Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
България он Еър ТВ
√ "Директно: Експертни коментари и мнения“ (11/05/2018 г.)
В предаването Васил Велев - председател на УС на АИКБ коментира, че за годините на прехода бизнесът е загубил огромна
сума пари, защото много млади хора са заминали в чужбина.
Освен това продължава тенденцията на пазара на труда от университетите да излизат кадри в областта на
администрацията и икономиката, а липсват инженерни специалисти. За целта е нужна тотална промяна в сферата на
висшето образование, за което плаща държавата.
За повече информация, вижте ВИДЕОТО.
Канал 3
√ "Денят на живо" на 11. 05. 2018 г.: Гости Васил Велев и Борислав Великов
Видеозапис на целия разговор гледайте ТУК.
“Политика“
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Влизането в еврозоната ще намали
лихвите
Предложението от страна на бизнеса младите хора у нас да учат безплатно висше образование, ако останат след това да
работят в страната ни, не е задължение. Това решение ще е напълно осъзнато и доброволно. Висшето образование у нас
е безплатно при определени в закона условия. Затова ние предлагаме да се определят точно такива условия. Искаме
специалностите, от които има нужда икономиката ни, да се включат в държавната поръчка. Ние имаме нужда от кадри,
които да работят в сферите, от които имаме нужда. Необходими са ни хора в различни предприятия. Всъщност идеята не
е нова, това е практика и в други страни.
Такава практика има успех в други страни. Например вече има ефект в Обединеното кралство, Македония, Хърватия. У нас
такава е практиката във висшето военно образование. Идеята ни е безплатното обучение да важи за държавна поръчка и
при специалности, които са необходими за икономиката ни. Хората, които искат да се развиват в други сфери, може да си
теглят кредити или да си заплащат обучението сами. Разликата е, че тук кредитите ще ги връща държавата, ако младият
човек се реализира тук.
В момента наблюдаваме нелепа ситуация. Страната ни е загубила 25 млрд. лева от това, че захранва богатите държави със
свои кадри, за които сме платили ние, данъкоплатците. Затова трябва да предприемаме мерки. Ако въпросът е да се
спасяваме поединично, то и бизнесът може да го направи и да емигрира.
Заплащането на инженерите в момента е много по-атрактивно от това на икономистите. Въпреки това напливът за
икономисти е по-голям. Това личи и по приема в университетите. Голяма част от икономистите например се реализират на
позиции, за които не се изисква дори висше образование. Тоест ние сме изхарчили пари, за да обучаваме тези хора, а те
работят на позиции за средно образование. От една страна, твърдим, че сме бедни, а от друга - прахосваме пари и няма
кой да работи в икономиката.
У нас има най-голям недостиг на инженери - машинни, по електроника, както и на математици, физици, на IT специалисти.
Това са най-големите дефицити у нас.
Вярно е, че IT специалистите се завръщат, но отново не са достатъчни, за да покрият нуждите на икономиката. Вече се
връщат и работници, ножицата се затваря. Разликата е от порядъка на 4000. В началото на демократичните промени беше
40 000-50 000. Може би ще дойде време и тенденцията ще се обърне, но поради демографски причини работната сила у
нас намалява с 50 000 всяка година независимо от миграцията. И на този фон да си позволим да губим специалисти, е
безотговорно.
Недостигът на инженери е в рамките на десетки хиляди. В средносрочен план сме установили, че има недостиг на 500 000
специалисти и работници за страната. Имам предвид следващите пет години. Този проблем няма как да се преодолее
само с реформа в образованието. Като най-бърза мярка трябва да се добави и трудовата миграция. Нужни са политики,
които да преодолеят демографската криза. В момента получаваме изобилие на висшисти с много ниско качество, и то в
ненужни за нас сфери.
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Безспорно ще се наложи да компенсираме недостига на кадри с внос от чужбина. Затова и бяха направени промените в
Закона за трудовата миграция. Те влизат в сила на 23 май. Става дума за работници от Украйна, Молдова, Беларус,
Виетнам. Ние имаме по-високи доходи от 70% от населението на света. Глупаво е да се твърди, че няма кой да дойде у нас.
За първи курс в университетите има повече места от абитуриентите. Затова трябва да се намали план-приемът за тези
специалности, от които икономиката няма нужда и не се реализират на пазара на труда. В момента нямаме нужда от
толкова икономисти, юристи, администратори, пиари. В същото време е добре да се увеличат местата в природоматематическите и инженерно-технически специалности.
България е готова отдавна за влизането в еврозоната. Дори смятаме, че приемането ни ще укрепи самата еврозона. Затова
не приемаме всякакви опити да се поставят допълнителни условия. Ние сме единствената страна във валутен борд. Това
ни прави различни от всички останали членки на валутния съюз. Дори що се отнася до изпълняване на критериите сме подобре от други членки. Ние също ще извлечем само ползи от приемането ни. Това ще намали лихвите по кредитите.
Цените не са скачали драстично в други страни от влизането в еврозоната, няма как да се случи и у нас. Ние сме във валутен
борд и реално сме вързани за еврото от 20 години. Няма как инфлацията да се увеличи. Не виждам притеснения.
В момента перспективите пред икономиката ни са добри. Очакваме една добра година, дори с по-голям ръст от
миналогодишния. Имам предвид ръст на продажбите на компаниите, на доходите, поетапно се решават проблемите с
лошото регулиране. Отпадат една по една административните прегради пред бизнеса. Оптимисти сме. Това, което наймного ни притеснява, е липсата на човешки ресурс. И това е главният ограничител за по-голям ръст на икономиката.
Безработица няма, има работа за всички. Има недостатъчна мобилност и недостатъчна квалификация. Но тези, които искат
да се трудят, могат да се преквалифицират или да изкарат курсове за някаква квалификация. Така че безработица няма,
има хора, на които не им се работи.
Dnes.bg
√ 42 000 ученици избрали чужбина... А кой ще работи тук?
Колко скъпо ни излиза "изтичането на мозъци"?
За шест години близо 42 хиляди ученици са напуснали страната. Данните са на работодателските организации, които бият
тревожно камбаната. Как може да се спре "изтичането на мозъци" от страната и колко скъпо ни струва миграцията – в
студиото на "Директно" по Bulgaria ОN AIR влиза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Емиграцията струва на страната ни 25 милиарда. Как се отразяват тези цифри на бизнеса?
"Това само преките загуби. Косвените загуби и пропуснатите ползи са много повече", коментира в предаването Васил
Велев.
Идеята на АИКБ е държавата да предлага кредити за студенти, който да покрива разходите по тяхното обучение. Младите
поемат ангажимента да работят в България поне 5 години, а в замяна държавата опрощава кредита. Възможно ли е това
да се случи?
Все повече хора в трудоспособна възраст се насочват към определени сфери. Други обаче изостават с огромна скорост.
Работодателите все повече плачат за кадри. Може ли дефицитът в определени направления да бъде компенсиран и как?
"Нуждаем се остро от внос на човешки ресурси и реформа в образованието", заяви Васил Велев.
„Дунав мост“
√ 42 хиляди ученици са напуснали страната
За шест години близо 42 хиляди ученици са напуснали страната.
Данните са на работодателските организации, които бият тревожно камбаната. Как може да се спре "изтичането на
мозъци" от страната и колко скъпо ни струва миграцията – в студиото на "Директно" по Bulgaria ОN AIR влиза Васил Велев
от Асоциацията на индустриалния капитал.
Емиграцията струва на страната ни 25 милиарда. Как се отразяват тези цифри на бизнеса?
"Това само преките загуби. Косвените загуби и пропуснатите ползи са много повече", коментира в предаването Васил
Велев.
Идеята на АИКБ е държавата да предлага кредити за студенти, който да покрива разходите по тяхното обучение. Младите
поемат ангажимента да работят в България поне 5 години, а в замяна държавата опрощава кредита. Възможно ли е това
да се случи?
Все повече хора в трудоспособна възраст се насочват към определени сфери. Други обаче изостават с огромна скорост.
Работодателите все повече плачат за кадри. Може ли дефицитът в определени направления да бъде компенсиран и как?
"Нуждаем се остро от внос на човешки ресурси и реформа в образованието", заяви Васил Велев.
„На брега“
√ Бългapcĸият тpyдoв пaзap гyби пo 50 000 дyши гoдишнo зapaди дeмoгpaфcĸaтa ĸpизa
България е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри
Асоциацията на индустриалния капитал /AИKБ/ иcĸa изцялo нoв мoдeл нa финaнcиpaнe нa виcшeтo oбpaзoвaниe в
дъpжaвнитe виcши yчилищa. Te иcĸaт нeзaбaвни мepĸи зa cътpyдничecтвo и ĸoopдинaция мeждy бизнeca и cиcтeмaтa нa
виcшe oбpaзoвaниe, ĸoeтo дa дoвeдe дo възcтaнoвявaнe нa coциaлнaтa cпpaвeдливocт, бeз дa ce oгpaничaвaт гpaждaнcĸи
пpaвa.
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От Асоциацията настояват за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, завършили висше образование
държавна поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането си. Работодателската
организация предлага мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез стипендии и
извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително намаляване
на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване качеството на
обучение, нов прочит на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и държавата с оглед
постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие. Това заяви
председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса „Бизнесът и висшето образование“.
„Издръжка на един студент за пет години обучение, които се плащат от държавния бюджет варира от 20 000 до 60 000 лв.,
в зависимост от записаната от него специалност. Срещу тези инвестиции в образованието на младите хора липсва какъвто
и да е ангажимент на студента да работи в/за България. Направихме една проста сметка, която показа, че средствата, които
държавата и данъкоплатците са похарчили за обучението на млади хора, завършили средно и/или висше образование, но
които работят в чужбина, е близо 25 млрд. лв. Тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на България. Чрез
предлаганият от АИКБ нов модел целим бизнесът в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, от които има
нужда“, споделя още Васил Велев.
25 милиapдa лeвa ca пpeĸитe зaгyби зa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa в гoдинитe нa пpexoдa oт eмигpaнтcĸитe пpoцecи, пoĸaзвaт
изчиcлeниятa нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл.
„Черно море“
√ Експерт: Дисбалансът между образование и пазар на труда се задълбочава
Единственият изход за България в краткосрочен план е вносът на работна ръка, посочи Добрин Иванов от АИКБ
Близо 25 млрд. лева е загубила българската икономика от емигрантите между 1992 и 2016 г., които са вложени от
държавата в обучението им в средно и висше образование, показват изчисленията на АИКБ.
Това коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в
предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.
Той пресметна какви са загубите, които е понесла българската икономика заради емигрантите между 1992 и 2016 година.
"Имахме предвид 1 милион емигранти, които са напуснали страната в периода от 1992 до 2016. Голяма част от тях са
икономически емигранти, които са напуснали България с цел да работят в чужбина, за да получават по-високи доходи,
обясни Добрин Иванов. – Не сме изследвали мотивите, а просто сме имали предвид, че тези хора не работят в България, а
в чужбина и допринасят за развитието на други икономики, а в момента българският бизнес изпитва недостиг на работна
ръка.“
Според него единственият изход, който може да проработи в България в краткосрочен план, е вносът на работна ръка.
„Средносрочната мярка е свързана с образованието и ако мерките се забавят ще се стигне до непоправими щети, които
ще бъдат видими след пет години“, смята изпълнителният директор на АИКБ.

Важни обществено-икономически и политически теми
„Дебати“
√ Парламентарни енергийни комисии на страните от ЕС се срещат в София
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще приветства участниците в срещата на председателите на
комисиите по енергетика на парламентите на страните от Европейския съюз. Форумът, който е в рамките на
Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС, ще започне на 14 май в 8.45 часа в зала „3”
на НДК.
С встъпителни думи към участниците в срещата ще се обърне председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев.
Ключови говорители по първата сесия на форума – „Енергийна инфраструктура и сигурност на доставките”, ще бъдат
Владимир Уручев – депутат от Европейския парламент, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика
(ITRE) на ЕП и Катарина Сиков – Магни, ръководител на отдел за мрежи и регионални инициативи, Генерална дирекция
„Енергетика“ към Европейската комисия.
Председателят на Комисията по икономически въпроси в Германския Бундестаг Франц Йозеф Пширер, заместникминистърът на енергетиката на Република България Жечо Станков и сенатор Силвия-Моника Диника от румънския
парламент ще бъдат лектори по втората сесия „Преходът към чиста енергия в Европа”.
По темата на третата сесия „Пазарна интеграция на устойчивите енергийни източници” ключови говорители ще бъдат
заместник-председателят на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на ЕП Яромир Кохличек,
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България Иван Иванов и Миглена Русенова,
председател на Българската фотоволтаична асоциация.
√ Учителите ще получат бонуси за 24 май
Учителите ще получат допълнителни пари по случай 24-ти май. Това каза министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев по време на 21-та церемония по връчването на наградите „Учител на годината“ в София.
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„В наредбата за нормирани заплащания на труда е регламентирано допълнително възнаграждение на учителите три пъти
годишно и по Колективния трудов договор. Това е традиционното, което е било и през предходни години за 24 май, за 15
септември и за Коледа. То се предоставя в зависимост от възможностите на училищата. През последните години като че
ли най-голямо е плащането, което е към края на годината“, заяви образователният министър.
Той добави, че размерът на възнаграждението е различен навсякъде и се базира на възможностите на всяко
образователно заведение. Вълчев подчерта, че в резултата на промените в системата на делегираните бюджети много
повече детски градини и училища имат по-добро финансиране, които се намират в по-малки и отдалечени общини.
Министърът подчерта, че около 7-8% от училищата и детските градини през изминалите години не са успели да направят
задължителните плащания и да дадат пари за работно облекло. „Надявам се, че тази година в резултат на промените този
процент ще бъде по-малък“, коментира Вълчев.
Той подчерта, че в рамките на трите плащания учителите получават допълнително около 6%. Министърът каза, че средната
брутната заплата в момента е около 1080 лева за педагогическия персонал, а средната основна е по-ниска и тя е малко над
800 лв. Вълчев допълни, че най-високите заплати са над 1500 лева, но те са само за определени училища и длъжности.
Министърът обеща, че планираното двукратно увеличение на заплатите в сектораще бъде изпълнено в следващите четири
години като първото трябва да се случи догодина.
Dnes.bg
√ МОН ще дава допълнително до 500 лв. на млад учен
Вълчев: Ще командироваме преподаватели в чужбина
Допълнителното месечно възнаграждение за млад учен ще бъде между 200 до 500 лева по проект "Млади учени". Това
каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция в МОН, на която бяха представени 11
национални научни програми в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България 2017-2030,
"Най голямата програма на стойност 5 млн. лева е за млади учени и постдокторанти. Тя е насочена към съхранението и
развитието на научния потенциал във висшите училища. По модул постдокторанти месечният грант за един докторант ще
бъде между 1500 и 3000 лева. Политиката, която водим, цели насърчаване на научната дейност, обвързването и с
обществените потребности, стимулиране на партньорството и концентриране на ресурсите", допълни още Вълчев.
По думите му МС е одобрило допълнителни средства от 8 млн. лева по бюджета на фонд "Научни изследвания".
"С тези 8 млн. няма да се прекъсне дейността на фонда по откриването на нови конкурси. Бяха одобрени и допълнителни
5.6 млн. лева за осигуряване на абонамент за бази данни, важни за достъпа до научна информация и са ключова
предпоставка за извършването на съвременни научни изследвания", каза Вълчев.
Сега имаме 333 български училища в чужбина, които ги подпомагаме с постановлението за неделните училища в чужбина
и от националната програма "Роден език и култура зад граница", каза на пресконференцията Вълчев.
Тези училища са на 6 континента, 42 държави. Общо за целия период на програмата над 50 000 деца са били включени.
Предоставените средства по програмата са над 50 млн. лева.
През последните 2 години имаме 22% увеличение на българските неделни училища зад граница, 25% увеличение на
средствата и 32% увеличение на учениците, които са включени в тях, каза още той на пресконференцията.
"Днес публикувахме проект на постановление за назначаване на преподаватели по български език и литература в
чуждестранните училища. Точно преди 10 години стартира Национална програма "Роден език и култура зад граница“.
Тогава с 800 хил. са финансирани 54 училища, които са създадени от самоорганизиралите се български общности в
чужбина“, каза още той.
"Въпреки че имаме над 330 неделни училища, не можем да достигнем до това всяко дете да има възможност за физически
достъп до неделно училище и затова е ключово важно да разработим дистанционно обучение. В България всяко дете има
достъп до училище, в най-лошия случай на 20 и няколко километра от дома си. В Европа има деца, на които най-близкото
им училище е на 200 км. Много от тези неделни училища се крепят на 1 учител. За да имаме устойчивост, трябва да имаме
учители, затова ние предвиждаме да командироваме преподаватели в българските неделни училища“, каза още Вълчев.
Сега искаме да разширим изучаването на българистиката по света, като уредим трудово-правния статут на
преподавателите, ще има и възможности за командироването им, обясни Красимир Вълчев. Той каза, че сега имаме 34има преподаватели по българистика в 16 държави в Европа и Азия.
Той обясни, че целта е да бъдат мотивирани повече български деца в чужбина да посещават неделните ни училища, като
ще има и дистанционно обучение за тях.
Той каза, че МОН има споразумение с Департамента за езиково обучение към Софийския университет, чрез което
обучението по български език на учениците ни в неделните училища в чужбина ще бъде сертифицирано от него. Този
сертификат е част от Европейската езикова рамка и вече е признат в шест американски щата, като по този начин се
осигурява интегрирането на тези деца при завръщането им в българската образователна система, обясни Вълчев.
Той добави, че са направени и промени в наредбата за прием на студентите в държавните висши училища у нас, като
изпитът за този сертификат да може да участва за балообразуваща оценка на учениците, обучавали се в български неделни
училища в чужбина.
√ Над 130 000 души се събраха на събора на овцевъдите
Тридневният форум се състоя край Петропавловския манастир
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Повече от 130 000 души е събрал седмият Национален събор на овцевъдите в България, съобщиха организаторите.
Тридневният форум се състоя край Петропавловския манастир до Лясковец и според организаторите това е най-успешното
му издание.
В събора са участвали фермери от цялата страна, както и представители на браншови организации от 16 държави. На
кръгла маса те са дискутирали предизвикателствата пред младите овцевъди и козевъди и пред младите потребители,
очертани са били общи действия за стимулиране на отрасъла.
Насърчаването на потреблението на овчи и кози продукти и производството им от български суровини беше във фокуса
на тазгодишния събор на овцевъдите под мотото "Българските храни от български суровини".
Интересна за посетителите е била зоната за директни продажби, където 30 животновъди от цялата страна, преработващи
собствено мляко, са предлагали своята продукция. Сделки за над 75 000 лева са сключили фермери на аукцион за
чистопородни овце и кози.
Сред големите атракции на събора са били изложенията на различни породи овце, кози, пастирски кучета, коне и различни
фермерски състезания.
В занаятчийското изложение са участвали 60 майстори, а над 2000 изпълнители са се изявили на сцените на Националния
фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце".
Националният събор на овцевъдите в България е ежегоден форум от 2011 година.
√ В Сърбия събират по 1,5 т. малини от дка, у нас – 700 кг.
Родните малинопроизводители искат помощта от ЕС да е на тон
България изостава в механизираното бране на малини, а това води до по-ниски добиви, оплакват се производителите.
Докато в съседна Сърбия се получават по 1,5 тона на декар плод, у нас заради ръчната беритба добивите стигат до 700
кг/дка.
Българските малинопроизводители смятат, че трябва да се предоговорят условията за субсидиране от Европейския съюз.
Основният проблем за тях е, че подпомагането е на декар, а те искат да е на тон.
Производители и преработватели от 24 държави участват в "Третия Световен конгрес на малинопроизводителите" във
великотърновското село Арбанаси.
България е избрана за домакин на форума, тъй като през последните години е от най-големите производители на
индустриални малини, съобщава Bulgaria ON AIR.
Страната ни се нарежда на трето място след Полша и Сърбия. На конгреса се обсъждат намаляване на добивите,
механизирането, квотите на потребление. У нас обаче все още има нерешени проблеми в отрасъла.
Липсата на работна ръка остава най-сериозният проблем на малинопроизводителите у нас. Причината е, че изкупните цени
на замразените плодове са много ниски, както и разходите за труд.
√ Първо място за "Софийска вода" в националния конкурс "Най-зелените компании на България"
Eкипът на дружеството се стреми да превърне компанията в действащ пример за кръгова икономика
Осмият конкурс за "Най-зелените компании в България", организиран от b2b Media, донесе изключително признание за
"Софийска вода" АД като част от групата Веолия. Дружеството се нареди на първо място в осмото издание на конкурса в
раздел "Енергетика и воден сектор", а същевременно бе отличена и със специална награда за зелена инвестиция.
При получаването на наградата Изпълнителният директор на "Софийска вода" Арно Валто заяви, че призът е признание за
усилията на екипа на дружеството да превърне компанията в действащ пример за кръгова икономика, която е на път да
направи ВиК оператора на София енергийно независим.
Пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово произвежда зелена енергия, достатъчна за задоволяване на
собствените й енергийни нужди и още 24 на сто от произвежданата електроенергия отива на пазара за зелен (от
възобновяеми източници) ток. Освен пречистените битови води на столицата, които се връщат с проверено качество
обратно в природата, над 100 000 тона карбонови емисии годишно не се изпускат в атмосферата, благодарение на това
производство. Отделно утайките се използват за тор в селското стопанство.
Категориите в конкурса "Най-зелените компании на България" са общо 14, единият приз от които бе присъден на
"Софийска вода" АД. Компанията бе и сред 33-те отличени проекти за зелените инвестиции, които е направила.
Националният конкурс се провежда съвместно с Министерството на околната среда и водите.
“Епицентър“
√ Московски: Всички в държавата подкрепят превозвачите, ще защитим максимално техните интереси!
Лично премиерът Бойко Борисов е ангажиран с темата, увери министърът
Да не се окаже, че тези мерки ще бъдат много по-рестриктивни за българи и румънци, а съответно да се отвори врата трети
държави като турци и иранци да не ги спазват, каза министърът на транспорта
Няма държавна институция или неправителствена организация, която да не подкрепя исканията на превозвачите, ще
защитим максимално техните интереси. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по повод недоволството на превозвачите срещу пакета
за мобилност на ЕК, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пловдив.
„Нашата позиция винаги е била категорична и ясна от самото начало на тези предложения. В случая е важно да се
подчертае институционалната подкрепа от цялата държава. Лично премиерът Бойко Борисов е ангажиран с темата. Провел
е необходимите разговори вчера и онзи ден с президента на Франция Макрон и с канцлера на Германия Меркел.
Доколкото съм информиран, на Борисов му предстои нов телефонен разговор в неделя с президента Макрон, а в

5

понеделник тук пристига комисарят по транспорта Виолета Булц“, каза Московски. Той коментира, че темата за пакета за
мобилност е доста притеснителна за бранша.
„Много от условията притесняват нашия бранш и на практика биха го довели до неконкурентно състояние, но полагаме
максимални усилия на ниво Министерски съвет и на ниво лична ангажираност с темата от страна на премиера“, коментира
Ивайло Московски.
На въпрос кое е важно да се отстоява по време на преговорите, министърът на транспорта отговори, че на първо място
това е самото изискване през определен период от време превозвачите да се прибират у дома или в база на фирмата, в
която работят.
"Ние считаме, че няма как един човек да бъде задължен в свободното си време да ходи където и да е. Превозвачите могат
да имат почивка където си искат по света, не е задължително да се прибират вкъщи. Това е един необоснован разход за
тях, който ще ги натовари финансово. Следващото условие, което не се приема от нашите превозвачи, е да нямат право да
почиват в кабините на камионите си. Пак изглежда нелогично, при положение, че собствениците на компании инвестират
страшно много средства, за да закупуват камиони с всички удобства. По тази тема има проблем със застрахователите,
защото в полиците пише, че ако водачът не е на самото място, където е камионът му, ако има щета върху превозното
средство или товара, застрахователят не го обезщетява. Това са неща, които трябва да бъдат изчистени като изисквания“,
посочи Ивайло Московски.
По думите му на трето място се поставя проблемът от кой ден да започват да текат командировъчни за държавите, в които
се намира съответно шофьора с камиона.
„Тук имаме спорове. Искането е след втория - третия ден. Друга тема, по която имаме спорове и различни гледни точки е
така наречения каботаж“, каза министърът на транспорта.
Ивайло Московски коментира още, че всички условия, които са заложени в пакета за мобилност, са изключително
рестриктивни за превозвачите.
„Още повече, че това е пакет, който ще влезе в регламент само за държавите от ЕС. Тук може да се зададе въпросът какво
се случва с турски и ирански превозвачи, например. Да не се окаже, че тези мерки ще бъдат много по-рестриктивни за
българи и румънци, а съответно да се отвори врата трети държави да не ги спазват“, добави Московски.
√ Европейският институт организира семинар за Западните Балкани
Участие ще вземат неправителствени организации, експерти, академичната общност
Събитието ще бъде открито от кмета Йорданка Фандъкова и Огнян Златев, ръководител на Представителството
на ЕК в България
Европейският институт организира регионален семинар на тема „Европейската перспектива на Западните Балкани:
приносът на София”, който ще се проведе на 14 май от 14:00 ч., в Дома на Европа. Събитието ще бъде открито от кмета
Йорданка Фандъкова и Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България. Акцент на тематичните панели
ще бъде поставен върху добросъседските отношения и регионалното сътрудничество като определящи фактори за
укрепване на стабилността и благоденствието в региона на Западните Балкани.
За постигането на конкретни резултати в реализирането на този водещ приоритет на Българското председателство на
Съвета на ЕС от ключово значение е фокусирането върху темата за свързаността в различните ѝ измерения (транспортна,
енергийна, икономическа и цифрова) и възможностите за многостранно сътрудничество в региона.
Водеща роля в този контекст следва да играе София – европейската столица с най-голям потенциал в тази част от Европа,
естествен център, притежаващ сериозен опит в реализирането на проекти за регионално сътрудничество и добър
експертен потенциал. По време на форума ще бъде подготвена декларация за насърчаване на трансграничното
сътрудничество със страните от Западните Балкани, която ще бъде връчена на участниците в срещата на върха, планирана
за 17 май в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Участие в семинара ще вземат неправителствени организации, експерти, академичната общност, местната власт,
дипломати, медии и др.
√ Сериозен интерес към проекта на ТЕЦ “Бобов дол“ за създаване на център за добив на криптовалути
Дружеството ще осигури на инвеститорите електрическа енергия на конкурентна цена
В момента се водят усилени преговори с представители на китайски и австрийски компании, занимаващи се с „копаене“
на криптовалути, каза инж. Емил Христов
Преди около 2 месеца в медийното пространство бе оповестена информация, че от ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“
планират да създадат комплекс за добив на криптовалути.
За подробности около възможностите за развитието на тази интересна идея, потърсихме изпълнителния директор на
дружеството инж. Емил Христов. Той ни разказа, че към момента процесът по същинското изпълнение на проекта не е
започнал, а продължава да се проучва пазарът и се водят преговори с различни компании.
„Интересът към идеята да се отдават свободни помещения на дружеството под наем на ферми за добив на криптовалути
е силен и получаваме обаждания не само от фирми в страната, а и от чужбина. В момента се водят усилени преговори с
представители на китайски и австрийски компании, занимаващи се с „копаене“ на криптовалути“, разказва директорът на
компанията.
Мнението на инж. Христов е, че пазарът за добив на криптовалути в България е все още силно ограничен. По думите му
българите са по-предпазливи и донякъде изпитват страх да се захванат с подобно несигурно и не добре познато бизнес
начинание, докато в чужбина това съвсем не е така. Известни са доста случаи за хора от целия свят, които са натрупали
значително финансово състояние, инвестирайки в мощни компютърни конфигурации, чрез които се добиват виртуални
валути.
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„Основното, с което се надяваме да привлечем потенциалните инвеститори в нашия проект е фактът, че ще им осигурим
електрическа енергия на конкурентна цена. За всички е известно, че машините, посредством които се добиват т. нар.
„виртуални валути“ са изключително мощни и консумират значително количество електроенергия,“ завършва Емил
Христов.
Капитал
√ Най-големите обществени поръчки през седмицата
Самолетни билети за изпълнителната власт
34 млн. лв.
Централният орган за покупки е обявил конкурс за сключване на рамково споразумение с четири изпълнителя за
осигуряване на самолетни билети при служебните пътувания в страната и в чужбина на служители от органите на
изпълнителната власт. Срокът за предоставяне на услугата е 24 месеца, считано от датата на неговото сключване, но не порано от 1 януари 2019 г. Прогнозният бюджет е 34 млн. лв. без ДДС. Кандидатите следва да са членове или акредитирани
агенти на IATA за продажба на самолетни билети, да имат валидна оторизация за работа със системата Billing Settlement
Plan (BSP), както и да работят с глобална система за резервации и продажба на самолетни билети "Амадеус" или друга
еквивалентна.
Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 2 юли.
Превоз на товари за НКЖИ
13.8 млн. лв.
Обществена поръчка за превоз на товари с вагони, предоставяне на локомотив и при необходимост с маневрена бригада
е обявила Националната компания "Железопътна инфраструктура". Целта е да се сключи рамково споразумение с повече
от едно лице за срок от 4 години. Видовете товари за превоз са баласт с хопердозаторни композиции, дървени траверси,
стоманобетонови траверси, релси и други.
Оферти ще се приемат до 14 юни.
Инсталация за третиране на отпадъци Мадан
4.6 млн. лв.
Община Мадан е обявила поръчка за проектиране и строителство на общата инфраструктура и инсталацията за
предварително третиране на битови отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично
оборудване. Срокът за изпълнение е 545 дни, а финансирането от 4.6 млн. лв. без ДДС е осигурено от оперативна програма
"Околна среда". Цената обаче ще има 40% тежест за крайната оценка, а останалото ще зависи от качеството на проекта.
Кандидатите могат да подават документи до 13 юни.
Охрана на язовири
4.2 млн. лв.
Министерство на земеделието, храните и горите е обявило процедура за осигуряване на физическа денонощна въоръжена
охрана на 21 броя комплексни и значими язовири. Обектите са разделени в 4 групи, като ще може да се кандидатства за
една, няколко или всички от тях. Срокът на договора с изпълнителите ще бъде 36 месеца.
До 11 юни е срокът за подаване на оферти.
Реконструкция на ВиК
2.8 млн. лв.
Обществена поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа село Широки дол е обявила община Самоков. Целта е
подмяна на съществуваща водопроводна мрежа от 13.2 км и строителство на нова 1.34 км. Дейностите трябва да се
извършат за 18 месеца. Необходимите средства обаче не са осигурени и договор с изпълнителя ще бъде подписан под
условие - до намирането на нужните 2.85 млн. лв.
Заявления за участие в търга ще се приемат до 14 юни.
√ Как в Пловдив са източвали здравната каса за лекарства
Притеснителното в случая е, че е възможно схемата да съществува за всякакви медикаменти във всички градове
Висши служители на регионалната здравна каса в Пловдив бяха арестувани в момент, в който са си поделяли парите от
източването на институцията. По думите на прокуратурата става въпрос за 1.1 млн. лв., получени по незаконен път за
фиктивно отпуснати лекарства през виртуални аптеки.
Според държавното обвинение става дума за група, в която участват директорът на дирекция "Договаряне и контрол на
изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК - Пловдив, Иван Деспотов, началникът на отдел
"Контрол над аптечната дейност" Влади Манев, пловдивският собственик на аптеки Николай Александров и подставеното
лице Димитър Йотинов. Служителите на здравната каса и Александров бяха заловени с последния транш средства, които
са си разделили.
Акцията обаче поражда много въпроси, които касаят около 1.5 млн. пациенти, получаващи лекарства, платени напълно
или частично от здравната каса, фармацевтичните компании и аптеките - партньори на НЗОК, както и самата институция,
която е позволила това да се случи.
Какво точно се е случило?
През последната година Александров е организирал схема, според която е прехвърлил три от своите аптечни фирми на
Йотинов. През тях новият собственик е регистрирал фиктивни аптеки, които обаче са сключили договори за работа със
здравната каса.
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След това заподозрените са обработвали и изпращали за изплащане към нея множество рецепти за отпускане на лекарства
за лечение на хепатит С. Двамата служители на здравната каса са точно хората, които трябва да контролират работата и
плащанията към аптеките. При акцията по задържането на четиримата Йотинов е изтеглил от сметките на фирмите си 89
хил. лв., като предал на Александров 75 хил. лв. От своя страна Александров предал на Деспотов 50 хил. лв., а той си ги
разделил с Манев, твърдят от прокуратурата.
В момента обвиненията към тях са за взимане и даване на подкуп и за документни престъпления.
В същото време здравната каса започва проверка на всички протоколи за отпускане на лекарства за лечение на хепатит С
от началото на 2016 г. до средата на април. В края на миналата година една от трите компании, които внасят тези
медикаменти, е подала сигнал до институцията, че НЗОК е платила по-големи количества, отколкото фирмата е внесла в
България. Причината е, че касата й е поискала отстъпки за тези опаковки, чиято единична цена е около 40 хил. лв. Според
информация на "Капитал" фиктивните аптеки са отчитали рецепти за скъпите медикаменти през миналата и тази година,
но не всеки месец.
Какво означава "виртуална аптека"?
Това съвсем не са аптеките за търговия онлайн с продукти без рецепта. Тези обекти се регистрират към физически
съществуваща аптека и са регистрирани в Изпълнителната агенция по лекарствата.
В случая прокуратурата има предвид, че аптеката, от която уж са предоставяни лекарства на пациентите на здравната каса,
не съществува физически. Тя обаче работи по документи и има договор със здравната каса, банкова сметка и касов апарат.
Така с откраднати лични данни и данни от рецептурната книжка на реално съществуващи пациенти, които са си получили
лекарствата от друга аптека, са били оформяни за втори път в месеца фалшиви рецепти и са били отчитани към здравната
каса от несъществуващата аптека.
В случая контролът дали аптеката съществува, лекарствата наистина са отпуснати и колко пъти се осъществява именно от
арестуваните служители.
Получили ли са пациентите лекарствата си?
Да. Те са получили своите медикаменти, но личните им данни са били откраднати и отчетени още един път от фиктивната
аптека. Съществува вероятност обаче по подобна схема да са откраднати личните данни и на здравно осигурени, които не
са наясно, че с тях могат да бъдат написани рецепти и някой да отчита, че получават лекарства по линия на здравната каса.
Как схемата е станала известна?
Фармацевтичните компании – производители на скъпо струваща терапия без аналог, са длъжни да предоставят минимум
10% от оборота си под формата на отстъпки на здравната каса, и то авансово. Освен това те имат индивидуални договори
и за допълнителни отстъпки. Лекарствата срещу хепатит С са точно такива медикаменти – без аналог, с допълнителни
отстъпки от три компании производители. Това означава, че предоставената отстъпка от компаниите е отишла в ръцете на
измамниците.
Няколко опаковки повече или по-малко едва ли са направили впечатление на производителите, но ако рязко се е
повишило потреблението на един продукт само в една аптека, сигурно би могло да се засече. Това означава, че освен
бюджета на здравната каса, който е платил за съответното лекарство на несъществуваща аптека, са ощетени и
фармацевтичните компании производители, ако здравната каса ги е задължила да й платят отстъпка на продукт, който е
продаден два пъти.
Възможно ли е тази схема да работи другаде?
Това са притесненията на пациентите и фармацевтичните компании. В случая с Пловдив става въпрос за опаковки, които
струват над 20 хил. лв. Ако обаче служители на здравната каса и реални аптеки са замесени във фиктивно отпускане на
медикаменти на по-ниска стойност, това би било голям проблем. Годишно през аптеките и болниците преминават близо
314 млн. опаковки с лекарства. Самата здравна каса покрива медикаменти на обща стойност над 1.2 млрд. лв.
Фармацевтичните компании не могат да следят медикамента, когато той стане собственост на търговец на едро с лекарства
или на аптека. В същото време са длъжни да предплатят отстъпка за скъпо струващите продукти, която точно при
медикаментите за хепатит С е над 50% от стойността на лекарството. Така аптеката, реална или фалшива, може да получи
два пъти средствата за една опаковка от здравната каса, а здравната каса да получи двойна отстъпка за лекарство, което
всъщност е само една опаковка.
"Ако НЗОК плаща фиктивни опаковки, това означава, че и компаниите плащат отстъпки за фиктивни опаковки, което е
много тревожно. Каквито и преговори и споразумения да има оттук нататък между компаниите и касата, трябва да получим
гаранции, че НЗОК иска отстъпки за реални пациенти. В момента не е ясно дали това е изолиран случай, или нарастването
на плащанията за лекарства се дължи на подобни криминални схеми", коментира Деян Денев, изпълнителен директор на
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании, която обединява представителствата на световните
концерни в България.
√ Кога Източна Европа ще забогатее: Конвергенцията в ЕС
- Георги Ангелов, старши икономист в Институт "Отворено общество - София", в нов доклад за конвергенцията в ЕС
- Разликите в доходите между старите и новите в ЕС намаляват устойчиво, като кризите забавят, но не обръщат
тенденцията.
В Европейския съюз почти постоянно се обсъжда номиналната конвергенция между страните членки, измервана чрез
т.нар. Маастрихтски критерии, вкл. бюджетен дефицит, държавен дълг, дългосрочни лихви, инфлация и валутен курс.
Новите членки от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) успешно изпълняват тези критерии, в резултат на което пет от тях
станаха членове и на еврозоната.
За повечето хора най-важна е реалната конвергенция, или настигането по доходи. Постигането на западни нива на
доходите е една от основните цели на прехода след края на комунистическия режим. В историята на ЕС има редица
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примери за бедни страни, които след членството успяват да настигнат Запада по доходи (Ирландия, Португалия, Гърция и
др.), но кризата в еврозоната постави на изпитание това допускане, тъй като именно страни като Гърция значително
обедняха.
Един от най-често използваните индикатори за измерване на сближаването на доходите между отделните страни е
коефициентът на вариация на реалния брутен вътрешен продукт на човек от населението по паритет на покупателната
способност (ППС). Колкото по-нисък е този индикатор, толкова по-ниски са различията в доходите. Изчислението на
коефициента за 28-те страни, членки на ЕС, показва дългосрочна тенденция на намаление на подоходните различия в
последните 21 години, като има кратки прекъсвания единствено в периоди на големи международни кризи.
На какво се дължи намалението на различията? През последните две десетилетия страните от ЦИЕ поддържат значително
по-високи темпове на икономически растеж на човек от населението. В 19 от 22 години те изпреварват старите членки по
този показател, при това значително. Докато старите членки на ЕС отчитат средногодишен растеж от 1.2% за периода 1996
- 2017 г., новите имат три пъти по-висок растеж - средно 3.8%.
Към 2016 г. шест страни от Източна Европа са по-богати от Гърция, а през 2017 г. още една или дори две са я изпреварили.
Само Хърватия, Румъния и България все още са по-бедни от Гърция, но я настигат бързо. Към 2016 г. три страни от ЦИЕ са
по-богати от Португалия, други две почти са я настигнали и може да я изпреварят през настоящата година, а още три са на
близка дистанция.
Гърция и Португалия значително обедняха заради дългата и тежка криза, която преживяха. Преди нея те имаха доход
около 80-90% от средния в ЕС, но след кризата са паднали съответно на 68% и 77% от средното в ЕС. Те вече не са толкова
богати страни, особено Гърция - така че да изпревариш Гърция днес не те прави богат. С всички условности ще поставим
разделителната линия на 90% от средния доход в ЕС, почти колкото е Испания в момента. Това не е някакво магическо
число, над което страните изведнъж се променят - процесът на настигане на доходите е постепенен, но все пак 90% е ниво,
при което различията в доходите ще са достатъчно ниски и все по-незабележими. Когато Източна Европа се приближи към
доходи от 90% от средните в ЕС, ще изчезнат редица социални и демографски проблеми – например икономическата
миграция от новите към старите членки.
Настигането в доходите зависи от два фактора: начално ниво на БВП и темп на икономически растеж на човек от
населението. Съдейки от последните две десетилетия и текущите темпове на растеж, настигането на доходите за новите
страни членки изглежда съвсем реалистично в обозрими срокове. Когато това се случи, Европа ще изглежда по съвсем
различен начин. Тази перспектива трябва да се има предвид, когато се обсъжда и следващата финансова рамка на съюза.
Защото новите членки все още се нуждаят от подкрепа, за да се измъкнат от бедността.
За Западните Балкани обаче положението е доста по-негативно – при настоящите темпове на икономически растеж те ще
станат относително богати едва към края на века или дори в следващия век. Показателно е, че страните, които не са успели
да влязат в ЕС, са много по-назад в развитието, докато страните, които влязоха, се справят значително по-добре. Очевидно
подготовката за членство в ЕС и самото членство допринасят за реалната конвергенция и настигането в доходите.
Съответно и европейска перспектива за Западните Балкани би била важна стъпка към по-бързото забогатяване на региона.
“Земя“
√ Талончетата изчезват от магазините
БСП и ГЕРБ подкрепиха идеите на вицепремиера Симеонов за повече контрол в сектора
ГЕРБ и БСП на отделни срещи с вицепремиера Валери Симеонов изразиха подкрепа за идеите му за по-строг контрол над
хазартните игри и тяхната реклама.
Предложенията на патриота са за забрана на масовото разпространение на билети, фишове, талони и ограничаването на
продажбите им в будките за цигари и вестници, хранителните магазини, бензиностанциите. Те ще се продават само в
обекти с лиценз от Комисията по хазарта. Симеонов иска и ограничаване на рекламата на хазартни игри, включително и
забраната на “непряка реклама“, известна с широко разпространените репортажи с щастливи печеливши. При срещата с
вицепремиера лидерката на БСП Корнелия Нинова подчерта, че не е приемливо данъкът за хазарт да е по-нисък от този за
детски стоки, книги и стоки от първа необходимост.
√ Хазартът е като наркотик
Прав е Валери Симеонов - към хазарта посягат главно най-бедните. Не заради удоволствието - те посягат с
надеждата, че може да им дойде късмета
Не е ли интересно, че вместо човек от опозицията, Валери Симеонов от управляващата коалиция се зае с битка, срещу
вредата от вихрещия се в страната хазарт и неговата реклама? Битката му е благородна и повече от навременна, защото
той ясно назовава един сериозен, засягащ обществото проблем. “Хазартът е патологично разстройство – заяви
вицепремиерът – той е болест. Най-болната държава е България. 3% от БВП е от хазарт. Дали това е нормално? Това е
пандемия. Това е болест, от която боледуват не само младите, но и възрастните хора. Хазартът представлява “данък
бедност“, към него посягат само най-бедните хора. Продължаваме да наливаме пари в няколко крупни олигарси.… 3% от
БВП са разходите на българите за този вид “удоволствия““, написа вицепремиерът във фейсбук – 3% - за сравнение, в
Румъния са 1.2%. Всички държави са зад нас. По този начин възпитаваме децата, а и българите като цяло, че не е нужно да
се трудят и образоват, а ще печелят търкайки картончета. Това ли трябва да е формулата за успех на нашия народ? Това е
деморализация на нацията“.
По–добре не може и да се каже. Че хазартът е болест е световно известен факт, описал го е още Достоевски в своя роман
“Картоиграчът“. Аз лично съм свидетел на печален пример – синът на мой приятел се разболя от тази болест. Не можеше
да излезе от казината. Като губеше пари, изнасяше от вкъщи каквото намери – цветен телевизор, техника, вещи, които
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продаваше и пропиляваше в игралните зали. Когато задлъжня с огромни пари, а в казината охотно му услужваха със заеми,
домът му беше посетен от мутри. Изплашен, баща му продаде апартамента, за да върне дълговете на сина си и
семейството се изнесе при сестра му. Синът му никога не се оправи, лежа даже и в затвора, а бащата така и умря, болен,
беден и дълбоко нещастен.
Прав е Валери Симеонов – към хазарта посягат главно най-бедните. Не заради удоволствието – те посягат с надеждата, че
може да им дойде късмета, да спечелят, да изплатят дълговете си и да им останат и за лекарства и да посрещнат и други
насъщни нужди. Но към хазарта посягат и младите, привлечени от обещанията за бърза и лесна печалба. Хазартът е като
наркотик. Когато човек е хазартно зависим, той е готов на всичко, за да си набави пари да играе в казината. Не само на
кражба, но дори на убийство.
Затова и много страни в света ограничават и контролират хазарта. В САЩ няма казина в Ню Йорк. Лас Вегас е разположен
в пустинята на стотици километри. И понеже казината служат за лесно правене на пари и привличат организираната
престъпност, в САЩ кандидатите да откриват казина се преглеждат под лупа; заради съмнителни връзки с някои мафиотски
босове, навремето властите отказаха на именития певец Франк Синатра да отвори казина. А в страни като Русия, Турция,
Полша, Израел и други хазартът и залаганията изобщо са забранени.
България, обаче, е рай за хазарта. И защо не? Това е бизнес без никакъв риск, той не произвежда никакви материални
блага, бизнес, който наема минимално работна ръка, не изисква инвестиции в ноу хау, суровини, качествен контрол върху
произведената стока, транспорт, високо специализирани кадри, пазарни проучвания и ред други. И благодарение на
мощното лоби, хазартният бизнес у нас плаща завидно ниски данъци. За сравнение, при годишен оборот от 3.5 млрд лв.
годишно цигарената индустрия е платила през 2017 г. почти 3 млрд. лева като акцизи и ДДС, докато при годишен оборот
от близо 3 млрд. лв., хазартната индустрия е платила през 2016 г. само 177 млн. лв. Затова и България, най–бедната страна
в Европа, е на първо място по големина на хазартния пазар.
Най–тежкото престъпление, според Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), за което носят
отговорност и политическите елити, е възможността за масирана реклама към хазарта. И дава пример – бюджетът за
реклама на хазарт за 2017 г. е с 67% по-голям от 2016 г. У нас хазарт предлагат над 800 игрални зали и десетки казина и
бинго зали. Хиляди сайтове за онлайн залагания, много от тях нелегални и извън контрола на Държавната комисия за
хазарта, са пряко ориентирани към българския пазар.
Защо в България са разрешени толкова много казина и игрални зали, включително в жилищни кооперации? Ползван ли е
чужд опит по отношение на регламентирането на дейността на казината и игралните домове? Имат ли отношение МВР и
службите за борба с организираната престъпност участие, или консултирани ли са при издаването на лицензи? Има ли
криминално проявени лица, личности свързани с организираната престъпност, които притежават казина? Колко от
разкритите кражби и обири са извършени от пристрастени към хазарта лица? Правени ли са акции от службите за проверки
на такива казина? Има ли отнети лицензи на казина? Проверявани ли са от НАП и има ли казина, които укриват данъци?
Има ли машини за теглене на кеш в тях или до тях, което е недопустимо? Отпускат ли кредити на клиенти, по време на
посещения и залагане? Има ли социологически изследвания относно ефекта, който оказват казината върху обществото?
Спазват ли се възрастови ограничения? Защо трябва да работят 24 часа? Защо не се забрани организирането на хазартни
игри в жилищни сгради? Защо трябва да има казина в малки населени места, като е ясно, че в такива места има голяма
безработица, населяващите ги не могат да си позволяват да залагат, т.е. казината не могат да печелят от нормални
залагания, а от пране на пари? Кой държи казината в малките селища?
Това са въпроси, които трябва да се дискутират, включително и в парламента, да получат отговор и да се пристъпи към
сериозни регулации и необходимите ограничения на хазартния бизнес, за да не се стига до трагични пристрастявания,
които вкарват в дългове млади мъже, разбиват семейства и водят до тежки престъпления, понякога и със загуба на
човешки живот.
И е похвално, че най–после, близо 30 години след началото на прехода, се намери държавен мъж, който прояви желание
и без притеснение се поставиха остро някои проблеми, свързани с хазарта, както и мерки за решаването им. И нека не се
съмняваме, може да срещне съпротива.
Cross.bg
√ "Google" започва обучение за цифровизация на малките и средни предприятия в България
Технологичният гигант "Google" започва обучение за цифровизация на малките и средни предприятия в България,
съобщиха от Министерството на икономиката. В рамките на инициативата ще се проведе дискусия на тема "Цифровите
умения - нови възможности за развитие на местните бизнеси".
Дискусията ще се фокусира върху значението на цифровите умения за малките и средни предприятия и икономическия
растеж в страната. Инициативата е част от поетия ангажимент за преодоляване на цифровото разделение в Европа, като
целта е да се помогне на 1 милион европейци да намерят работа или да постигнат бизнес растеж до 2020 година. Това е и
част от усилията на водената от Европейската комисия Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите
технологии.
През 2016 година компанията стартира програмата "Дигитален гараж" в България като безплатна онлайн платформа за
обучение на дигитален маркетинг и онлайн бизнес за служители и предприемачи в сферата на малките и средни
предприятия. Оттогава повече от 26 хиляди души са обучени в областта на цифровите умения чрез платформата, а 20% от
преминалите през програмата твърдят, че са усетили позитивен ефект върху кариерата и бизнеса си след обучението.
√ Предстоящи събития в страната за 14 май
София
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В 8.45 часа в зала „3” на НДК ще започне среща между председателите на комисиите по енергетика на парламентите на
страните от Европейския съюз. Форумът е в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на
Съвета на ЕС. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще приветства участниците в срещата С
встъпителни думи към участниците в срещата ще се обърне председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев.
***
От 10.00 часа в зала „Пресцентър“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в присъствието на
министър Николай Нанков заместник-министър Деница Николова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще
подпишат договора за възстановяване на представителната част на Западния парк.
***
От 14.00 часа в НДК по време на Конференцията в областта на електронното правосъдие ще бъдат представени
платформите за обмен на електронни доказателства и документи между съдебните органи на страните от ЕС.
Конференцията ще бъде открита от министъра на правосъдието Цецка Цачева.
***
От 9.00 часа в Големия салон на БАН ще бъде открита научната конференция „Четения по тракология“ на тема „Древна
Тракия и траките: пространства и комуникации“, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър
Фол.
***
От 10.00 часа в хотел „Рамада Принцес” ще се проведе Шеста Национална педагогическа конференция „Състояние на
ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище !” Участие в конференцията са
потвърдили Н. Пр. Денис Кнобел – посланик на Конфедерация Швейцария, Денис Кроули, оачалник на отдел ГД
„Образование” към Европейска комисия; заместник-министърът на образованието Деница Сачева, заместник –
министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, омбудсман на Република България - Мая Манолова,
Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, кметове на общини, учители и училищни директори, представители на
водещи ромски и про-ромски НПО.
***
От 11.00 часа в Гранд Хотел София ще бъде даден официалният старт на програмата „Grow with Google“. За откриването на
събитието е поканен министър-председателят на Република България Бойко Борисов, а в него участие ще вземат и
заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и Анетe Крьобер-Риел, старши директор Публични политики
и връзки с правителствата в „Google“.
***
От 13.00 часа в Софийския университет ще се проведе Национален форум „Енергийното образование в България“. В
официалното откриване на форума ще се включат ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков,
председателят на Германо-българската индустриална и търговска камара и изпълнителен директор на „Аурубис“ Тим Курт,
председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геоложкия университет проф.
д-р Любен Тотев, кметът на Община Панагюрище инж. Никола Белишки, изпълнителният директор на Индустриален
клъстер "Средногорие" инж. Николай Минков, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор
Седларски.
***
От 14.00 часа в Дома на Европа ще се проведе регионален семинар на тема „Европейската перспектива на Западните
Балкани: приносът на София”. Събитието ще бъде открито от Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община и Огнян
Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България.
***
Варна
От 11.00 часа във Фестивалния и конгресен център вицепремиерът и министрите на околната среда и водите Нено Димов
и на туризма Николина Ангелкова ще проведат среща с кметове на морски общини, концесионери на плажове,
представители на фирми и организации за оползотворяване на отпадъците и контролни органи във връзка с подготовката
на туристическия сезон. В 13.00 часа ще започне пресконференция за резултатите от разговорите, а след нея
вицепремиерът Симеонов и министрите Ангелкова и Димов ще присъстват на откриването на кампанията на Фестивален
и конгресен център - Варна и НДК - София „re: ФКЦ – Рециклирай! Културно е”. В рамките на кампанията в централното
фоайе на ФКЦ ще бъдат представени три инсталации, изработени от пластмасови отпадъци, произведени на територията
на комплекса.
***
От 14.30 часа в централата на БСП във Варна (ул. „Македония” 33) проф. Анелия Клисарова, народен представител от ПГ
„БСП за България“, заместник-председател на комисията по образование и наука, и член на комисията по здравеопазване
ще даде приемна за граждани.
***
Велико Търново
От 10.00 часа в сградата на Община Велико Търново председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов ще проведе приемен
ден за граждани.
***
От 17.00 часа в пресклуба на БТА във Велико Търново депутатите от БСП проф. д-р Георги Михайлов, зам. - председател на
парламентарната комисия по здравеопазване и Весела Лечева, ще представят на пресконференция проблеми на
българското здравеопазване и техните законодателни решения.
***
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Враца
От 17.30 часа в Голямата конферентна зала на "Дом на науката и техниката" Областна администрация - Враца, Община
Враца и СНЦ "Дом на науката и техниката" - Враца организират тържествено честване на 140 години Административен
център Враца.
***
Монтана/гр. Вършец
В 10.30 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети училище „Васил Левски“-гр. Вършец.
***
От 16.30 часа в Младежки дом-Монтана министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще даде брифинг след
среща с директори на училища и кметове на общини в областта.
***
Перник
От 11.30 часа в заседателна зала „Струма“ на Областна администрация – Перник ще се проведе среща с министъра на
вътрешните работи Валентин Радев и главния секретар на МВР Младен Маринов. Темата ще бъде сигурността на
гражданите и проблемите и мерките, които се предприемат от страна на МВР в шестте общини от областта.
***
В 13.00 часа в заседателната зала на Община Перник ще бъде презентирана новата система за видеонаблюдение. На
събитието ще присъства кметът Вяра Церовска, министърът на вътрешните работи Валентин Радев, както и представители
на фирмите, подкрепили проекта.
***
От 14.30 часа ще започне заседанието на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната
престъпност. Под председателството на областния управител, министър Валентин Радев ще открие форума, на който
Пламен Димитров – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество (КПКОНПИ) и Младен Маринов - главен секретар на МВР, ще бъдат лектори по темата за новите условия и
разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
***
Стара Загора.
От 14.15 часа в Тракийски Университет Стара Загора ще бъдат представени механизми за прилагане на зелените
обществени поръчки у нас.
***
Търговище.
От 11.30 часа ще се състои откриване на 241-я Традиционен пролетен панаир – Търговище.
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