Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ НЕДОСТИГЪТ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Е СРЕД ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на голяма част от европейските държави. Това стана ясно след
проведена среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и
председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик. АИКБ
е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите
дейности и над 10 000 компании.
По време на срещата Васил Велев представи пред Яцек
Кравчик трите основни приоритета на българските
работодатели за 2018 г. Това са решаване на проблема
с недостига на човешки ресурси за българската
икономика, подобряване на бизнес средата чрез
ограничаване на административните тежести и подоброто регулиране и реформата на енергийния
сектор.
„Европейските работодатели имат много причини да
застанат рамо до рамо при решаването на проблема с
недостига на човешки ресурси. Защото въпросът с
уменията на работниците в много европейски страни е
сред основните задачи за решаване. Добрата новина, е
че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата
финансова рамка Комисията ще отдели повече ресурс,
с който да насърчи повишаването и подобряването на
уменията на хората”, заяви председателят на групата
на работодателите на ЕИСК.
Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията
на високо равнище „Бъдещето на труда“, организирана
от Министерство на труда и социалната политика с
подкрепата на Европейската комисия. Участие в събитието ще вземат и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и
бъдещ заместник-председател на ЕИСК и Бойко Недялков, член на УС на Асоциацията. Освен в международната
конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 „Работодатели” на ЕИСК, чиято тема ще е „Преодоляване
на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес перспектива“. И двете събития се провеждат в
рамките на Българското председателство на ЕС.
Свободен народ
√ Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на европейските държави
Това е основният извод от срещата между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Васил Велев и председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)
Яцек Кравчик
Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на голяма част от европейските държави. Това стана ясно след
проведена на 21 март 2018 година, среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Васил Велев и председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек
Кравчик. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от
икономическите дейности и над 10 000 компании.
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По време на срещата Васил Велев представи пред Яцек Кравчик трите основни приоритета на българските работодатели
за 2018 г. Това са решаване на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика, подобряване на
бизнес средата чрез ограничаване на административните тежести и по-доброто регулиране и реформата на енергийния
сектор.
„Европейските работодатели имат много причини да застанат рамо до рамо при решаването на проблема с недостига на
човешки ресурси. Защото въпросът с уменията на работниците в много европейски страни е сред основните задачи за
решаване. Добрата новина, е че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата финансова рамка Комисията ще отдели
повече ресурс, с който да насърчи повишаването и подобряването на уменията на хората”, заяви председателят на групата
на работодателите на ЕИСК.
Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията на високо равнище „Бъдещето на труда“, организирана от
Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия. Участие в събитието ще вземат и др Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и бъдещ заместник-председател на ЕИСК и Бойко Недялков, член на УС на
Асоциацията.
Освен в международната конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 „Работодатели” на ЕИСК, чиято
тема ще е "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспектива". И двете
събития се провеждат в рамките на Българското председателство на ЕС.
News.bg
√ Недостигът на човешки ресурси - основен проблем на европейските икономики
Един от основните проблеми на голяма част от европейските икономики е недостигът на човешки ресурси. Това стана ясно
в хода на среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и
председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик.
"Европейските работодатели имат много причини да застанат рамо до рамо при решаването на проблема с недостига на
човешки ресурси. Защото въпросът с уменията на работниците в много европейски страни е сред основните задачи за
решаване. Добрата новина, е че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата финансова рамка Комисията ще отдели
повече ресурс, с който да насърчи повишаването и подобряването на уменията на хората", заяви Кравчик.
От своя страна председателят на АИКБ запозна Кравчик с трите основни приоритета на българските работодатели за 2018
г., а именно - решаване на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика; подобряване на бизнес
средата чрез ограничаване на административните тежести; по-доброто регулиране и реформата на енергийния сектор.
Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията на високо равнище "Бъдещето на труда", организирана от
Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия. Освен в международната
конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 "Работодатели" на ЕИСК, чиято тема ще е "Преодоляване
на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспектива". И двете събития се провеждат в
рамките на Българското председателство на ЕС.
В. Банкерь
√ Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми в Европа
Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на голяма част от европейските държави. Това стана ясно след
проведена среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и
председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик. АИКБ
е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите
дейности и над 10 000 компании.
По време на срещата Васил Велев представи пред Яцек Кравчик трите основни приоритета на българските работодатели
за 2018 г. Това са решаване на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика, подобряване на
бизнес средата чрез ограничаване на административните тежести и по-доброто регулиране и реформата на енергийния
сектор.
„Европейските работодатели имат много причини да застанат рамо до рамо при решаването на проблема с недостига на
човешки ресурси. Защото въпросът с уменията на работниците в много европейски страни е сред основните задачи за
решаване. Добрата новина, е че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата финансова рамка Комисията ще отдели
повече ресурс, с който да насърчи повишаването и подобряването на уменията на хората”, заяви председателят на групата
на работодателите на ЕИСК.
Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията на високо равнище „Бъдещето на труда“, организирана от
Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия. Участие в събитието ще вземат и др Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и бъдещ заместник-председател на ЕИСК и Бойко Недялков, член на УС на
Асоциацията. Освен в международната конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 „Работодатели”
на ЕИСК, чиято тема ще е "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес
перспектива". И двете събития се провеждат в рамките на Българското председателство на ЕС.
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Fakti.bg
√ Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на европейските държави
Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на голяма част от европейските държави. Това стана ясно след
проведена среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и
председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик. АИКБ
е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите
дейности и над 10 000 компании.
По време на срещата Васил Велев представи пред Яцек Кравчик трите основни приоритета на българските работодатели
за 2018 г. Това са решаване на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика, подобряване на
бизнес средата чрез ограничаване на административните тежести и по-доброто регулиране и реформата на енергийния
сектор.
„Европейските работодатели имат много причини да застанат рамо до рамо при решаването на проблема с недостига на
човешки ресурси. Защото въпросът с уменията на работниците в много европейски страни е сред основните задачи за
решаване. Добрата новина, е че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата финансова рамка Комисията ще отдели
повече ресурс, с който да насърчи повишаването и подобряването на уменията на хората”, заяви председателят на групата
на работодателите на ЕИСК.
Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията на високо равнище „Бъдещето на труда“, организирана от
Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия. Участие в събитието ще вземат и др Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и бъдещ заместник-председател на ЕИСК и Бойко Недялков, член на УС на
Асоциацията. Освен в международната конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 „Работодатели”
на ЕИСК, чиято тема ще е "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес
перспектива". И двете събития се провеждат в рамките на Българското председателство на ЕС.
3e-news.net
√ Информираността на потребителите ключова за справяне с предизвикателствата на дигиталния свят
Повишаването на информираността на потребителите е ключова за справяне с предизвикателствата на цифровата
икономика, каза в своя реч по време на конференцията „Цифровата икономика – какви са ползите за потребителите?“ д-р
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и бъдещ заместник-председател
на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Събитието се провежда по повод Европейския ден на
потребителите.
Конференцията, която събра в София над 100 участници от цяла Европа, бе организирана от ЕИСК, съвместно с българския
Икономически и социален съвет.
Сред участниците бяха президентът на секция "Единен пазар, производство и потребление" в ЕИСК Мартин Зикер,
министърът на икономиката Емил Караниколов, заместник генералният директор на Генерална дирекция “Правосъдие и
потребители” на ЕК Франсиско Фонсека Морийо.
„Европейските институции, националните правителства и гражданските организации трябва да мотивират потребителите
да търсят повече информация и да придобиват повече знания, за да се справят с предизвикателствата на дигиталния свят“,
каза още д-р Ангелова. Тя обърна внимание още и на директивите, които ЕК разработва за защита правата на
потребителите при договори за предоставяне на цифрово съдържание.
По време на конференцията представители на институциите на ЕС, националните правителства, работодателски и
неправителствени организации обсъдиха приоритетите в областта на защитата на потребителите по време на българското
председателство на ЕС, както и мерките за защита на потребителите в цифровата икономика и др. Сериозно внимание бе
обърнато на Общата директивата за защита на личните данни, която влиза в сила на 25 май т.г. и как новите регулации ще
повлияят на бизнеса и потребителите.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик
√ Борисов е в Брюксел за Тристранната социална среща на върха за растеж и заетост
Социалното измерение на Европейския съюз трябва да бъде засилено, а социалното сближаване ускорено. Това подчерта
министър-председателят Бойко Борисов на пресконференция след Тристранната социална среща на върха за растеж и
заетост в Брюксел, която събра ръководителите на европейските институции и на европейските социални партньори.
Борисов посочи, че това е общата позиция на участниците в срещата, които по-рано обсъждаха основните
предизвикателства за постигане на по-високи социални стандарти в Европа.
Министър-председателят заяви, че активната работа по подобряване на икономическия растеж трябва да продължи,
защото води до подобряване и на благосъстоянието на европейските граждани. “Това означава наличие на високо
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конкурентна социална пазарна икономика, пълна трудова заетост и социален напредък”, каза Борисов, цитиран от
правителствената пресслужба.
Премиерът подчерта и че Българското председателство ще продължи активно работата си по важните законодателни
предложения в областта на заетостта и социалната политика. Целта ни е постигнем необходимия напредък. "Готови сме
да започнем своевременно и приоритетно анализа на новите инициативи на Европейската комисия", каза Борисов.
√ Половината пътища в България - в лошо или в много лошо състояние
8000 от 20 000 км републикански пътища са в лошо или много лошо състояние. Същото важи и за над 12 000 от 20 000 км
общинска пътна мрежа. Това съобщи пред бТВ регионалният министър Николай Нанков.
По думите му около 100 млн. лв. годишно от бюджета отиват за запълване на дупки по пътищата. Той обаче настоява този
неефективен и неустойчив метод да бъде прекратен. "30 години политиката е била дупките по пътищата да се пълнят със
студена смес след края на зимния сезон и в есенно-зимни условия отново да "цъфнат", отбеляза министърът. Той увери,
че се търси вариант за кардиналното решаване на проблема.
Фигуративно сме поставили чиновник до всяка дупка, коментира още Николай Нанков по повод нареждането на премиера
по въпроса. Министърът допълни, че в момента на годишна база около 400 км пътища се рехабилитират напълно.
Освен средства от тол системата и от бюджета пари за пътни ремонти ще се търсят и от нов фонд, свързан с пътната
безопасност, който Европейската комисия създава.
"С въвеждането на тол системата нашите прогнози са с 3-4 пъти по-голям обем от пътища на годишна база. Така че за около
6-7 години ще сме готови с пълна рехабилитация", увери Нанков.
Bloomberg TV
√ 8% ръст на пътниците отчитат авиопревозвачите у нас за 2017
11,5 млн пътници са превозени от и до България по международни и вътрешни линии, от които 10 млн по
международни и 1,5 млн по вътрешни линии
Рядко срещан ръст от 18% на превозените пътници от и до България обяви Асоциацията на българските авиокомпании
/АБА/ за 2017. Най-голям е ръстът на превозените пътници от и до летище София, 29% и 6% за летищата във Варна и Бургас,
обяви председателят на АБА Станислав Станулов на годишната си пресконференция на 21 март.
За 2017 авиоиндустрията в България се отличи с още една характеристика: развитието на техническото обслужване и
ремонт /MRO/ с новия хангар за широкофюзелажни самолети на Lufthansa Technik на летище София и мощностите на
Аеротехник, Bulgaria Air Charter, Heli Air, BG Air, каза още Станулов.
Ръстът от 11,5 млн пътници, превозени от и до България по международни и вътрешни линии се разпределя на 10 млн по
международни и 1,5 млн по вътрешни линии.
За летище София 35% от ръста идва от международните линии и главно от лоукост превозвачите, които носят половината
от трафика.
Българските авиокомпании са надеждни и стабилни, а делът им намалява заради навлизането на LCC, обясни още
Станулов.
Предизвикателствата пред авиосектора днес е липсата на национална стратегия за развитие на гражданската авиация до
20-30г, според европейската стратегия. Друг въпрос, който трябва да бъде решен е развитието на летище София.
„Пазарът ни е твърде лимитиран и една от опциите за увеличаване на трафика е държавна политика за създаване на хъб”,
каза директорът на България Ер кап. Янко Георгиев.
Нужна е държавна политика и стратегия, както и на летище София, за да облекчат авиокомпаниите, които да разширят
мрежата си, каза кап. Георгиев. Той посочи за еталон в това отношение Амстердам и Катар.
„Сега трябва да се използват всички методи и гъвкавост на летище София”.
Базовото летище за цялата авиация в България, на което са базирани всички български авиокомпании и целия MRO сектор
има нужда от ново градоустройствено решение и изход по въпроса за използването на северния район, в момента ползван
и от военните.
Асоциацията на българските авиокомпании предложи в бъдещия концесионен договор за летище София да бъде записано
развитието му като хъб, „подобно на Истанбул, Близкия изток или дори Баку”.
С прогнозата на ЕК за двойно увеличение на авиосектора в Европа до 2035, предизвикателство остава въпросът с недостига
на пилоти за гражданската авиация в България.
„Тясното място е първоначалното обучение на пилоти”, каза Станислав Станулов.
Средните специалисти се осигуряват от техникумите за авиотехници Макгахан и Хенри Форд в София, каза още Станулов.
АБА раздаде и трациционните годишни награди на тържествена церемония.
Investor.bg
√ Временната комисия за ЧЕЗ ще разследва кой стои зад сделката
Депутатите ще очакват информация от службите по казуса, както и от финансовото министерство за
арбитражното дело на CEZ Group
На три въпроса трябва да отговори временната комисия, която ще анализира продажбата на ЧЕЗ България, стана ясно на
първото ѝ заседание. По предложение на Таско Ерменков (БСП) след едномесечния срок трябва да има отговор на
въпросите кой купува активите на CEZ Group в България, как се финансира и как ще бъде върнат този заем.
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В тази връзка в комисията ще могат да бъдат извикани и изслушани представители на Националната агенция за приходите,
ДАНС, финансовото разузнаване, Комисията за енергийно и водно регулиране и т. н.
Пред журналисти след края на заседанието председателят на комисията Жельо Бойчев каза, че очаква в резултат от
работата на комисията да бъдат променени процедурите в работата на регулаторите в този сектор. "Очевидно ще се
наложат промени", поясни той.
По време на заседанието Валентин Николов (ГЕРБ) изтъкна, че комисията трябва да изяснени какъв е капацитетът за
управление на "Инерком България", ще бъдат ли правени промени в оперативния мениджмънт и какъв е инвестиционният
план за развитие на дружеството.
Депутатите бяха категорични, че е важно да получат информация за хода на арбитражното дело, което води CEZ Group
срещу страната ни. Председателят Жельо Бойчев предложи в следващото заседание да бъдат поканени представители на
Министерството на финансите и разговорите да бъдат засекретени. При това положение в залата могат да бъдат поканени
и представители на секретните служби, които да изяснят дали тази сделка представлява заплаха за националната
сигурност.
Бойчев посочи, че ще бъде изпратено и запитване до Министерския съвет за срещата с Гинка Върбакова, на която е взето
решение за участие на държавата, както и до Агенцията за приватизация относно продажбата на активите през 2004
година.
Ще бъде отправен въпрос и към CEZ Group какви са били изискванията към кандидатите в тази сделка. Това беше поискано
от Валентин Николов. Той допълни, че е важно да се чуе и мнението на надзора в компанията при вземането на решението,
тоест да бъде поискано становище и от министъра на финансите на Чехия.
Заседанието започна със спор между депутатите, предизвикан от текст в правилника за работата, който предвижда, че
решенията се взимат с мнозинство, а гласуването е лично. Димитър Лазаров (ГЕРБ) поиска редакционна промяна и
депутатите да могат да делегират правото да гласуват на свои колеги, например, когато им се налага да напуснат
заседанието по уважителни причини.
Рамадан Аталай (ДПС) обаче посочи, че с решение на Конституционния съд гласуването на депутатите е само лично. "Ако
за този месец няма да намерим време да се съберем и да гласуваме, дайте да закриваме тази комисия", коментира той.
Лазаров отбеляза, че комисиите са помощни органи на парламента и гласуването в пленарната зала е важно.
Председателят на комисията Жельо Бойчев предложи спорната точка да отпадне, но депутатите да приемат, че да
делегират правото си на глас ще имат право само народни представители, които са присъствали в началото на заседанието.
При напускане те ще уведомяват председателя как ще гласуват при вземането на решение след изслушването на всички
мнения.
Депутатите за кратко спориха и в кой ден да се провеждат заседанията на комисията. Практиката е временните комисии
да заседават във вторник, отбеляза Лазаров. В другите дни се провеждат заседанията на редовните комисии и депутатите
имат други ангажименти.
Econ.bg
√ България подкрепя постигнатите договорености за преходния период за Брекзит
Одобрена беше и позицията на страната ни за заседанието на Европейския съвет във формата по чл. 50 от Договора
за Европейския съюз
Министерският съвет прие позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на
22 и 23 март в Брюксел. Очаква се на него да бъдат приети заключения по Единния пазар, Европейския семестър, социални
въпроси, търговията и Западните Балкани преди срещата на върха в София на 17 май.
В дневния ред на европейските лидери е включен и изборът на вицепрезидент на Европейската централна банка.
Българското правителство подкрепя предложените насоки за заключения като съдържателни и навременни, отчитащи
както приоритетите в законодателния дневен ред на Съюза, така и интересите на държавите-членки.
Одобрена беше и позицията на страната ни за заседанието на Европейския съвет във формата по чл. 50 от Договора за
Европейския съюз. То ще се проведе на 23 март и на него държавните и правителствените ръководители на 27-те страни
ще бъдат информирани за хода на преговорите с Обединеното кралство в контекста на Споразумението по оттегляне.
България разглежда предложения проект на Споразумение като основа за водене на преговори с британската страна,
която включва ясни клаузи по всички въпроси, включително правата на гражданите и финансовите аспекти.
Преди дни Мишел Барние и Дейвид Дейвис – главните преговарящи съответно за ЕС и за Европейския съюз се споразумяха
за преходния период, след напускането на Обединеното кралство, което се очаква на 31 март 2019 г.
Всички временни мерки за окончателното установяване на новите отношения трябва да приключат в рамките на 21 месеца
след Брекзит – до 31 декември 2020 г. На тези заседания на Европейския съвет трябва да стане и ясно дали ще се състои
срещата на върха между ЕС и Турция във Варна, планирана за 26 март.
БНТ
√ Застаряването ще доведе до нови дейности и услуги на пазара на труда
През 2050 година всички общества в света ще са застарели и това ще породи необходимост от много хора, които да се
грижат за възрастните, каза Клер Харасти, старши специалист Заетост от Международна организация на труда на форум за
бъдещето на труда, организиран от Министерството на труда и социалната политика в рамките на Българското
европредседателство.
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Ще се появят нови услуги и дейности - специално строителство, услуги, свързани с фармацията, така че да са адаптирани
за възрастните, допълни Харасти. По думите ѝ няма съмнение, че ще има работни места, които не могат да се заемат от
машини.
Според Харасти повечето възрастни работници ще изискват адаптиране на условията на труд и работното време. Повече
жени в категорията над 55 години ще са активни на пазара на труда, ще намалее разликата във заплащането между двата
пола, допълни още експертът.
√ Продължава посещението на президента Румен Радев в Израел и Палестина
За днес е предвиден разговор с вицепрезидента и главен изпълнителен директор на Световния еврейски конгрес Роберт
Сингер. В програмата на българския държавен глава е среща с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху,
посещение в църквата "Божи гроб" и Стената на плача.
През деня президентът Румен Радев ще посети Палестина и ще разговаря с колегата си Махмуд Абас. Двамата ще обсъдят
перспективите за развитието на двустранните българо-палестински отношения в сфери като търговско-икономическите
контакти, образованието, науката и културата. По време на официалното посещение в Рамала българският държавен глава
ще положи венец пред гроба на Ясер Арафат.
√ 35 компании предложиха работа и стаж на младите в Русе
Не достигат инженери, електротехници и икономисти. Това стана ясно по време на „Националните дни на кариерата“ в
Русе. 35 компании предложиха работа и стаж на младите хора в града.
Звезделин Цвятков учи за първа година „Бизнес мениджмънт“ в Русенския университет. На форума е, защото иска да
открие подходящ стаж или пък своето мечтано работно място. Споделя, че желанията му са смели – уверен е, че един ден
ще има собствен бизнес.
Звезделин Цвятков – I курс „Бизнес мениджмънт“ в Русенския университет
„Най-вероятно стопанска фирма за производство на някакъв продукт – например слънчогледово олио.“
А преподавателите в Русенския университет често съветват студентите си да постъпват именно като Звезделин – да търсят
работа по специалността си.
проф. Иван Евстатиев – ръководител на Центъра за кариерно развитие в Русенския университет
„Искам да обърна внимание, че е много важно всеки студент да търси подходяща работна позиция, която съответства на
неговото образование. Има глад за инженерни кадри, за икономисти.“
Глад има и за електротехници.
Огнян Илиев – представител на Национална компания „Железопътна инфраструктура“
„Основно се дължи на това, че България се топи – няма хора. Ние трудно намираме кадри със завършено
електротехническо образование – независимо дали е висше – даже и със средно. Персоналът при нас застарява.“
Затова и повечето работодатели се ориентират към увеличение на възнагражденията и се опитват да създават все подобри условия на труд. След Русе кариерният форум продължава на 26-и март във Велико Търново.
Actualno.com
√ Професори и доценти ще губят титлите си при плагиатство
Занапред просветният министър у нас ще може да отстранява ректори, уличени в плагиатство, като за целта ще назначава
техни заместници за срок от 6 месеца. Това стана ясно след гласуваните вчера промени в закона за развитие на
академичния състав, внесени от ГЕРБ и Патриотите.
Ректор ще може да бъде отстраняван и ако не освободи от длъжност свои подчинени, за които също се установи, че са
преписали от чужди научни трудове.
Текстовете се смятат за революционни, защото за пръв път въвеждат процедури за установяване на научно плагиатство и
санкции за това, включително отнемане на научни титли. Прави се опит и да се върне в нормални граници придобиването
на научни степени и заемането на академични длъжности, след като години наред университетите бяха оставени да
произвеждат професори и доценти по съмнителни критерии.
Депутатите приеха текстове, въвеждащи дълго чаканите от научната общност правила и ред за установяване и наказване
на плагиатството, каквито в момента липсваха. Конкретизирано бе, че занапред министърът ще проверява сигнали за
нарушения при провежданите процедури за академични длъжности, за конфликт на интереси при журитата и за
плагиатство в дисертационните трудове. Сигналите няма да са анонимни - трябва да съдържат името, адреса и подписа на
подателя, да описват нарушенията и да представят доказателства за тях.
Според приетите вчера поправки занапред заповедите на ректора за присъждане на научни степени или заемане на
академични длъжности ще могат да се обжалват и пред министъра на образованието, а не само пред съда по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
При установяване на плагиатство или недостоверност на предоставените данни професорите и доцентите ще губят титлите
си, а на докторите и докторите на науките ще се отнемат научните степени. С тази задача са натоварени единствено
ректорите на университетите.
Министърът ще може да предлага и отнемане на програмната акредитация на съответните докторски програми на висши
училища или научни организации, ако те системно нарушават правилата. Откритите и незавършилите до влизането в сила
на закона процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се довършват при
досегашните условия, приеха още депутатите.
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√ Видин въвежда първа степен "повишено внимание" заради покачване нивото на Дунав
Въвеждаме „повишено внимание“ заради покачване нивото на река Дунав. Това каза на заседание на Щаба за изпълнение
на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб във връзка с нивото на река Дунав
Албена Георгиева, областен управител на Видин.
Георгиева посочи, че вече е издадена заповед, с която е въведена първа степен „Повишено внимание“ от Областния план
за провеждане на високите води на река Дунав. Нивото на река Дунав тази сутрин край Видин е 759 см.
„В заповедта е посочено, че „Напоителни системи“ – Видин осъществяват ежедневно наблюдение на дунавските диги,
въвежда се и денонощно дежурство в помпените станции и отводняване от подпочвени води при необходимост.
Директорът на РСПБЗН организира три пъти в денонощието следенето и измерването на нивото на река Дунав при рейката
на пристанището в град Видин – в 8.00 часа, в 12.00 часа и в 18.00 часа“, каза Албена Георгиева, цитирана от Фокус.
На заседанието на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия тя допълни, че кметовете на общините
по поречието на река Дунав – Брегово, Ново село, Видин и Димово трябва да предприемат превантивни мерки за защита
на населението от евентуално покачване на нивото на река Дунав.
При покачване на нивото на реката до 840 см. Областно пътно управление – Видин трябва да спре движението по път
Дунавци-Арчар заради заливане на участъка от пътя при Рациария – Арчар.
Fakti.bg
√ Увеличиха заплатата на шефката на НАП
Министерският съвет определи на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите увеличение на
основната месечна заплата с 10 на сто спрямо настоящия й размер.
От 1 април т. г. Галя Димитрова ще получава 4070 лева. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Решението е обусловено от водещия принос на ръководителя на приходната агенция за успешното изпълнение на
основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2017 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното
изпълнение на задълженията и предоставяните
електронни услуги.
Съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за НАП, възнаграждението на изпълнителния директор на агенцията се определя от
Министерския съвет.
Economic.bg
√ Правителството иска да ограничи обжалването на обществени поръчки
Прецизират се текстовете за кръга заинтересовани лица, които могат да обжалват търгове
На правителствено заседание са обсъдени промени в законодателството, които да сложат край на „злоумишленото“
обжалване на обществени поръчки. От изнесената информация става ясно, че вече са сформирани работни групи с
участието на всички заинтересовани институции, които да подготвят изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)
и в Наказателния кодекс.
Прецизират се текстовете за кръга заинтересовани лица при обжалване на обществените поръчки, като целта е да не бъдат
спирани с години значими проекти, което води до загуба на средства и невъзможност да бъдат реализирани важни за
обществото политики.
Представители на правителството се оплакват отдавна, че фирми, които понякога дори не участват в търговете за
поръчките, пускат постоянно жалби и така бавят работата по строителството на различни обекти. Най-показателният случай
е тол системата, чието изграждане не можеше да стартира с години, а ресорните министри постоянно се оплакваха от
жалби, решението по които се точи с месеци.
Най-остро срещу обжалванията са се изказвали вицепремиерът Томислав Дончев и регионалният министър Николай
Нанков.
√ Telenor напуска България до септември
Норвежката група е подписала споразумение с чешкия фонд PPF Group при цена от 2.8 млрд. евро
Норвежката телекомуникационна компания Telenor Group, която стъпи в България само преди 5 години, официално обяви,
че напуска страната. С официално съобщение се казва, че е сключено споразумение за продажба на активите си в
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на чешкия инвестиционен фонд PPF Group срещу 27 млрд. норвежки крони (2.8 млрд.
евро).
Купувачът е същият, който купи и Нова телевизия. Инвестиционният фонд е собственост на Петр Келнер – определяният
като най-богат чех.
Сделката включва изцяло притежаваните от Telenor мобилни операции в Унгария, България, Черна гора и Сърбия, както и
доставчикът на технологични услуги Telenor Common Operation. Операциите в ЦИЕ са допринесли с приблизително 11.8
млрд. крони, или 9% от приходите на Telenor Group и 4.1 млрд. крони, или 8% от EBITDA през 2017 г. и имат повече от 9
млн. клиенти и около 3 500 служители.
„Стратегията на Telenor Group се основава на растеж, ефективност и опростяване. С продажбата на нашите активи в
Централна и Източна Европа правим важна стъпка в опростяването и фокусирането на портфейла на Telenor върху
регионите, където има най-голям потенциал за създаване на стойност. След тази сделка бизнесът на Telenor ще се състои
от интегрирани фиксирани и мобилни операции в Скандинавия и силни мобилни позиции в Азия“, коментира Сигве Бреке,
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главен изпълнителен директор на Telenor Group. Според него опитът на PPF Group в региона и в сектора ще го превърне в
добър собственик на активите в Централна и Източна Европа.
PPF Group е най-голямата частна инвестиционна група в Централна и Източна Европа с приблизително 35 млрд. евро активи
под неин контрол. Фондът инвестира в различни сектори, включително банкиране, потребителско финансиране,
недвижими имоти, минно дело и телекомуникации. Предишният опит на компанията в сделките включва придобиването
на O2 Czech Republic от Telefonica през 2013 г. и „Нова броудкастинг груп“ в България през 2018 г.
„С тази покупка PPF Group разширява телекомуникационното си портфолио в още четири държави и изпълнява
дългогодишната си цел да стане средноевропейски“, каза Ладислав Бартоник, представител на PPF Grou, отговарящ за
телекомуникационните активи.
Сделката изисква регулаторно одобрение. Очаква се тя да бъде финализирана през третото тримесечие на 2018 г. От
първото тримесечие на 2018 г. операциите в Централна и Източна Европа ще бъдат третирани като актив, държан за
продажба и изваден от финансовата отчетност на Telenor Group. Очаква се сделката да доведе до счетоводна печалба след
облагане с данък от около 3 млрд. крони, която да бъде резервирана след приключването на сделката.
Bulgaria On Air
√ Чуждестранните инвестиции у нас бележат 34% ръст
Скоро немски компании ще започнат да произвеждат авточасти в Северозападна България, посочи Стамен Янев
Опозиционното говорене, че няма преки чуждестранни инвестиции у нас не е непознато на обществената среда.
"Това клише можем да го разобличим със статистика. Бележим 34% ръст на чуждестранните инвестиции у нас. До голяма
степен те се насочват към производството. Мога да добавя, че 30% от БВП на страната е от производство. Голяма част от
инвестициите са от Холандия, тъй като те имат благоприятен данъчен режим", отбеляза изпълнителният директор на БАИ
Стамен Янев.
Един от най-закъсалите в икономическо отношение райони в страната е Северозападният. Гостът на "Денят ON AIR"
съобщи, че скоро регионът ще бъде подсилен от инвестиции.
"Северозападна България е район с голям потенциал. Много скоро ще обявим няколко основни инвестиции касаещи
производството на автомобилни части. Преговаряме с немски компании, които ще дадат прехранване на редица
семейства там", заяви Янев пред Bulgaria ON AIR.
Изпълнителният директор на БАИ разказа за българо-сръбски бизнес форум, който бил под шапката на вицепремиера
Томислав Дончев.
"Имаше действително сериозен интерес. Събраха се над 200 човека и над 130 компании. Имаше голям интерес за обмен
на идеи и в двете посоки. Западните Балкани стоят откъснати от останалата Европа, но ако сме задружни нещата ще стоят
по различен начин", подчерта той.
√ На първо място сме по работещи жени в технологичния сектор
Заетите в сферата дами представляват 30,28%
България е страната с най-висок процент на жени, работещи в технологичния сектор. Това става ясно от проучване на
платформата за кариерно развитие Honeypot, която анализира работната сила в 41 държави от Европейския съюз (ЕС) и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Според изследването в страната ни заетите в технологичния сектор дами представляват 30,28%. Сред другите лидери по
този показател са още Австралия (28%) и Румъния (26%). На обратния полюс е Словакия с едва 9,29%, пише Investor.bg.
Въпреки високите проценти за България, докладът показва, че пропастта в заплащането между мъже и жени в сектора
остава значителна – 19,20%, превишавайки дори средната за страната (15,40%) по данни от 2015 г. От доклада ставя ясно,
че средното възнаграждение в сектора за година е 26 829 евро, като при жените то е 21 678 евро.
Относително нисък е процентът на жените, които заемат високопоставени длъжности в ръководството на бизнеса и
държавните структури у нас. Малко над една трета са дамите законадатели или висши държавни служители (36,7%) и тези,
които имат министерски длъжности (35,1%). Още по-малко (20,6%) са тези в парламента.
Novini.bg
√ Станислав Иванов: Предстоят нови закони за проверки на старите дизелови автомобили
В проучвания се казва, че броят на дизеловите автомобили до 2030 ще спадне до 9%. Това заяви Халил Летифов, депутат
от ДПС в сутрешния блок на БНТ, по темата за съдбата на старите дизелови автомобили.
"Производителите трябва да намерят технология, която да е достъпна за хората, без да замърсява въздуха. Едва ли хората
щяха да карат автомобили на по 30 години, ако можеха да си позволят нов", допълни той.
"Вносителите на автомобили казват, че голяма част от хората, които си купуват коли втора употреба, не искат хибридни
автомобили, тъй като частите им са скъпи, въпреки че са по евтини на разход. Над 20 % от автомобилите в страната са без
катализатор. Това значи, че те не отговарят на стандартите. Хоризонтът в който се вижда тези автомобили да изчезнат е
недалеч, до 10 години", каза Летифов.
"В България се предвижда да се залепват стикери на стъклата, на база вредните емисии, които изпуска всеки автомобил.
Чрез този стикер, ще се преценява дали дадената кола може да се допуска в град или не. Но това ще бъде по преценка на
всеки кмет", заяви от своя страна Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ. "В момента има проверки само за
състоянието на спирачките и газта на автомобилите, но се предвиждат 3 нови закона.
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След тези закони ще има по-стриктни проверки. Ако даден автомобил не покрива стандарти, той може да бъде спрян,
докато не бъде поправена грешка. Няма как да накараме хората, които нямат пари, да си купят по-нов автомобил. Хората
ще си променят мнението за старите автомобили след именно обновените прегледи и годишни технически прегледи",
разкри Иванов.
√ Фермерски пазар се организира в София за Часа на Земята
Фермерският пазар "От нашата ферма - с любов за вас!" ще гостува на Часа на Земята в столицата. Той ще е отворен на
площад "Александър Батенберг" в събота, 24 март, между 10:00 и 18:00 ч., съобщиха от WWF България. На него ще
присъства и екип на WWF, за да представи на софиянци природозащитната си работа, както и какво може да направи
всеки, за да намали разхищаването на безценните природни ресурси.
По повод Часа на Земята, Столична община ще разшири пешеходната зона за целия ден в събота (между 08:00 и 21:30 ч.)
и ще затвори за коли площад Батенберг от бул."Г. С. Раковски" до ул."Княз Александър Батенберг". За целия ден на
площада ще бъде разкрит и мобилен пункт за събиране на стара техника - електрическо и електронно оборудване.
Зелените светлини на 50 пешеходни светофара в града ще светят във формата на сърце - отправяйки ясно послание за
любов към природата, подсещайки гражданите да изгасят осветлението си вечерта, включвайки се в световната
инициатива. За втора поредна година WWF, заедно с Българската асоциация за ски в свободен и екстремен стил (БАССЕС)
организират нощно изкачване на Черни връх за Часа на Земята. Тази година към проявата се присъединява и платформата
за спорт Activity Choices.
Софиянци са поканени и на традиционното гасене на светлини за Часа на Земята и съпътстващото огнено шоу с участие на
театър на огъня и сенките Fireter и огнено шоу "Дивинитас" пред Народния театър "Иван Вазов". Отново фасадите на
знакови сгради като Президентството, катедралата "Св.Александър Невски" и сградата на Народното събрание, заедно с
много други, ще бъдат затъмнени за час от 20.30 до 21.30 ч. Организацията на българските скаути също ще се включи в
Часа на Земята, като мобилизира деца и младежи да се грижат за опазването на планетата. В клубовете из страната ще се
правят различни инициативи - засаждане на дървета, уроци от големите към малките скаути за разделно изхвърляне на
отпадъци и образователни игри.
Блиц
√ Цената на земеделската земя у нас е скочила почти двойно
Цената на земеделската земя у нас е скочила почти двойно за петгодишен период, отчита анализ на Евростат за цените и
наемите на земеделска земя в ЕС през 2016 г. През 2011 г. един хектар /1 хектар е равен на 10 декара/ земеделска земя у
нас е струвал средно около 2 100 евро, докато през 2016 г. цената му се е покачила почти до 4 000 евро, сочат данни от
анализа на Евростат.
Най-скъпо се е продавала земята у нас в Североизточния район, където един хектар се е търгувал почти за 6 000 евро през
2016 г., при цена от 2 800 евро през 2011 г. Високи цени държи у нас и земята в Северен централен район - 4 600 евро за
хектар през 2016 г. при цена от 2 300 евро през 2011 г.
В Северозападния район земеделската земя се е търгувала за около 3 800 евро за хектар /2016 г./, при 2 200 евро /2011 г./.
Съотношението за Югоизточния район е 3 600 евро за хектар /2016 г./, при 1 400 евро /2011 г./. Почти непроменена, а дори
и поевтиняла, се оказва земеделската земя в Югозападния район - 1 166 евро през 2016 г., при цена от 1 190 евро през
2011 г.
Арендата на един хектар земеделска земя у нас се е покачила средно с над 60 процента в границите на отчитания 5годишен статистически период - от 153 евро за хектар през 2011 г. - до средна цена от 225 евро през 2016 г.
Североизточният район отново държи челно място по най-високи цени на аренда за земеделска земя - 327 евро на хектар.
Югозападният район е с най-ниски цени за аренда на земеделската земя - 112 евро за хектар през 2016 г., отчита Евростат.
√ Всичко за дизайна на градината показва „Цветна пролет 2018“
Градината и зеленият кът в дома вече не са само комбинации от цветя и декоративни растения, а дизайнерски съчетания
на различни елементи. Тази нова тенденция демонстрира Специализираната изложба „Цветна пролет 2018“, която
продължава от 21 до 25 март в Международен панаир Пловдив.
„Предпочитанията на професионалистите и любителите вече не са насочени само към отглеждане на цветя, храсти и
дръвчета, а към създаване на завършени композиции с подходяща декорация. Изложбата помага да намерят онова, което
им е необходимо, за да изразят своя индивидуален стил“, заяви д-р Иван соколов, главен директор на Международен
панаир Пловдив.
Всяка година „Цветна пролет“ разширява асортимента, който демонстрира. Новата изненада е по-голямото предлагане на
арт и хоби продукти, с които и аматьорите могат да творят уникати. Екзотични палми се открояват в красивата палитра на
изложбата. Прави впечатление по-голямото предлагане на лимонови и портокалови дръвчета. Според експерти у нас става
модерен средиземноморският стил, напомнящ за атмосферата в Гърция и Италия, затова търсенето на типични за тези
страни растения се увеличава. Специализираната изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване и
аксесоари отново дава възможност на професионалисти и любители да се запознаят с иновациите в тази област, с
модерните тенденции във флористиката и озеленяването.
Над 40 фирми показват традиционни и екзотични цветя, семена и разсад, декоративна растителност, нови видове овошки,
инструменти и принадлежности, препарати за растителна защита и торове, саксии и керамични изделия, ръчно изработени
сувенири, съдове и украса от дърво, биопродукти. „Цветна пролет 2018“ се организира в рамките на Дните на семейството,
свободното време, хобито и модата, които ще продължат до 25 март и включват още: Международна изложба „Природа,
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Лов, Риболов“ (от 21 март), Италиански фестивал на красотата и прическата (от 23 март), киноложки изложби (от 24 март).
Красивите пъстрите експозиции може да се видят от 9 до 18 ч., в неделя – до 14 часа, срещу билет от 3 лева, който дава
достъп до всички прояви.
Profit.bg
√ Доларът поевтинява след срещата на Федералния резерв
Доларът поевтинява днес, след като вчера от Федералния резерв на САЩ не дадоха индикации за по-бързи темпове на
вдигане на лихвите през тази година. В същото време опасенията относно предстоящо изявление за нови мита от страна
на президента на САЩ, Доналд Тръмп, оказаха отрицателно влияние на азиатските акции.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.1%, изтривайки ръста си от 0.7% от преди това, който бе оглавен от
индексите в Южна Корея и Тайван, които се повишиха до шестседмични върхове. Японският Nikkei 225 добави 0.4% за
деня.
Индексите на Уолстрийт приключиха вчерашната сесия с понижения, като S&P 500 изгуби 0.18%, а технологичният Nasdaq
Composite затвори с 0.26% надолу.
Федералният резерв вдигна лихвите вчера и прогнозира още две повишения през годината при първата си среща под
ръководството на новия председател Джером Пауъл.
Лихвата по двегодишните щатски държавни облигации се понижи до 2.299%, в сравнение с достигнатия в сряда 9.5годишен връх от 2.366%. Лихвата по 10-годишните книжа намаля до 2.872%, след като първоначално бе нараснала до
2.936%.
Това обезцени долара на валутните пазари, като доларовият индекс тества дъното си за месеца, след като вчера записа
най-голямото си понижение от два месеца насам.
Еврото поскъпна с 0.2% до 1.2363 долара, продължавайки възстановяването си от близо триседмичното дъно от 1.2240
долара, докоснато по-рано през седмицата.
Доларът изгуби 0.4% до 105.66 йени, доближавайки се до 16-месечното дъно от 105.24, регистрирано на 2 март.
Британският паунд поскъпна до 1.5-месечен връх от 1.4171 долара, продължавайки ръста си от вчера, когато нарасна с 1%.
Силните данни за заплатите във Великобритания, публикувани вчера, бетонираха очакванията, че на срещата си по-късно
днес Централната банка на Англия вероятно ще даде индикации за вдигане на лихвите през май.
След приключването на срещата на Фед, инвеститорите насочиха вниманието си към президента Тръмп, който се очаква
да обяви мита върху китайския внос по-късно днес.
Много инвеститори действат с повишено внимание заради опасенията относно търговска война между двете най-големи
икономики в света.
На енергийния пазар, цените на петрола се движеха близо до шестседмични върхове, доближавайки се до 3-годишните
максимуми достигнати в края на януари.
Цената на щатския лек суров петрол нарасна до 65.74 долара за барел, недалeч от януарския си връх от 66.66 долара за
барел, след като бележи ръст от близо 5% от началото на седмицата.
В същото време медта поевтиня до тримесечено дъно от 6 702 долара за тон в предходия ден преди цената да тръгне
отново нагоре и да достигне 6 817 долара.
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