Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
24 часа
√ Бизнесът до Кунева: Няма работници, по-бързо с дуалното обучение

Да се ускорят работата и внасянето в парламента на промените в Закона за професионалното образование, за да бъде
въведено т.нар. дуално обучение. Това поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал от вицепремиера и министър
на образованието Меглена Кунева.
Все по-остро се усеща липсата на кадри в машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката,
здравеопазването, образованието и информационните технологии - както с висше, така и със средно професионално
образование, посочват от бизнес организацията в писмото си до образователната министърка.
Спешно трябва да се повиши приемът на ученици в професионалните гимназии особено по професии, за които бизнесът
изпитва глад, се казва още в обръщението на АИКБ. Според тях обучението по тези професии трябвало да бъде направено
привлекателно за децата, като бъдат обявени за защитени и бъдат увеличени стипендиите за учениците в конкретните
направления.
Министерството на образованието трябва незабавно да започне консултации с бизнеса по поставените въпроси и изразява
своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения, пише още в позицията на АИКБ.

Economy.bg
√ Бизнесът с призив за ускорена реформа в образованието
Представители на Министерството на образованието и науката проведоха дискусия с представители на бизнеса
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви визията си за реформа в образованието по време на
среща с представители на Министерството на образованието и науката. От асоциацията заявиха, че "образованието в
България не е достатъчно добре финансирано от гледна точка на инфраструктура, оборудване, съвременни учебни
пособия и материали и заплащане на преподавателския труд, което се отразява на качеството му".
Дискусията бе във връзка с необходимостта от повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по
технически професии и специалности, увеличаване броя на лицата, завършили висше инженерно образование, и
подобряване на адекватността на образователната система спрямо потребностите на пазара на труда по начин, който да
гарантира прехода от обучение към заетост.
Бизнесът смята, че средствата, които се отпускат за образование трябва да са тясно свързани с постигането на качество и
реализация на завършилите, а не "механично с броя на учащите".
АИКБ очерта визията на бизнеса за приоритетите в образователната реформа:
- Ново законодателство за осъществяване на реформа в Системата на средното и висшето образование;
- По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на регионите и
изискванията на пазара на труда;
- Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизиране на българския
бизнес;
- Връзка между средното образование и пазара на труда – подобряване на качеството на професионалното образование,
вкл. чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа;
- Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса.
От АИКБ съобщиха, че са приели и Призив за спешни действия по ускоряване реформата в образованието до министъра
на науката и образованието. Ето и пълния текст на призива:
1. Изразява своята дълбока загриженост от:
- Все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии в областта на машиностроенето, електротехниката,
транспорта и логистиката, здравеопазването, образованието и информационните технологии - както с висше, така и със
средно професионално образование;
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- Все по-ниското равнище на грамотност сред младите хора в страната – измерено, както посредством абсолютни
показатели, отразяващи неграмотните лица в България, така и посредством все по-лошото качеството на говоримия и
писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни;
- Факта, че през 2015 г. свободните кандидат – студентски места бяха с 15 000 повече от броя на завършващите ученици.
2. Напомня за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и ориентиране
на образованието към нуждите на бизнеса. АИКБ настоява за спешни действия за повишаване броя на учениците в
професионалните училища, особено по дефицитни, но непопулярни професии и специалности, увеличаване броя на
лицата, завършили висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на адекватността на системата за
образование спрямо потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира прехода от образование към заетост.
Реформата на професионалното образование задължително трябва да включва:
- мерки за повишаване на привлекателността на търсените от бизнеса професии , за които липсват кандидати в
професионалните училища;
- мерки за промяна на план-приема на ученици в професионалните училища;
- разширяване на обхвата на т. нар. "защитени" професии и допълнителни стимули за учениците, желаещи да се обучават
по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии;
- допълнителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища.
АИКБ напомня, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и задълбочаване на връзките между
образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от Оперативна програма "Наука и образование
за интелигентен растеж". Смятаме, че е необходимо прецизиране и оптимизиране на процедурата по определяне на така
наречените "защитени професии".
3. Апелира към новия екип на Министерството на науката и образованието да потърси и постигне консенсус с
работодателите и други заинтересовани страни по отношение на основните параметри на образователната реформа.
Настояваме също за устойчивост на предприетите мерки и за прекратяване на непрекъснатите промени на условията в
областта на образованието, които водят до допълнително дестабилизиране на системата. Смятаме, че трябва да се ускори
работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за
професионално образование и обучение. Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на
образованието "парите следват ученика/студента" и да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат
изискванията.
4. Призовава новия екип на Министерство на образованието за незабавни консултации с бизнеса по поставените въпроси
и изразява своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения.

Вестник Stroitel
√ Бизнесът: Нямаме образовани кадри

Усеща се остра липса на подготвени кадри в много области, нивото на грамотност сред младите хора непрекъснато спада.
Такава дълбока загриженост се изразява в отворена позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
разпространена до медиите.
От Асоциацията посочват и факта, че през 2015 г. свободните кандидат–студентски места са били с 15 000 повече от броя
на завършващите ученици.
Всичко това говори за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и
ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса.
От Асоциацията заявяват, че няма кадри в широк спектър от професии – машиностроене, електротехника, транспорта и
логистика, здравеопазване, образование и информационни технологии. Липсват кадри както с висше, така и със средно
професионално образование.
Все по-ниското е равнището на грамотност сред младите хора в страната, посочват още от АИКБ, като конкретизират, че не
става въпрос само за абсолютните показатели, отразяващи неграмотните лица в България, но и за все по-лошото качеството
на говоримия и писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни.
АИКБ настоява за спешни действия за повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по дефицитни,
но непопулярни професии и специалности.
Трябва да се увеличат и броя на лицата, завършили висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на
адекватността на системата за образование спрямо потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира
прехода от образование към заетост.
Според АИКБ реформата на професионалното образование трябва да повиши привлекателността на търсените от бизнеса
професии, за които обаче липсват кандидати в професионалните училища. Трябва да се промени план-приемът на ученици
в професионалните училища.
Освен това трябва да се разшири обхвата на т.нар. "защитени" професии, както и да се въведат допълнителни стимули за
учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии.
Също така според АИКБ е нужно да се прецизира и оптимизира процедурата по определяне на така наречените "защитени
професии".
Нужна е и допълнителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища.
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Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на образованието "парите следват ученика/студента" и
да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат изискванията.
АИКБ напомня, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и задълбочаване на връзките между
образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от Оперативна програма "Наука и образование
за интелигентен растеж".
От Асоциацията призоват новия екип на Министерство на образованието за незабавни консултации с бизнеса по
поставените въпроси и изразява своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения.
Индустриалците смятат и че трябва да се ускори работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за
изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение.

Факти
√ Бизнесът: Нямаме образовани кадри
Усеща се остра липса на подготвени кадри в много области, нивото на грамотност сред младите хора непрекъснато спада.
Такава дълбока загриженост се изразява в отворена позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
разпространена до медиите.
От Асоциацията посочват и факта, че през 2015 г. свободните кандидат–студентски места са били с 15 000 повече от броя
на завършващите ученици.
Всичко това говори за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и
ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса.
От Асоциацията заявяват, че няма кадри в широк спектър от професии - машиностроене, електротехника, транспорта и
логистика, здравеопазване, образование и информационни технологии. Липсват кадри както с висше, така и със средно
професионално образование.
Все по-ниското е равнището на грамотност сред младите хора в страната, посочват още от АИКБ, като конкретизират, че не
става въпрос само за абсолютните показатели, отразяващи неграмотните лица в България, но и за все по-лошото качеството
на говоримия и писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни.
АИКБ настоява за спешни действия за повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по дефицитни,
но непопулярни професии и специалности.
Трябва да се увеличат и броя на лицата, завършили висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на
адекватността на системата за образование спрямо потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира
прехода от образование към заетост.
Според АИКБ реформата на професионалното образование трябва да повиши привлекателността на търсените от бизнеса
професии, за които обаче липсват кандидати в професионалните училища. Трябва да се промени план-приемът на ученици
в професионалните училища.
Освен това трябва да се разшири обхвата на т.нар. "защитени" професии, както и да се въведат допълнителни стимули за
учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии.
Също така според АИКБ е нужно да се прецизира и оптимизира процедурата по определяне на така наречените "защитени
професии".
Нужна е и допълнителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища.
Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на образованието "парите следват ученика/студента" и
да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат изискванията.
АИКБ напомня, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и задълбочаване на връзките между
образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от Оперативна програма "Наука и образование
за интелигентен растеж".
От Асоциацията призоват новия екип на Министерство на образованието за незабавни консултации с бизнеса по
поставените въпроси и изразява своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения.
Индустриалците смятат и че трябва да се ускори работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за
изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение.

Tвоят Бизнес
√ АИКБ с ясна визия за реформата в образованието
Образованието в България не е достатъчно добре финансирано от гледна точка на инфраструктура, оборудване,
съвременни учебни пособия и материали и заплащане на преподавателския труд, което се отразява на качеството му. В
същото време, средствата, които се отпускат трябва да са тясно свързани именно с постиганото качество и с реализацията
на завършилите, а не механично с броя на учащите. Тази теза бе отправна точка на проведената в рамките на заседанието
на Националния съвет (НС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) дискусия с представители на
Министерство на образованието и науката. Дискусията бе във връзка с необходимостта от повишаване броя на учениците
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в професионалните училища, особено по технически професии и специалности, увеличаване броя на лицата завършили
висше инженерно образование и подобряване на адекватността на образователната система спрямо потребностите на
пазара на труда по начин, който да гарантира прехода от обучение към заетост.
АИКБ очерта визията на бизнеса за приоритетите в образователната реформа, а именно:
•
Ново законодателство за осъществяване на реформа в Системата на средното и висшето образование;
•
По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на регионите и
изискванията на пазара на труда;
•
Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизиране на
българския бизнес;
•
Връзка между средното образование и пазара на труда – подобряване на качеството на професионалното
образование вкл. чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа;
•
Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса.
След проведено обсъждане НС на АИКБ прие Призив до министъра на науката и образованието.
Днес+
√ Нямаме кадри, но няма и грамотни, притеснен бизнесът
Усеща се остра липса на подготвени кадри в много области, нивото на грамотност сред младите хора непрекъснато спада.
Такава дълбока загриженост се изразява в отворена позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
разпространена в медиите.
От Асоциацията заявяват, че няма кадри в широк спектър от професии - машиностроене, електротехника, транспорта и
логистика, здравеопазване, образование и информационни технологии. Липсват кадри както с висше, така и със средно
професионално образование.
Все по-ниското е равнището на грамотност сред младите хора в страната, посочват още от АИКБ, като конкретизират, че не
става въпрос само за абсолютните показатели, отразяващи неграмотните лица в България, но и за все по-лошото качеството
на говоримия и писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни.
От Асоциацията посочват и факта, че през 2015 г. свободните кандидат–студентски места са били с 15 000 повече от броя
на завършващите ученици.
Всичко това говори за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и
ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса.
АИКБ настоява за спешни действия за повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по дефицитни,
но непопулярни професии и специалности.
Трябва да се увеличат и броя на лицата, завършили висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на
адекватността на системата за образование спрямо потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира
прехода от образование към заетост.
Според АИКБ реформата на професионалното образование трябва да повиши привлекателността на търсените от бизнеса
професии, за които обаче липсват кандидати в професионалните училища. Трябва да се промени план-приемът на ученици
в професионалните училища.
Освен това трябва да се разшири обхвата на т.нар. "защитени" професии, както и да се въведат допълнителни стимули за
учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии.
Също така според АИКБ е нужно да се прецизира и оптимизира процедурата по определяне на така наречените "защитени
професии".
Нужна е и допълнителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища.
Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на образованието "парите следват ученика/студента" и
да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат изискванията.
АИКБ напомня, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и задълбочаване на връзките между
образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от Оперативна програма "Наука и образование
за интелигентен растеж".
От Асоциацията призоват новия екип на Министерство на образованието за незабавни консултации с бизнеса по
поставените въпроси и изразява своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения.
Индустриалците смятат и че трябва да се ускори работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за
изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение.

Банкеръ
√ Бизнесът се оплака от остра липса на подготвени кадри

Бизнесът усеща остра липса на подготвени кадри в много области, предупреди в отворено писмо Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). От там посочват, че няма кадри в широк спектър от професии - машиностроене,
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електротехника, транспорта и логистика, здравеопазване, образование и информационни технологии. Липсват кадри както
с висше, така и със средно професионално образование.
Все по-ниското е равнището на грамотност сред младите хора в страната, като не става въпрос само за абсолютните
показатели, отразяващи неграмотните лица в България, но и за все по-лошото качеството на говоримия и писмен български
език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни.
Бизнесът изтъква и факта, че през миналата година свободните кандидат–студентски места са били с 15 хил. повече от
броя на завършващите ученици. Всичко това говори за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното
и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса.
Работодателите настояват за спешни действия за повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по
дефицитни, но непопулярни професии и специалности. Според тях трябва да се увеличат и броя на лицата, завършили
висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на адекватността на системата за образование спрямо
потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира прехода от образование към заетост.
Според бизнеса реформата на професионалното образование трябва да повиши привлекателността на търсените от
бизнеса професии, за които обаче липсват кандидати в професионалните училища. Трябва да се промени план-приемът
на ученици в професионалните училища.
Освен това трябва да се разшири обхвата на т.нар. "защитени" професии, както и да се въведат допълнителни стимули за
учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии. Нужна е и допълнителна
мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища.
Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на образованието "парите следват ученика и студента"
и да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат изискванията.
От работодателската организация напомнят, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и
задълбочаване на връзките между образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от
оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Бизнесът призовава още за ускоряване на работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за
изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение.

news.bg
√ Нямаме кадри, но няма и грамотни, притеснен бизнесът
Усеща се остра липса на подготвени кадри в много области, нивото на грамотност сред младите хора непрекъснато спада.
Такава дълбока загриженост се изразява в отворена позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
разпространена в медиите.
От Асоциацията заявяват, че няма кадри в широк спектър от професии - машиностроене, електротехника, транспорта и
логистика, здравеопазване, образование и информационни технологии. Липсват кадри както с висше, така и със средно
професионално образование.
Все по-ниското е равнището на грамотност сред младите хора в страната, посочват още от АИКБ, като конкретизират, че не
става въпрос само за абсолютните показатели, отразяващи неграмотните лица в България, но и за все по-лошото качеството
на говоримия и писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни.
От Асоциацията посочват и факта, че през 2015 г. свободните кандидат–студентски места са били с 15 000 повече от броя
на завършващите ученици.
Всичко това говори за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и
ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса.
АИКБ настоява за спешни действия за повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по дефицитни,
но непопулярни професии и специалности.
Трябва да се увеличат и броя на лицата, завършили висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на
адекватността на системата за образование спрямо потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира
прехода от образование към заетост.
Според АИКБ реформата на професионалното образование трябва да повиши привлекателността на търсените от бизнеса
професии, за които обаче липсват кандидати в професионалните училища. Трябва да се промени план-приемът на ученици
в професионалните училища.
Освен това трябва да се разшири обхвата на т.нар. "защитени" професии, както и да се въведат допълнителни стимули за
учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии.
Също така според АИКБ е нужно да се прецизира и оптимизира процедурата по определяне на така наречените "защитени
професии".
Нужна е и допълнителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища.
Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на образованието "парите следват ученика/студента" и
да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат изискванията.
АИКБ напомня, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и задълбочаване на връзките между
образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от Оперативна програма "Наука и образование
за интелигентен растеж".
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От Асоциацията призоват новия екип на Министерство на образованието за незабавни консултации с бизнеса по
поставените въпроси и изразява своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения.
Индустриалците смятат и че трябва да се ускори работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за
изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение.

Епицентър
√ Бизнесът до Кунева: Няма работници, по-бързо с дуалното обучение
Все по-остро се усеща липсата на кадри в машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката
Да се ускорят работата и внасянето в парламента на промените в Закона за професионалното образование, за да бъде
въведено т.нар. дуално обучение. Това поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал от вицепремиера и министър
на образованието Меглена Кунева.
Все по-остро се усеща липсата на кадри в машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката,
здравеопазването, образованието и информационните технологии - както с висше, така и със средно професионално
образование, посочват от бизнес организацията в писмото си до образователната министърка.
Спешно трябва да се повиши приемът на ученици в професионалните гимназии особено по професии, за които бизнесът
изпитва глад, се казва още в обръщението на АИКБ. Според тях обучението по тези професии трябвало да бъде направено
привлекателно за децата, като бъдат обявени за защитени и бъдат увеличени стипендиите за учениците в конкретните
направления.
Министерството на образованието трябва незабавно да започне консултации с бизнеса по поставените въпроси и изразява
своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения, пише още в позицията на АИКБ.

БГ Предприемач
√ АИКБ очерта визията на бизнеса за приоритетите в образователната реформа
Това стана по време на дискусия на Националния съвет (НС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
с представители на Министерство на образованието и науката.
Дискусията бе във връзка с необходимостта от повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по
технически професии и специалности, увеличаване броя на лицата завършили висше инженерно образование и
подобряване на адекватността на образователната система, спрямо потребностите на пазара на труда по начин, който да
гарантира прехода от обучение към заетост. Средствата, които се отпускат трябва да са тясно свързани именно с
постиганото качество и с реализацията на завършилите, а не механично с броя на учащите.
След проведено обсъждане, НС на АИКБ прие Призив до министъра на науката и образованието, който може да прочетете

Националния съвет прие и нови членове на АИКБ, с което Асоциацията се увеличи с още 327 фирми. Повече за визията за
-bg.org

БНТ
√ Безработните да се преквалифицират според нуждите на бизнеса (БНТ2-Русе)
Да се създадат обучаващи екипи от специалисти, които в различните населени места да преквалифицират безработните
според нуждите на бизнеса. Това предлага Асоциацията на индустриалния капитал в България. Идеята беше огласена в
Разград на среща на председателя на асоциацията Добрин Иванов и членът на Управителния съвет Боян Бойчев с
бизнесмени от региона.
Джипо Джипов е един от младите предприемачи в региона. Ръководи фирма за метални изделия, която продава своята
продукция у нас и в цяла Европа. Той смята, че идеята за преквалифициране според нуждите на бизнеса е много добра.
"В Разградска област има доста безработни хора, така, както се изразяват в Бюрото по труда, но готовите специалисти ги
няма. Доколкото чувам доста от кампаниите, които са заети в тоя бизнес, в който съм и аз, внасят работници от област Русе,
а ние имаме няколко работника от Сеново. Други компании, чувам, че прибягват до този туризъм на работещи, което не е
правилно", каза той.
Според Джипо, много професии са се загубили още от средните училища и затова се налага да се внасят работници от
други области. Той не приема предложението на асоциацията преквалификацията да е само за хора до 30-годишна
възраст.
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"Да бъде разширен до 50 години, а може би и до 60 години, за да може да се обхване по-голям спектър от хора, които
трайно са безработни, защото в Разград много е трудно, когато напуснеш една компания и си на 55, да си намериш нова
работа.", каза още Джипо Джипов.
Младият предприемач е убеден, че хората са най-голямото богатство и страната ни трябва да направи всичко възможно,
за да ги задържи тук.

Komentator bg
√ Работодателските организации съгласуваха приоритетите си за 2016 г.
В Българската търговско-промишлена палата се проведе заседание на 4-те национално представителни работодателски
организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Представителите на организациите окончателно приеха приоритетите за работата на НПРО за 2016 г., които формират и
програмата на работодателските организации за настоящата година. През 2016 г. основни акценти ще бъдат: минималната
работна заплата и минималните осигурителни доходи, енергетика, промени в данъчното законодателство.
Приоритетите на национално представителните работодателски организации (НПРО) за 2016 година можете да видите тук
По време на заседанието бяха обсъдени актуалните и важни проблеми относно данъчното третиране на активите и
разходите за служебно и лично ползване, както и цените на електроенергията, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Важни обществено-икономически и политически теми
Фокус радио
√ Народното събрание ще проведе дебатите по внесения вот на недоверие към правителството
София. На днешното си пленарно заседание, народните представители ще проведат дебат по внесения първи вот на
недоверие към кабинета "Борисов 2". Това става ясно от програмата за работа на парламента. Под Проекта на решение за
гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради
политиката му в здравеопазването с се подписали общо 69 народни представители от парламентарните групи на БСП и
ДПС, както и независимите Георги Кадиев и Велизар Енчев. Той беше внесен на 11 февруари, но дебатите бяха насрочени
за днес, за да бъде спазено законовото изискване разискванията по проекта да започват не по-рано от три дни и не покъсно от седем дни от постъпването на предложението. Още през месец януари, когато двете парламентарни групи
инициираха вота, те обясниха, че темата му ще бъде цялостната политика на правителството в сферата на
здравеопазването, а мотивите му не са само станалите скандали с двете турски ваксини "Еувакс" и "Пентаксим". Чл. 107
ал. 2 от Правилника на работа на Народното събрание забранява на народните представители да правят промени и
допълнения в проекта на решение, което е обект на днешните дебати, а гласуването му ще се проведе не по-рано от 24
часа след приключване на разискванията. Проектът за решение ще се смята за приет, ако за него гласуват повече от
половината от всички народни представители, а при отхвърлянето му, ново предложение за недоверие на същото
основание не може да бъде направено през следващите 6 месеца.
Агенция "Фокус" припомня: Консултациите по внасянето на вот на недоверие към правителството бяха започнати на 15
януари от парламентарната група на "БСП лява България". Първоначалното предложение бе вотът да бъде на три теми –
здравеопазване, сигурност и социална политика. Първата среща на социалистите беше с представители от
парламентарната група на ДПС, на която бяха обсъдени мотивите. След проведените консултации, лидерът на БСП Михаил
Миков мотивира намеренията на опозицията да внесе вот на недоверие с "демотивацията в реализацията на реформи" и
определи политиката на правителството като провал. След срещата си с БСП съпредседателят на ДПС Мустафа Карадайъ
посочи, че на нея са обсъждани и варианти вот на недоверие да бъде искан за обща политика. Мустафа Карадайъ заяви,
че с внасянето на вота опозицията алармира изпълнителната власт за необходимостта от корекции във водената политика.
В крайна сметка темата на вота остана здравеопазване, а при внасянето му в деловодството на Народното събрание в
негова подкрепа се подписаха 69 народни представители от двете парламентарни групи, както и двама независими
депутати – Велизар Енчев и Георги Кадиев. В подкрепа на вота н недоверие се очаква да гласуват депутатите от "Атака",
както и част от народните представители на БДЦ.
От своя страна председателят на най-голямата парламентарна група – тази на ГЕРБ. Цветан Цветанов заяви, че право на
опозицията е да поиска вот на недоверие. Според него, критиката на опозицията трябва да бъде приемана като градивна,
но подчерта, че по време на парламентарния дебат министърът на здравеопазването Петър Москов ще може да обори
всички обвинения, записани в мотивите на вота. Заместник-председателят на парламентарната група на партията Цвета
Караянчева посочи, че активността на БСП произлиза от търсенето на идентичността си преди предстоящия конгрес на
партията.
Депутатът от АБВ и зам.-председател на Комисията по здравеопазване Георги Кючуков определи вотът на недоверие като
политически ход, защото темата за реформите в здравеопазването е една от най-актуалните в момента. По думите му,
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политиците и обществото са посрещнали с ентусиазъм реформаторския план на здравния министър за промени в
системата и въпреки че не са се случили по най-добрия начин, трябва да бъде дадена възможност на министър Москов да
ги довърши.
Председателят на парламентарната група на Патриотичния фронт и лидер на НФСБ Валери Симеонов обяви, че няма да
подкрепят вота на недоверие срещу правителството. Той определи аргументите на опозицията като "несериозни" и
"неоснователни". Според него, досегашните действия на здравното министерство са продиктувани от желанието за
оптимизация на здравеопазването, а в сектора има да голям потенциал за извършването на реални реформи.
Очаква се цялата групата на Реформаторския блок също да гласува против вота на недоверие към кабинета, след като от
ДСБ заявиха, че макар и да са вътрешна опозиция, ще гласуват срещу вота.
Премиерът Бойко Борисов също взе отношение по вота на недоверия и заяви, че не вижда нищо смущаващо в него. Според
премиера, вотът е в полза на демокрацията и дори упрекна опозицията в недостатъчна активност.
Livenews.bg
√ Експерти от ЕК ще помагат на България за реформата в прокуратурата
Експерти от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия (ЕК) ще могат да помагат на
България с независима експертиза за дейността на прокуратурата и при необходимост - за изготвянето на новата
наказателна политика.
Това стана ясно след работна среща днес на министъра на правосъдието Екатерина Захариева и директора на Службата за
подкрепа на структурните реформи към ЕК – Мери Маккарти, съобщиха от МП.
В хода на срещата бе представена дейността на Службата за подкрепа на структурните реформи към ЕК и се обсъдиха
възможностите за предоставяне на техническа експертна помощ за постигане на целите по препоръките в евродоклада по
Менизма за сътрудничество и оценка.
Министър Екатерина Захариева очерта областите, в които ЕК може да окаже експертна помощ на България, като посочи,
че най-важните сред тях са реформата в прокуратурата, изработването на нова наказателна политика и работата на вещите
лица по изготвяне на съдебни експертизи. "За промените в НК се нуждаем от изцяло нова наказателна политика, съобразно
европейските стандарти, реалистичният срок за тези промени е края на 2017 г.", подчерта правосъдният министър и
допълни, че има пълна подкрепа за съдебната реформа от правителството.
Правосъдният министър акцентира върху необходимостта работата по анализа на евроекспертите да започне не по-късно
от средата на април т.г.
Сред коментираните възможности за осъществяването на независим анализ по отношение работата на прокуратурата
бяха: отчетността, прозрачността, натовареността, кариерно развитие, системата за атестиране, обучение и повишаване,
както и независим доклад за работата на разследващите органи и специализирани структури в рамките на прокуратурата.
Мери Маккарти, заяви готовност от името на Службата за подкрепа на структурните реформи към ЕК, да съдейства за
оказване на нужната подкрепа. Тя уточни, че ще обсъди набелязаните проблемни области с представителите на странитечленки, които вече са поели ангажимент за съдействие по изготвяне на независима експертиза.
В края на срещата бе взето решение в най-кратки срокове да се набележи общ план за продължителността на работата и
конкретните сфери за действие на експертите.
Инфосток
√ Еврокомисията ще оценява предварително междуправителствените договори за доставка на газ

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз
Европейската комисия (ЕК) ще оценява предварително междуправителствените договори за доставка на газ. Това е
предвидено в предложения днес от ЕК пакет от мерки за енергийна сигурност с необходимите предложения, които да
осигурят на ЕС глобален енергиен преход, както и готовност за евентуално прекъсване на енергийните доставки, съобщи
пресслужбата на Еврокомисията.
Решението относно междуправителствените споразумения в енергетиката е един от четирите регламента, включени в
пакета. Неговата цел е да се гарантира по-голяма прозрачност на подписаните между страните членки и държави извън ЕС
правителствени споразумения, които са важни за европейската сигурност на доставките на газ, и пълното им съответствие
с правото на ЕС. Аргументът е, че чрез тази предварителна оценка е възможно да се проверява спазването на правилата в
областта на конкуренцията и законодателството относно вътрешния енергиен пазар преди споразуменията да бъдат
договорени, подписани и подпечатани.
Какво включва още пакетът, приет от Комисията?
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Вторият регламент е за сигурността на доставките на газ. Газът играе роля в прехода към нисковъглеродна икономика и
ще продължи да бъде важен елемент в енергийния микс на ЕС. Въпреки това съществуващата външна зависимост изисква
ЕС да засили устойчивостта на пазарите си в случай на нарушени газови доставки. За извличане на пълна полза от
ликвидния и конкурентен пазар е необходимо да се повиши прозрачността на пазара на газ в ЕС. В отговор на слабостите
на системата Комисията предлага да се премине от национален към регионален подход при набелязването на мерки за
сигурност на доставките.
Освен това с предложението се въвежда принцип на солидарност между държавите членки, за да се осигурят доставките
за домакинствата и основните социални услуги, като например здравеопазване, в случай че те бъдат засегнати от сериозна
криза.
Третият регламент е за втечнения природен газ (ВПГ) и стратегия за неговото съхранение. Европа е най-големият вносител
на природен газ в света. Общият капацитет на Европа за внос на ВПГ е значителен - в момента посреща около 43 % от
сегашното търсене на газ (2015 г.). Въпреки това се запазват големи регионални различия по отношение на достъпа до ВПГ.
Комисията подготвя стратегия за втечнения природен газ, която ще подобри достъпа на всички държави членки до ВПГ
като алтернативен източник на газ. Основните елементи на тази стратегия са създаване на стратегическа инфраструктура
за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар и набелязване на необходимите проекти за прекратяване
на зависимостта на някои държави членки от един източник на газ.
Четвъртият регламент е Стратегия за отоплението и охлаждането. Системите за отопление и охлаждане на сградите и
промишлеността използват половината от енергията в ЕС. Освен това те на 75 % се захранват от изкопаеми горива.
Предложената стратегия за отоплението и охлаждането е съсредоточена върху премахването на пречките за
декарбонизация в сградите и промишлеността. В нея също така се подчертава, че повишаването на енергийната
ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия ще окажат въздействие върху енергийната сигурност.
От решаващо значение е да се обърне стратегическо внимание на този сектор, тъй като ЕС иска да подобри своята
независимост от външни доставчици.
В съобщението до медиите се казва още, че днешният пакет за енергийна сигурност се представя в контекста на новото
глобално и всеобщо споразумение за изменението на климата, прието от световните лидери на 12 декември 2015 г. в
Париж. Споразумението ясно показа на предприятията и политиците, че пътят към чистата енергия е необратим и че в
момента се подготвя световен енергиен преход.
Заместник-председателят на Европейската комисия, Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, заяви: "В
стратегията за енергиен съюз, представена преди година, обещахме да осигурим на всички европейци сигурна, устойчива
и конкурентоспособна енергия. Днешният пакет е насочен към сигурността на доставките, но засяга и трите общи цели.
Чрез намаляване на търсенето на енергия и по-добро управление на доставките от външни източници изпълняваме
обещанието си и повишаваме стабилността на европейския енергиен пазар."
Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза: "След газовите кризи от 2006 и 2009 г.,
поради които милиони хора останаха на студено, си казахме: "Никога повече". Но изпитанията от 2014 г. показаха, че все
още сме уязвими по отношение на сериозни нарушения на доставките на газ. А политическо напрежение по границите е
ясно напомняне, че този проблем няма да се реши от само себе си. Днешните предложения са за надеждна,
конкурентоспособна и гъвкава система, при която енергията пресича свободно границите, а това носи ползи за
потребителите. Те означават, че заставаме заедно, за да защитим най-уязвимите. Благодарение на тях осигуряваме и чиста
енергия в бъдеще: мога да гарантирам, че нашият ангажимент за преход към чиста енергия е необратим и не подлежи на
обсъждане."
Акцент бг
√ 10 лоши тренда дърпат надолу икономиката
Откъде се взе най-големият растеж от 2008 г. насам?
Само 4 страни в ЕС освен България имат над 3%
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Според предварителните данни на НСИ през последното тримесечие на 2015 г. икономическият растеж е достигнал 3,1%
на годишна основа. За цялата 2015 година данните ще бъдат публикувани следващия месец, но се очертава икономически
растеж от около 3% - най-високият резултат за целия период след 2008 г. Реално през 2015 г. икономиката е нараснала
толкова колкото през предходните три години, взети заедно – сериозно ускорение спрямо слабите темпове на растеж в
годините след началото на кризата.
Прогнозите за 2015 година бяха съвсем различни и доста мрачни. Най-ниска беше прогнозата на рейтинговата агенция
Standard & Poor s, която прогнозира едва 0,5% икономически растеж. Европейската комисия беше с подобна прогноза – тя
очакваше 0,6% растеж, а Европейската банка за възстановяване и развитие заложи на 0,8%. МВФ и Световната банка
очакваха растеж малко над 1%.
Според прогнозите 2015-а трябваше да бъде една от най-лошите години за икономиката. Реалността се оказа съвсем
различна – всъщност 2015-а е най-добрата година за икономиката от 2008 насам. В резултат в течение на годината
постепенно всички външни прогнози започнаха да се подобряват – най-рязък скок отчете агенцията Standard & Poor s, която
вдигна прогнозата си 6-кратно, от 0,5% на 3%.
Постигнатият икономически растеж през 2015 г. е още по-впечатляващ
на фона на влошената международна среда в региона
Да припомним, че през цялата година действаха санкциите срещу Русия, рязкото обезценяване на рублата, спадът на
руските туристи, икономическата криза в Украйна. Нещо повече, съседна Гърция фалира и затвори банките, а Турция беше
засегната от политическа нестабилност и два пъти провежда избори. Ескалирането на кризата с бежанците и
терористичните актове в Европа също усложниха ситуацията. Вътрешната ситуация също беше сложна заради нуждата от
ограничаване на бюджетния дефицит, който беше изпуснат от контрол през 2014 г. и заради предстоящия преглед на
активите на банките, заради който кредитирането остана свито. Постоянните скандали около съдебната система също не
бяха особено благоприятни за инвестиционното доверие.
Въпреки всички тези негативни фактори 2015 г. се оказа успешна за българската икономика. Основната причина е външна
– възстановяването в Европа се ускори и европейската икономика достигна най-високите темпове на растеж от 2010 г.
насам, съответно безработицата спадна до най-ниските нива от 2009 г. насам. Това доведе до стабилно покачване на
българския износ към страните от ЕС, който компенсира останалите негативни външни фактори.
Отделно спадът на цените на петрола също повлия положително, облекчавайки разходите на фирми и домакинства.
Положително повлияха и спадащите лихви, които намаляват разходите за обслужване на кредитите, както и ускореното
усвояване на еврофондовете, което достигна 95%. Чуждите инвестиции също отбелязват сериозно увеличение, макар и от
ниска база.
Според предварителни данни на Евростат за 20 европейски страни през последното тримесечие на 2015 г. пет страни са
постигнали икономически растеж над 3% - Словакия, Румъния, Полша, Испания и България. Това е добро постижение и
приближава страната ни към лидерите в ЕС. А България трябва да бъде сред лидерите по икономически растеж, за да може
да догони по-бързо стандарта на живот в Западна Европа.
Въпреки всички положителни новини за икономиката това не бива да ни задоволява. Не е достатъчно растежът да е висок
в една отделна година – той трябва да е устойчив и да продължи през следващите години. Нещо повече, макар да отчитаме
рекорд за периода след 2008,
все още сме далеч от предкризисните нива
на развитие. Външната среда остава сложна, а геополитическите рискове се увеличават, поради което са необходими
повече вътрешни усилия, за да се поддържа висок растеж.
През 2015-а фокусът беше върху стабилност – политическа и финансова, поради което реформите се движеха по-бавно.
Пример е пенсионната реформа, която първоначално трябваше да се приеме още в края на 2014-а, но в крайна сметка
влезе в сила в началото на 2016-а (като някои от най-важните промени още са на трупчета – инвалидните пенсии и
категоризацията на служителите в МВР). Съдебната реформа също се задвижи едва в края на 2015-о с приемането на
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промените в конституцията, но реформите в съдебните закони и реалните структурни реформи останаха за тази година.
Така е и в здравеопазването, образованието, МВР и други сектори.
Сега е моментът реформите да се ускорят и да се премине към реалното им прилагане, за да можем да видим
положителния ефект от тях още през настоящата година. Ако 2016-а мине под знака на реформите, икономиката без
съмнение ще реагира положително и добрите тенденции от 2015 г. не само ще се запазят, но могат и да се ускорят.
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