжностните лица по 
защита на личните данни да бъдат подлагани на специален изпит и в резултат от този изпит те да получат съответния 
сертификат. Предвижда се сертификатът, който Комисията ще издава, да бъде с валидност 3 години. И на всеки 3 години 
този сертификат трябва да се подновява. Обучението може да се извършва на две места. Това може да бъде извършвано 
или от КЗЛД, или от други обучаващи организации по програми, одобрени от КЗЛД, т.е. от националния надзорен орган. 
Ние проучваме  - аз и моят екип,  този въпрос в Университета по библиотекознание и информационни технологии. 
Разработили сме една магистърска програма – Неприкосновеност и защита на личните данни. Извършваме анализ на това 
какво правят другите надзорни органи в страните от Европейския съюз и трябва да ви кажа, че има страни, които са доста 
напред в това отношение. 
Как е решен този въпрос в други държави. Може ли да споделите добри практики? 
Изобщо по внедряване на изискванията на Регламента лично на мен много добро впечатление ми правят надзорният орган 
на Великобритания, испанският надзорен орган, френският надзорен орган. Специално испанският надзорен орган е издал 
и едно цяло ръководство и една цяла т.нар. „схема“ за длъжностното лице по защита на данните, в която много ясно са 
описани и учебната програма, и как се извършва сертификацията, какви компетенции трябва да има, какво трябва да се 
отчита. Казано е, че ако имате 5 години, вие удовлетворявате изискванията. Добре, ама какво става, ако нямате 5 години? 
Според мен положителното тук е, че се казва следното: ако имате от 3 до 5 години опит, тогава трябва да имате обучение 
по една програма, която е от 60 часа. Ако пък имате само две години трудов опит, тогава учебната програма трябва да 
бъде 100 часа. Ако пък нямате никакъв опит, тогава пък трябва да преминете обучение по учебна програма, която да е, да 
кажем, минимум 180 часа. Като много е интересно, че в изпита, който и ние ще  заложим, ще има няколко важни тематични 
направления. Групи знания. Най-първата група знания са свързани с Общия регламент и изобщо с правната рамка. В 
Европейския съюз и в българското законодателство. Второто важно нещо са групата знания, свързани с отчетността и освен 
това с управление на риска и оценката на въздействие. И третата група знания са свързани с различни техники и средства, 
методи за защита на данните като техники и технологии вече. Не със защита правата на субекта на данните, а със защита 
на данните. И общо взето при процентното съотношение на тези 3 групи знания най-голямо внимание би трябвало да се 
отдаде на правната рамка – 50%. 30% за отчетност, управление на риска и оценка на въздействието и 20% за сигурността и 
защита на данните. Много важно е, че в самия изпит може би около 20% от въпросите, които ще бъдат разглеждани, са 
свързани с практически действия. Т.е. с оценка на ситуации, решаване на отделни казуси. Другите ще бъдат само 
демонстриране на знания. Като при тези оценки трябва да се има предвид, че човек може да получава и допълнителни 
бонуси например допълнителен бонус е университетско образование в бакалавърска или магистърска степен, свързана 
със защита на личните данни. Допълнителен бонус е участието в регионални или международни проекти, свързани със 
защита на личните данни, участие в международни конференции и четене на лекции и създаване на учебни пособия, 
публикуване. Изобщо, доста внимателно трябва да се развие въпросът с обучението, квалификацията и в крайна сметка 
сертификацията на длъжностното лице по защита на данните, защото личностното ми усещане е, че длъжностното лице 
по защита на данните ще бъде оная трансмисия или онзи мотор, който ще помогне да бъдат внедрени изискванията на 
Регламента. 
 
Списание Икономист 
 
√ Правителството отпусна 2,14 млн. лв за частните училища  
Те са за дейностите по възпитание и обучение, както и за изплащане на стипендии 
Правителството одобри допълнителни трансфери към общини за общо 2,140 млн. лева за издръжка на дейностите по 
възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища. 
В сумата са предвидени и средства за изплащане на стипендии на учениците в частните училища, се посочва в съобщението 
на правителствената пресслужба. 
Тя посочва, че Законът за предучилищното и училищното образование и наредбата да стипендиите дават възможност и 
основание за такова финансиране. 
За бюджетната 2018 г. в системата на държавно финансиране са включени шест частни детски градини и девет частни 
училища от шест общини, за които са необходими общо 1 856 135 лв. 
За бюджетната 2018 г. за стипендии на учениците след завършено основно образование в частните училища ще се 
предоставят общо 283 904 лв. Средствата са разпределени за учениците от 46 частни училища на територията на 10 
общини, посочва правителствената пресслужба. 
 
√  Кабинетът пренасочи 1,5 млн. евро към Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз  
С тях ще се финансират дейности по разработване и осъществяване на институционални, административни и 
структурни реформи в България в съответствие със Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж "Европа 2020" 
Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), с което 1,5 млн. евро ще бъдат 
пренасочени към Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз, съобщиха от пресслужбата на 
кабинета. 
Със средствата ще се финансират дейности по разработване и осъществяване на институционални, административни и 
структурни реформи в България в съответствие със Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 
„Европа 2020“. 
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Страната ни ще получи съвети и експертен опит от ЕС за провеждането на стимулиращи растежа реформи, което да 
гарантира повишаването на конкурентоспособността, увеличаването на производителността и стимулирането на 
инвестициите. 
Измененията на ОПДУ налагат и актуализация на Споразумението за партньорство, както и на финансовото разпределение 
на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по 
тематични цели и по оперативни програми. 
 
√  Безработицата у нас падна до 5,2%  
По-ниска е била през ноември 2008 г. 
Евростат представи данни, според които безработицата в България през март се понижи до 5,2% от 5,3% през февруари и 
под ниво на безработица от 6,4%, отчетено точно преди година (през март 2017-а). 
Това е най-ниската безработица в нашата страна от ноември 2008-а година насам, когато тя беше на ниво от 5,0 на сто. По 
този показател нашата страна се нарежда на 11-о място сред членовете на Европейския съюз с най-ниска безработица и е 
една от 17-те страни – членки с безработица, която е по-ниска от средноевропейската. 
През трети месец на настоящата година едва 179 хиляди българи са били без работа спрямо 183 хиляди през февруари и 
212 хиляди безработни точно преди година (през март 2017-а), показват днешните данни на Евростат. Това е най-малкият 
брой на безработните българи откакто съществува тази европейска статистика от началото на далечната 1995-а година. 
Нивото на младежката безработица в България се понижи през март до 10,4% от 10,5% през предишния месец и спрямо 
13,5% година по-рано, като без работа са били общо 19 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 22 
хиляди година по-рано (през март 2017-а). 
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се понижи през март до 5,0% от 
5,1% през февруари и спрямо 6,2% точно преди година, докато безработицата сред мъжете се понижи до 5,3% от 5,5% 
месец по-рано и спрямо 6,5% през март 2017-а година. 
 
Actualno.com 
 
√  Икономическият министър не иска да се сравняваме с никой за еврото, не вижда корупция 
Правителството работи за влизането на България в ERMII (чакалнята на еврозоната) до 1 година. В това увери министърът 
на икономиката Емил Караниколов, според когото сме изпълнили абсолютно всичко за влизане в EMRII. Няма държава, 
която да е приела еврото и да е била недоволна, заяви Караниколов, според когото нашата макроикономическа рамка е 
доста по-добра от Гърция. 
Всъщност по отношение на Гърция министърът не пожела да коментира – поне що се отнася до еврото.  
Пред bTV Караниколов не пожела да се сравняваме и с Чехия или Унгария, защото сме "доста по-малък пазар". В 
еврозоната ще имаме повече ликвидност, повече права и свързаност с европейските банки, изрично подчерта 
икономическият министър. Холандия, Австрия и Германия са държавите с най-големи инвестиции в България, повтори 
Караниколов. Той увери, че тези държави развиват инвестициите си в нашата страна в посока разширение на бизнеса. 
Министърът беше категоричен, че "на последните срещи дори не се говори за корупция", а се говорело за проблема с 
работната ръка.  
Вие чували ли сте скоро за голям корупционен скандал в България, попита Караниколов, като добави, че „вероятно има” 
нещо предвид ареста на кметицата на „Младост” Десислава Иванчева. Министърът видя в този арест добра работа на 
системата, макар да се съгласи, че няма нищо доказано и изтъкна как имаме вече работещ антикорупционен закон. 
Същевременно Караниколов смята, че съвсем скоро ще се промени тенденцията млади българи да бягат да работят в 
чужбина, защото там получават по-големи заплати. Иска ни се с много по-голям темп да растат заплатите, но не става, каза 
той. Приоритет на правителството било да се привличат инвеститори и да се създават производства, за да привличат 
"работещите бедни".  
Парите не са от бюджета на Народното събрание, не мога да кажа от къде са, обясни Караниколов що се отнася до 
скорошната визита на лидера на "Атака" Волен Сидеров в Крим, където Сидеров заговори за сваляне на санкции спрямо 
Русия.  
Това е демокрацията, обобщи икономическият министър, който е номинация в третото правителство на Бойко Борисов 
именно на "Атака". Караниколов заяви и, че член на кабинета не е бил в Крим, тъй като Сидеров е депутат и председател 
на парламентарната група на "Обединени патриоти". За финал Караниколов каза, че при евентуално разцепление в 
управляващата коалиция, ще се съобрази с волята на "Атака". 
 
√ Лихвите по кредитите ще трябва да се преизчислят след 1 юли 
Спешни промени в Закона за кредитните институции вкара в парламента председателката на бюджетната комисия Менда 
Стоянова. С тях се цели да бъде запушен вакуумът, който се очаква да се получи след 1 юли при определянето на лихвените 
проценти по кредитите. Промяната ще засегне повечето от кредитите, сключени в последните няколко години. Преди 
година БНБ обяви, че от 1 юли 2018 г. спира да изчислява индекса СОФИБОР. Това е референтната стойност за по-голямата 
част от левовите ипотечни и потребителски кредити в България. Причината за това решение са затегнатите правила от 
Евросъюза след финансовата криза, когато стана ясно, че големи европейски банки са правили пазарни манипулации с 
индексите ЮРИБОР и ЛИБОР.  
Според нов еврорегламент базата за смятане на лихвите трябва да се изчислява само от лицензирани администратори. С 
формалното оправдание, че не разполага с подобен лиценз, БНБ реши да преустанови изчисляването и публикуването на 
СОФИБОР, но така и не стана ясно защо не е кандидатствала за лиценз. 
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"За да се гарантират яснота и предвидимост на отношенията с потребителите", депутатът Менда Стоянова предлага 
промени в три закона, става ясно от мотивите към тях. Това са законите за кредитните институции, за потребителския 
кредит и за кредитите на недвижими имоти. В тях се въвеждат текстове, които указват, че референтните индекси за 
определяне на лихвените проценти от 1 юли трябва да бъдат предложени от всяка банка, като се спазват изискванията на 
специалния еврорегламент. Изрично е записано, че новият лихвен процент, който ще се образува след промяната, не може 
да надвишава размера на лихвата преди нея. Освен това всеки кредитополучател трябва да бъде уведомен от банката за 
промяната в договора. Ако потребителят не е съгласен с начина, по който вече ще се начислява лихвата, той може да го 
покрие предсрочно, но със съответната такса, пише Сега.  
Промяната в определянето на референтни индекси, на базата на които се определят и лихвите по кредитите, ще засегне 
огромен брой кредитополучатели - по данни на в. "Банкер" 85% от кредитния пазар. Масово договорите за левови кредити, 
сключени след 2014 г., са върху СОФИБОР и те преобладават над заемите в евро. Има обаче опасност определянето на 
референтен индекс по кредитните лихви от всяка една банка да доведе до големи различия в третирането на клиентите в 
зависимост от това кога е сключен договорът с тях. Именно заради това Асоциацията на банките в България (АББ) от 
известно време води преговори за спасяване на СОФИБОР. Отново по информация на в. "Банкер" се търси нов 
администратор, който да получи необходимия лиценз. 
 
В. Стандарт 
 
√ Московски срещу Брюксел заради превозвачите ни  
Западът удря тировете ни, те се готвят да затварят магистрали и граници на 15 и 16 май 
Ще напусна, ако ме накарат силово да вкарам текстовете, отсече транспортният министър. 
Транспортният министър Ивайло Московски обяви, че застава в подкрепа на българския автомобилен бранш срещу 
подготвяните от Брюксел рестрикции, които ще засегнат тежкотоварните и автобусните превози, предаде БНР. 
Рестрикциите са инициирани от Франция и Германия, които искат да печелят повече от автомобилните превозвачи от 
Централна и Югоизточна Европа, едни от най-силните от които са българските и полските. Промените засягат най-вече 
почивките на шофьорите, като ги задължават да нощуват в хотели, а пък работодателите им - да плащат командировъчните 
в размер, какъвто е приет на териториите на съответните европейски страни. 
Ако те бъдат приети, ще вдигнат разходите на българските автотранспортни фирми и ще ги направят 
неконкурентноспособни, твърдят от бранша. 
"Ако силово ми дадат да вкарам текстове, които са против българския транспортен бранш, ще стана и ще напусна", 
коментира министър Ивайло Московски. "Аз съм български министър на транспорта. Как мога да внеса текстове, които ще 
фалират българския транспорт", заяви той. 
На заседание на транспортната комисия в парламента браншовите организации на превозвачите обявиха, че на 15 и 16 
май обявяват генерална стачка.  
 
В. Сега 
 
√ Еврофондовете ще изтънеят за корумпирани държави 
Комисията на ЕС въвежда нов критерий за пари от следващия бюджет през 2021-2027 г. 
За първи път държавите - членки на ЕС, ще трябва да доказват, че се придържат към върховенството на закона, преди да 
получат достъп до европейско финансиране. Шефът на ЕК Жан-Клод Юнкер и еврокомисарят по бюджета Гюнтер Йотингер 
представиха вчера пред Европарламента от името на Комисията предложение за многогодишна финансова рамка през 
периода 2021-2027 г., което съдържа такова условие.  
В разпространения за медиите текст се казва: "Важна новост в предложения бюджет е засилената връзка между 
финансирането от ЕС и спазването на принципите на правовата държава. Зачитането на принципите на правовата държава 
е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС. Поради това Комисията 
предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането 
на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложените нови инструменти ще позволят на Съюза да 
спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и 
обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага от Комисията 
и ще се приема от Съвета чрез гласуване с квалифицирано мнозинство."  
България и Румъния са единствените държави в ЕС, заради които бе въведен специален механизъм още с приемането им 
през 2007 г. заради корупция на високо равнище и неефективна съдебна система. От края на 2017 г. започна нова 
процедура за върховенство на закона срещу Полша съгласно чл. 7 от Договора за ЕС, който допуска отнемане правото на 
глас. Унгария също е обект на засилена критика от Брюксел заради авторитарното управление на Виктор Орбан. 
Минус-плюс 
Новият дългосрочен бюджет ще намали с 5% дела на средствата за кохезионния фонд и общата селскостопанска политика, 
които са най-големите източници на еврофондове за България. Йонтигнер обеща обаче пред евродепутатите, че нетно 
разходите за тези две пера ще се запазят - просто няма да се увеличават заедно с другите. За да се компенсира излизането 
на Великобритания и отпадането на нейната вноска, се предлагат нови източници в бюджета - например национална 
вноска, която ще се начислява върху количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки във всяка държава 
членка (0.80 евро на килограм). 
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Economy News.bg 
 
√ ЕП: Под лупа - бюджетното финансиране за медии 
Европейският парламент ще обсъди в четвъртък доклад за свободата на медиите в ЕС, в който се предлага да се забрани 
или поне да стане напълно прозрачно участието в обществени поръчки на дружества, чийто краен собственик притежава 
медийно дружество, предаде БТА. 
Предлага се също държавите в ЕС да се задължат да съобщават за бюджетното финансиране, предоставяно на медийните 
дружества, както и да се извършва постоянно наблюдение на всяко бюджетно финансиране, отпускано на собственици на 
медии. Осъдените или признатите за виновни в извършване на каквото и да било престъпление не следва да бъдат 
собственици на медии, се допълва в доклада. 
ЕП призовава държавите да приемат и приложат правила за собствеността на медиите, така че да се избегне 
съсредоточаване на собственост, непряката собственост и собствеността, обхващаща различни медии, както и да се 
осигурят прозрачността, оповестяването и лесният достъп за гражданите до информация за собствеността на медиите, 
източниците на финансиране и управлението им. Подчертава се необходимостта от ограничения за обществените 
служители да бъдат собственици на медии. 
В доклада се отчита, че правото да информираш и да бъдеш информиран е част от основните демократични ценности на 
ЕС. Свободата, разнообразието и независимостта на медиите са в основата на правото на свобода на изразяване на 
мнение. Медиите изпълняват съществена роля в демократичното общество чрез дейността си на обществен пазител, като 
помагат за информирането и овластяването на гражданите, като разширяват тяхното разбиране за политическата и 
обществената среда. Разпространението на фалшиви новини в социалните медии и търсачките накърни значително 
доверието в традиционните медии, се отчита в документа. 
ЕП отбелязва, че обществените власти имат задължението да се въздържат от прилагане на ограничения върху свободата 
на изразяване на мнение и да приемат закони за развитието на свободни, независими и разнообразни медии. Те имат 
също задължението да защитават независимостта и безпристрастността на обществените медии, които работят в служба 
на демократичните общества, а не като обслужват интересите на действащите правителства. 
Журналистите се сблъскват с насилие, заплахи, тормоз или обществено порицание, главно заради своите разследвания в 
защита на обществения интерес срещу злоупотребата с власт, корупцията, нарушенията на правата на човека или 
незаконните действия. Според Съвета на Европа над половината от случаите на тормоз срещу работещите в медиите са 
дело на представители на държавата, пише в доклада. 
Отправен е призив Европейската комисия да възприема опитите на правителствата за нарушаване на свободата на 
медиите като сериозна и трайна злоупотреба с власт, и като действия срещу основни ценности на ЕС. Държавите в ЕС са 
призовани да вземат мерки, включително като предоставят подходящо бюджетно финансиране, за осигуряване и 
насърчаване на разнообразна, независима и свободна медийна среда, в служба на демократичното общество, 
включително независимост и устойчивост на обществените медии. Осъждат се опитите на правителствата да заглушат 
критичните медии и да унищожат свободата и разнообразието на медиите, включително чрез по-изтънчени похвати, като 
изкупуване от представители на правителства и техни приближени на търговски медии и принуждаване на обществените 
медии да обслужват интересите на малки групи. 
Отбелязва се, че при изготвянето на доклада са взети предвид резултатите от класацията "Световен показател за свобода 
на печата" на организацията "Репортери без граници". Допълва се, че днес Гугъл и Фейсбук държат 85 на сто от целия ръст 
на пазара на цифрова реклама, "което застрашава бъдещето на традиционните, финансирани от реклами, медийни 
дружества, например търговските телевизии, вестници и списания". Отправен е призив държавите в ЕС да включат 
медийната и информационната грамотност в националните образователни програми. 
 
√ Удостоверения по Булстат и по интернет 
Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на 
Народното събрание да го приеме. С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в 
регистъра, въз основа на електронно заявяване, както и за предаването му на заявителя по електронен път. Това ще улесни 
гражданите, защото няма да им се налага да чакат на гише за издаване на удостоверенията, каквато е практиката сега. 
Създават се и необходимите нормативни предпоставки за изпълнение на решението на правителството за премахване 
изискването за представяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на удостоверението за вписани в регистър 
БУЛСТАТ обстоятелства. Документът ще се изисква служебно по електронен път. 
С предлаганите промени в Закона се осигурява също така възможност за регистрация в Централния регистър на особените 
залози на чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените 
залози. 
 
√ Бюджетът на ЕС: Акценти + коментар 
Намаляване на еврофондове в новия европейски бюджет след излизането на Великобритания до 2027 година предлага 
Европейската комисия. Идеята е да се намалят парите за земеделие и кохезионната политика, което може да засегне пряко 
България. "С по-малко трябва да правим повече" - това са думите на председателя на комисията Жан Клод Юнкер, който 
представи проекта пред ЕП. 
Предложението за нов бюджет е обвързано с очакванията Европа да играе по-голяма роля за осигуряването на сигурност 
и стабилност в света, на фона на оттеглянето на Великобритания. 1,279 трилиона евро е проектобюджетът на ЕС за периода 
от 2021 до 2027 година. 
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Предложението на Европейската комисия предвижда намаляване на разходите за кохезия и селскостопанска политика с 
по 5% и увеличаване на средствата за научни изследвания и технологии, обща отбрана и гранична сигурност. 
Комисията предлага също броят на европейските програми да бъде намален с над една трета. Европейската комисия 
предвижда нови лостове за контрол, които ще позволят на ЕС да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране при 
случаи на слабости в прилагането на принципите на правовата държава. 
Европейският съюз започва в сряда процесът на договаряне на бюджета за периода 2021-2027 г., т.е. първият без вноски 
от Обединеното кралство, отбелязва електронното издание New Europe, като отбелязва, че с този ход комисарят по 
бюджета Гюнтер Йотингер отваря сцената за сблъсък, който ще разкрие дълбоко разцепление, - регионално и политическо. 
Структурни фондове 
Миналата седмица медиите пропуснаха намерението на Европейската комисия да прехвърли тежестта на бюджета от 
Изток на Юг. По принцип това ще бъде легитимирано чрез въвеждането на нови принципи при изчисляването на 
допустимостта, включително младежката безработица, върховенството на закона и броя на търсещите убежище. 
Държавите от Вишеградската група (Унгария, Полша, Чешката република и Словакия) едва ли ще приемат предложението 
без борба. 
Британската дупка 
Договарянето на Многогодишната финансова рамка се провежда в преговорите за състава на следващата Европейска 
комисия. Освен това има очакване Брюксел да се захване със нширокообхватни институционални реформи, които също 
ще разширят обхвата на преговорите. Бюджетът ще потвърди и преначертае линии на преговори, регионални и 
политически за разпределението на около един трилион евро или 2% от БВП на ЕС. 
По-широката институционална програма 
Преди да договарят структурните фондове, държавите ще трябва да се споразумеят кой ще попълни годишната дупка от 
10-15 млрд. евро, която ще се отвори след излизането на Великобритания от структурите на Общността. В това уравнение 
държавите няма да могат да заобикалят предоговарянето на исторически най-скъпата политика, т.е. Общата 
селскостопанска политика (ОСП). Подразбиращият се аргумент е, че 7% от европейското население не трябва да консумира 
80% от бюджета на Европа. 
Франция и Германия очевидно са готови да увеличат своя принос, но Австрия, Дания и Швеция не са толкова въодушавени 
от идеята. Остава една година до изборите в Швеция, а Дания и Австрия имат евроскептични правителства. Сигурно е, че 
отстъпките ще бъдат по-малко приемливи. 
Преговорите ще доведат до елементи на политическо приоритизиране. Намаляването на разходите за селското стопанство 
и намаляването на структурните фондове за Изтока може да бъде договорено в контекста на бъдещето, като се отделят 
повече средства за отбраната, граничния контрол и цифровата икономика. Тези нови приоритети в крайна сметка също ще 
се превърне в неразделна част от бюджетните преговори. 
Бюджетът и България 
Значима промяна в обема на европейските средства за България в следващата многогодишна финансова рамка няма да 
има, заяви вицепремиерът Томислав Дончев в първи коментар на представения в Брюксел документ. Дончев обърна 
внимание, че може да разчитаме на повече постъпления от средствата за отбрана и сигурност: 
"Някъде е възможно да има леко движение нагоре, някъде е възможно да има леко движение надолу. България като 
външна граница също ще има възможност да използва ресурса за защита на външните граници на ЕС". 
Така вицепремиерът Дончев коментира проектобюджета за 2021-2027 година, представен в сряда от Европейската 
комисия. Проектът предвижда цялостно нарастване на разходите, но в същото време намаляване на кохезионните 
фондове и земеделските субсидии. 
В бюджета на ЕС за периода след 2020 година българският интерес е в достатъчна степен защитен. Не се очаква значима 
промяна в размера на сумите, които ще получи България. Това съобщиха още по-късно пред журналисти вицепремиерът 
Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов. Възможно е дори България да получи повече пари, 
допълни Горанов. 
В сряда ЕК анонсира първи вариант за многогодишната финансова рамка /МФР/ за периода след 2020 година. Комисията 
предлага дългосрочен бюджет на стойност 1134,5 милиарда евро, съобщи Горанов. Двамата посочиха, че са умерени 
оптимисти относно предложението за бюджет, по което обаче дискусията започва. 
Практиката показва обаче, че дори и при тежки преговори финалният вариант на бюджета не се различава от началния, 
каза Дончев. България ще положи всички усилия да придвижи максимално напред дебата по МФР и ще започнат още на 
14 май със Съвета "Общи въпроси". 
Вноската на България в бюджета на ЕК ще расте, но не заради промяна на механизма за формиране на бюджета, а заради 
увеличаване на БВП и на Брутния национален доход, каза Горанов. 
Двата основни стълба на бюджета на ЕС - Кохезионната и на Общата селскостопанска политика, ще бъдат съхранени, 
доколкото е възможно, но в бюджета ще има и нови политики, каза Горанов. 
Проектът за бюджета на ЕК за периода след 2020 година е балансиран и е добра основа за преговори, каза Дончев като 
уточни, че това клише може да се използва и за този бюджет. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции поевтиняват, доларът запазва ръста си 
Азиатските акции поевтиняват днес, след като надеждите за реален прогрес при търговските преговори между САЩ и 
Китай намаляха. Доларът консолидира, след като от Федералния резерв потвърдиха перспективите за допълнителни 
вдигания на лихвите. 
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Настроенито на пазарите бе помрачено от информацията, че администрацията на Доналд Тръмп обмисля предприемане 
на действия, с който да ограничи способността на някои китайски компании да продават телекомуникационно оборудване 
в САЩ. 
Преговорите между министъра на финансите на САЩ Стивън Мнучин и китайския вицепремиер Лиу Хе се очаква да 
стартират по-късно днес. 
Пробив обаче е малко вероятен особено, след като от американското посолство заявиха, че тяхната делегация ще си тръгне 
още в петък вечерта. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.5%, докато южнокорейският KOSPI изгуби 0.4%. 
Индексът на китайските сини чипове изгуби 0.1% и е близо до осеммесечното дъно, достигнато през април. Японският 
пазар днес бе затворен заради празник, докато фючърсите на S&P 500 останаха почти без промяна. 
Индексите на Уолстрийт вчера записаха понижения, след като заплахата от щатски ограничения над китайските компании 
за телекомуникационно оборудване засилиха опасенията на инвеститорите от евентуално влошаване на търговските 
отношения между двете страни. 
Dow Jones и S&P 500 приключиха деня с по 0.72% надолу, докато Nasdaq изгуби 0.42%. 
Срещата на Фед завърши без промени в паричната политика, както се и очакваше, но от банката изразиха увереност, че 
ръстът на инфлацията в последно време ще се запази, което пък е предпоставка за вдигане на лихвите през юни. 
Еврото за последно се търгуваше срещу 1.1979 долара, след като падна до 15-седмично дъно от 1.1936 в сряда, 
доближавайки се до дъното си за годината от 1.1915. 
Доларът също така поскъпна до тримесечен връх спрямо йената вчера при 110.05, преди да отстъпи до 109.66. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от 
92.542 пункта, след като преди това достигна най-високото си ниво от края на декември при 92.834 пункта. 
Цените на петрола се понижиха на фона на нарастващите запаси в САЩ, а инвеститорите остават предпазливи преди 12 
май, когато е крайният срок за САЩ да ратифицира ядреното споразумение с Иран. 
Според Reuters президентът Доналд Тръмп е решил да се оттегли от сключеното през 2015 г. споразумение, но как точно 
ще го направи, засега остава неясно. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняха с 16 цента, до 73.20 долара за барел, докато щатският лек суров петрол 
изгуби 9 цента, до 67.84 долара за барел. 


