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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Economynews.bg 
 
√   + 4 нови организации в АКИБ 
 
Четири нови браншови организации (Асоциация Български пипер, Асоциация на специализираните счетоводни 
предприятия, Българска национална браншова камара "Охранители и детективи" и Съюз на частните строители в 
България), един холдинг ("Топлофикация София" ЕАД) и три предприятия ( "БиЕмДжи Дейта" ООД, "Юридическо 
дружество" АД и "Сорт Комерс" ЕООД) бяха приети за членове на АИКБ от Националния съвет. По този начин семейството 
на Асоциацията се увеличи с още 327 фирми, в които работят 8185 заети лица. Така АИКБ утвърди авторитета си на най-
динамично развиваща се работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности в България. 
 
Хасково нет 
 
√  Липсата на квалифицирани работници спира големите инвеститори в Кърджали 
 
Биснесмените искат селата в общината да могат да ползват Програмата за развитие на селските райони 
 
Корупцията и липсата на квалифицирана работна ръка отблъскват външните инвеститори 
 
До няколко месеца Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ ще има регионална камара в Кърджали, 
съобщи на пресконференция Стефан Василев, член на Управителния съвет на Асоциацията. Вчера представители на АИКБ 
се срещнаха в Кърджали с представители на бизнеса. 
 
Селата в община Кърджали не могат да ползват Програмата за развитие на селските райони. Ще търсим начини за промяна, 
ако трябва законодателна, за да се реши този проблем. Другият сериозен въпрос е участието на малките и средни 
предприятия в конкурси, спечелването им и невъзможността банките да им отпуснат ресурс, за да продължат своята 
работа, тъй като нямат сериозни капиталови ресурси, с които да дадат банкова гаранция за кредита, каза след срещата 
Стефан Василев. 
 
Друго нещо, което напоследък започва да отблъсква инвеститорите, е липсата на квалифицираната работна ръка. АИКБ е 
враг №1 на сивата икономика в страната, която деформира икономиката, потиска конкурентоспособността на честните 
предприемачи, заяви Теодор Дечев, директор „Индустриални политики” в АИКБ. 
 
Много наши предложения бяха възприети. Пример за това са така наречените еднодневни трудови договори. Успяхме да 
убедим Министерството на труда и социалната политика и законодателя да се промени Кодексът на труда, така че ако 
човек работи до 90 дни годишно с еднодневни трудови договори, да не му се отнемат социалните помощи, каза Теодор 
Дечев. От края на юли до края на летния сезон през миналата година са били сключени 70 000 еднодневни договора. 
 
Една от последните акции на АИКБ беше публично отправеното искане към Комисията за защита на конкуренцията да 
ускори изработването на секторния анализ за състоянието на пазара на горивата, тъй като ние отговорно твърдим, че има 
картел на горивата, добави Дечев. 
 
Опитваме се да търсим с Министерството на образованието реформа в образованието за решаването на проблема с 
недостига на кадри. Парите трябва да се насочат към училища, които да произвеждат кадри, нужни на производството. 
Навремето да учиш в техникум беше престижно, сега всички тичат в езиковите гимназии, за да може по-лесно след това 
да ходят в чужбина, заяви Стефан Василев. Той посочи, че в България не достигат стругари, шлайфисти и фрезисти. 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България има частичен успех за въвеждането на защитени професии. Вече има 
списък на тези професии. Но много професии, за които са настоявали, не попаднали сред защитените – например 
професията пилот. Скоро време България ще внасят пилоти. Отиват да работят в чуждестранни авиокомпания, където са 
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добре приети, стана ясно на пресконференцията. На училищата се дава възможност да разкриват паралелки с по-малко 
ученици от норматива, в които се изучават защитени професии. 
 
АИКБ е лансирала идеята за въвеждане на синя карта. Това ще даде възможност за хора с точно определена специалност 
да бъдат канени да работят в България, без да минават през така наречения пазарен тест. Агенцията по заетостта няма да 
проверява дали в страната има хора с такива специалности, които чакат да започнат работа. 
 
В България няма квалифицирана работна ръка, технологии, иновации, модерна организация на производството, каза 
Теодор Дечев. 
 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е създадена през 1996 г. Призната е за представителна организация на 
работодателите на национално равнище. В нея членуват 76 браншови камари, 7000 предприятия 400 000 заети лица, има 
регионални камари в 130 общини. Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред 
бизнеса, подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес, насърчаване на предприемачеството, развитие 
на човешките ресурси, са част от приоритетите на АИК. 
 
Bg vesti net Кърджали 
 
√ Липсата на квалифицирани работници спира големите инвеститори в Кърджали 
 
Липсата на квалифицирани работници много често спира големите инвеститори, заявиха в Кърджали представители от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, които проведоха среща с бизнеса от региона. Пред участниците бе 
обяснено, че се търсят заедно с образователното министерство възможности за решаването на проблема с недостига на 
кадри. Посочено бе, че в страната липсват стругари, шлайфисти и фрезисти. 
В тази връзка Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за въвеждането на защитени професии и 
насочване на средства професионални гимназии, които да произвеждат кадри, нужни на производството. 
За да бъде преодоляна кризата с кадрите от асоциацията смятат, че е добре да се даде възможност за разкриване на 
паралелки с по-малко ученици от норматива, в които се изучават защитени професии. 
По време на дискусията представители на местните власти и бизнеса предложиха и селата в община Кърджали да могат 
да ползват Програмата за развитие на селските райони. До няколко месеца АИКБ ще създаде регионална структура и в 
Кърджали. 
 
KMETA.BG 
 
√ Липсата на квалифицирани работници спира големите инвеститори в Кърджали 
 
От Асоциацията на индустриалния капитал настоява за въвеждането на защитени професии 
Липсата на квалифицирани работници много често спира големите инвеститори, заявиха в Кърджали представители от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, които проведоха среща с бизнеса от региона. Пред участниците бе 
обяснено, че се търсят заедно с образователното министерство възможности за решаването на проблема с недостига на 
кадри. Посочено бе, че в страната липсват стругари, шлайфисти и фрезисти. 
В тази връзка Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за въвеждането на защитени професии и 
насочване на средства професионални гимназии, които да произвеждат кадри, нужни на производството. 
За да бъде преодоляна кризата с кадрите от асоциацията смятат, че е добре да се даде възможност за разкриване на 
паралелки с по-малко ученици от норматива, в които се изучават защитени професии. 
По време на дискусията представители на местните власти и бизнеса предложиха и селата в община Кърджали да могат 
да ползват Програмата за развитие на селските райони. До няколко месеца АИКБ ще създаде регионална структура и в 
Кърджали. 
 
 
Gabrovo News 
 
√  Призив за спешни действия по ускоряване на образователната реформа 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разпространи в медиите своя призив за спешни действия по 
ускоряване на реформата в образованието. 
На първо място АИКБ 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. 
На второ 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 
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писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни, а на трето фактът, че през 2015 г. свободните 
кандидат – студентски места бяха с 15 000 повече от броя на завършващите ученици. 
АИКБ напомня за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и 
ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса. Асоциацията настоява още 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". 
АИКБ 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." 
Асоциацията 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. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
24 часа 
 
√ Правителството оцеля в първия си вот на недоверие 
 
Със 130 гласа парламентът отхвърли първия вот на недоверие към настоящия кабинет "Борисов". Той бе за здравната 
политика и бе внесен от 69 депутати от БСП и ДПС. 
"За" вота гласуваха депутатите от БСП, ДПС, 9 от "Атака" и трима независими. Всички останали бяха против. 
 
В пленарната зала за гласуването дойдоха "виновникът" - здравния министър Петър Москов, и повечето от колегите му в 
правителството, начело с вицепремиерите Румяна Бъчварова и Томислав Дончев. 
 
 
√ Пуснаха “черен списък” на инвестиционни посредници. Парите в тях не са гарантирани 
 
Kомисията за финансов надзор (КФН) обяви имената на 18 инвестиционни посредника без лиценз, което им забранява да 
работят у нас. Това става преди старта на оценката на активите и стрес тестовете за застрахователи, инвестиционни 
посредници и пенсионни фондове. 
 
Виж списъка тук 
 
От регулатора уточняват, че списъкът ще се актуализира непрекъснато, а целта е с оповестяването на имената да предпазят 
клиентите от измами или понасяне на значителни финансови загуби. 
 
За “24 часа” от КФН обясниха, че финансови средства, предоставени на нелицензирани посредници, не са гарантирани от 
Фонда за компенсиране на инвеститорите. Този фонд покрива 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв. 
 
За да се предпазят клиентите от този риск, експертите на Стоян Мавродиев съветват всеки гражданин или фирма, които 
планират инвестиция във финансови инструменти или да поверят парите си за доверително управление, първо да проверят 
дали избраният от тях посредник има лиценз. Важно е също да се уверят, че има право да извърши точно тази дейност, за 

https://www.24chasa.bg/Article/Media/2016/02/18/992e0e53-cbee-43a0-b1e9-b2787adbefd0.pdf
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която те са го предпочели пред останалите, тъй като има и дружества с частично отнети лицензи, т.е. за определени 
дейности. 
 
Имало и случаи, при които дружества работят, като използват сходство на имената им с лицензирани компании в други 
държави дружества. Последният пример бе TIGER ASSET MANA GEMENT ЕООД България, за който от КФН изрично 
съобщиха, че той не е едно и също дружество с TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия, което е лицензирано 
дружество. 
 
 
√ Финансовото министерство планира близо 4 млрд. лева нов външен дълг  
 
България е избрала Citi, JP Morgan Chase & Co и още две банки за пласирането на нова емисия облигации до 3,9 млрд. лева 
(2,2 млрд. евро), съобщава Ройтерс, като се позовава на източници от пазара. 
 
Страната се нуждае от постъпленията, за да финансира дупката в бюджета, която се оценява на 2% от брутния вътрешен 
продукт (БВП), като ще останат и средства за ликвидни буфери заради стрес тестовете на банките през тази година, 
отбелязва информационната агенция. 
 
Четирите банки ще организират една или няколко емисии облигации, посочват източниците на агенцията, предава 
investor.bg. 
 
Финансовото министерство на България отказва коментар, но потвърждава в изявление за Ройтерс, че е предприело 
стъпки за осигуряване на възможността да изтегли нов външен дълг в рамките на средносрочната дългова програма и 
лимита от 3,9 млрд. лева. 
 
Българското финансово министерство очаква съотношението на дълга към БВП да достигне 28% през тази година от 26,4% 
в края на 2015 г. 
 
София набра от международните пазари 3,1 млрд. евро през март 2015 г. – най-голямата продажба на дълг, организирана 
от страната някога, отбелязва агенцията. 
 
Рейтинговите агенции Fitch и Moody's оценяват България със съответно BBB- и Baa. S&P запази кредитния рейтинг на 
страната BB+, след като през 2014 г. го понижи заради банковата криза. 
 
 
√ Закъсали финансово общини с оздравителни планове като банки 
 
Общини пред фалит или в лошо финансово състояние може да бъдат спасявани от държавата с безлихвени заеми. 
Условието обаче е кметовете им да напишат оздравителни планове, каквито правят банките, да ги одобрят общинските 
съвети и да ги представят на финансовия министър. Планът ще е за 1 до 3 години и при всяко нарушаване ще се спират 
парите. 
 
Това предвижда поправка на закона за публичните финанси, която бюджетната комисия прие на второ четене. При 
определени условия част от дълговете може да бъдат опрощавани. С наредба към закона ще се разпишат критерии за 
свръхзадлъжнялост. Засега е ясно, че оздравителни планове трябва да пишат кметствата със задължения, над 3 пъти по-
високи от годишните им бюджети. 
 
Справка на финансите сочи, че най-вероятно процедурата ще включи Сливен с 19 млн. лв. дългове, Перник с 14 млн., 
Кърджали с 12 млн. лв., Велинград - 11 млн. лв. и Видин със 7 млн. лв. Друга поправка, записана в одобрения закон, 
предлага да се въведат лимити, които да ограничат поемане на нови дългове не само от общини, а и от агенции и 
ведомства. Аргументът е, че това може да вдигне съществено държавния дълг. 
 
Хазната да може да показва временен дефицит и над 3%, ако това се дължи на големи инвестиционни проекти или на 
важни структурни реформи, предвиждат още поправките в закона. Това може да продължи не повече от 4 г. и само ако 
проектите са с голяма обществена полза. 
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Фокус 
 
√ МЗХ и БАН подписаха меморандум за сътрудничество в областта на земеделието, горското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост 
 
София. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българска академия на науките (БАН) подписаха меморандум 
за сътрудничество в областта на земеделието, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Меморандумът 
за партньорство между БАН и МЗХ цели обмяна на научни знания и партньорство между двете институции в областта на 
земеделието, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Според министъра на земеделието и храните 
Десислава Танева обединяването на усилията на МЗХ и БАН е ключово за постигането на конкурентоспособност в сектор 
"Земеделие”. По думите ѝ, вече има изпълнени няколко проекта съвместно с БАН и те са показали добри резултати. 
Министърът на земеделието каза още, че подписаният меморандум за сътрудничество ще позволи повишаване на 
конкурентоспособността на продуктите, които се произвеждат в сектор „Земеделие”. Министър Танева допълни, че със 
съвместни усилия БАН и МЗХ могат да постигнат много в земеделието и проведат добре една реформа в сферата на 
земеделието, получи бизнесът науката, от която има нужда. По думите ѝ, сектор „Земеделие” може да върви напред само 
с помощта на науката. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров коментира подписването на меморандума като 
възможност за БАН и МЗХ да работят добре за подпомагане на земеделското производство в България. От изказването му 
стана ясно, че очаква скоро да се постигнат добри резултати в областта на земеделието, горското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост, защото обществото очаква тези резултати. Той добави, че БАН твърдо е решила да подкрепи 
създаването на център за аграрни науки, защото българската аграрна наука се нуждае от това. 
 
√ Продължават възпоменателните събития по повод 143 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски в 
цялата страна 
 
София. Продължават възпоменателните събития по повод 143 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски в 
цялата страна. На 18 февруари 1873-та година край София е изпълнена присъдата на Апостола - смърт чрез обесване. Васил 
Иванов Кунчев (Левски), наричан още Дякона или Апостола е роден в град Карлово на 18 юли 1837 г. Васил Левски се 
налага като лидер на ВРО, идеолог, организатор и ръководител на българското национално- освободително движение. 
Далновиден и талантлив организатор, той обобщава опита на революционното движение до този момент и пръв достига 
до съзнанието за необходимостта от предварителна подготовка чрез създаването на революционни комитети и пренасяне 
на центъра на организирането на националната революция в българските земи. Убеден демократ, Левски вярвал в силите 
на българите сами да извоюват своята свобода, защото "който ни освободи, той ще ни зароби". Проповядва идеята за 
"свята и чиста република", за общество и държава, в която всички "да бъдат напълно свободни там, гдето живее 
българинът - в България, Тракия, Македония". 
В цялата страна се организират възпоменателни церемонни, на които ще бъде почетена паметта на Левски. 
 
София: 
Президентът Росен Плевнелиев ще участва във възпоменателната церемония по повод 143 години от гибелта на Апостола 
на свободата Васил Левски. Президентът Плевнелиев ще произнесе слово и ще поднесе венец пред паметника на Васил 
Левски. 
 
В 12.00 часа в Борисова градина, алеите около паметника на Васил Левски ще се отбележат 143 години от гибелта на 
Апостола на свободата - Васил Левски. В негова памет Спортен клуб Левски, Столична община, Клуб „Левски – спорт за 
всички“ и Лекоатлетически клуб „Левски“, организират Традиционен лекоатлетически крос. 
 
 
18.00 часа, пред Паметника на Васил Левски ще се състои тържествена церемония и поклонение по повод 143-
годишнината от гибелта на Апостола на свободата. 
 
Бургас: 
В 18.18 часа ще бъде организирано факелно шествие по повод 143 години от обесването на Васил Левски. Шествието 
тръгне от площад "Тройката" и по главните улици ще се насочи към паметника на Апостола, намиращ се в Морската 
градина. 
 
 
Благоевград: 
От 11.00 часа ще се проведе ритуал по полагане на венци и цветя на благоевградската общественост, която ще отбележи 
143 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски, пред бюст-паметника на Дякона, намиращ се на бул. 
„Васил Левски”. 
 
 
Варна: 
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От 11.30 часа на паметника на Васил Левски в Морската градина ще се състои заупокойна молитва и полагане на венци с 
военен ритуал по повод 134 години от обесването на Васил Левски. 
 
Видин: 
От 09.30 часа в катедралния храм „С. Димитър Солунски” ще бъде отслужена заупокойна молитва, а от 10.00 часа пред 
бюст-паметника на Васил Левски ще се проведе поклонение, по повеод 143 години от гибелта на Апостола на свободата. 
 
Враца: 
От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски в центъра на града по повод 143-тата годишнина от гибелта на Апостола ще 
се проведе кратка художествена програма. Панихида за Йеродякон Игнатий ще бъде отслужена от Траянополския Епископ 
Киприян. Пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя. 
 
Гоце Делчев: 
В 11.30 часа, в Общинския исторически музей ще бъде открита фотодокументална изложба, посветена на живота и делото 
на Апостола. Изложбата е под надслов „Всичко, което сторих, сторих го за Отечеството” и чрез нея в Гоце Делчев гостува 
Национален музей „Васил Левски” – гр. Карлово. 
 
Карлово: 
От 09.00 часа в храм „Св. Богородица” ще бъде отслужена Архиерейска Света литургия и панихида, в памет на Апостола на 
свободата. От 11.00 часа на пл. „Васил Левски” ще се проведе възпоменателен митинг, по повод 143 години от гибелта на 
Левски. 
 
Кюстендил: 
От 11.00 часа на паметника на Васил Левски ще бъде отбелязана годишнината от неговата гибел. 
 
Пазарджик: 
В 11.00 часа ще бъде отслужена панихида в храма „Света Богородица”, в памет на Васил Левски. В 12.00 часа пред 
паметника на Апостола, на пл. „Васил Левски”, ще се извърши поклонението по повод 143 години от гибелта му. Младежки 
организации от Пазарджик ще почетат Левски с факелно бдение в 18.00 ч. отново пред паметника. 
 
Разград: 
От 11.00 часа пред бюст – паметник на Васил Левски в двора на ОУ „Васил Левски” ще се състои отбелязване на 143 години 
от смъртта на Васил Левски. 
 
Симитли: 
От 11.30 часа по традиция обществеността в Симитли ще преклони глава пред великия подвиг на Апостола. Церемонията 
ще се проведе пред бюст - паметника на Левски в мемориалния парк в центъра на град Симитли. В 14.30 часа в 
библиотеката на читалище „Св. Климент Охридски” с ученици от втори клас ще бъде проведена викторина по повод 143 
години от обесването на Апостола. 
 
Сливен:  
От 10.00 ч. пред ПМГ „Добри Чинтулов” ще започне „Урок по родолюбие”, по повод 143 години от гибелта на Васил Левски. 
От 11.00 ч. в катедралния храм „Св. Димитър” ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски. 
 
Смолян: 
От 10.00 часа в обновената Спортна зала в Смолян ще се проведе традиционното състезание „Лъвски скок.” 
 
Търговище: 
От 11.10 часа в храм "Св. Иван Рилски" ще бъде отслужена панихида по повод 143-та годишнина от гибелта на Апостола на 
свободата Васил Левски. От 11. 45 часа ще се състои общоградско поклонение и поднасяне на венци и цветя на 
признателност пред барелефа на Апостола на централната улица, носеща неговото име. 
 
Шумен: 
От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски на бул. “Славянски” ще се състои възпоменание и тържествен ритуал с 
полагане на венци и цветя, посветен на 143 години от гибелта на Апостола на българската свобода.  
 
Ямбол: 
От 12.00 часа в двора на Гимназия „В. Левски”, с тържествено поклонение пред барелефа на Васил Левски ще започне 
програмата за отбелязване на143-та годишнина от гибелта на Апостола. На общоградско тържество пред барелефа на 
Левски в двора на едноименната гимназия ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към великия 
българин. 
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Монитор 
 
√ Диян Стаматов, зам.-министър на МОН: „Стани, стани, юнак балкански” влиза в литературата за 7 клас 

Родителите да заложат на най-близкото училище. Увеличаваме изучаваните българските произведения спрямо 

чуждите класици. 

ВИЗИТКА: 

Роден е през 1967 г. в Карнобат 

Завършил е Факултета по биология на СУ “Св. Климент Охридски” и преподава биология 

Бил е последователно директор на 150-о СОУ, 80-о СОУ и 119-о СОУ в София 

Миналата седмица беше назначен за зам.-министър на образованието 

 - Г-н Стаматов, един от вариантите за решение на проблема с учебниците е децата да учат по временни помагала 

по предметите, по които промените са най-сериозни. През цялата година ли децата ще учат по тези помагала, или 

през втория срок все пак може да има нови учебници? 

 - През последната седмица с министър Кунева проведохме няколко срещи, на които присъстваха всички издатели. С тях 

сме обединени около общата цел да решим проблема с учебниците, така че да няма сътресения на 15 септември. Един от 

вариантите е да има временни помагала, които да заместят букварчето и математиката за първи клас, историята и 

българския език в пети клас. Именно в тези учебници промените в програмите са най-сериозни. Ако се обединим около 

това решение, помагалата ще бъдат само за следващата учебна година. Децата обаче ще учат по тях и през двата срока, 

защото не може в една учебна година да се сменят два учебника. Това би създало смут в системата и допълнителен хаос. 

 - Законни ли ще бъдат тези помагала? 

- Да, защото учителите и в момента използват множество учебни помагала. По останалите предмети учениците ще 

продължат да учат по старите учебници, защото при тях няма толкова големи промени, като, разбира се, се придържат към 

новите учебни програми. 

 

- В момента екипът на МОН защитава пред обществото програмите, които станаха повод за оставката на проф. 

Тодор Танев като образователен министър. Не е ли малко парадоксална тази ситуация и какво е вашето обяснение? 

 - Досегашният проблем беше свързан с комуникацията и дотук ще спра с критичните бележки към досегашното 

ръководство на Министерството на образованието и науката. Отвореността, разговорът, вслушването в предложенията от 

страна на учители, експерти и директори е много важен момент, за да могат тези програми да бъдат усъвършенствани и 

след това приети, защото в момента те не са приети. Нашите действия са насочени именно в тази посока. 

 - Т.е. искате да кажете, че основният проблем беше свързан с комуникирането на програмите, а не с тяхното 

съдържание? 

 - Да. 

 - След като вече проведохте обществено обсъждане с учители и експерти във Враца, стигнахте ли до решение за 

някакви промени в програмите? 

 - Обществените обсъждания тепърва предстоят. След като в понеделник се срещнахме с учители и експерти във Враца, на 

19 февруари (днес – бел.ред.) ще има подобна дискусия в Сливен, на която се очаква да присъстват представители от 

близките области като Бургас, Ямбол, Карлово. В понеделник в София също ще се проведе форум, след което ще се опитаме 

да организираме още две големи обществени обсъждания в други големи областни градове. След като приключат 
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всичките дискусии и получим очакваните предложения, те ще бъдат обобщени и представени. Това, което мога да кажа за 

новите учебни програми по български език и литература, е, че всъщност нищо не отпада. И за да бъда по-конкретен – 

„История славянобългарска“ ще се изучава в гимназията в часовете по литература. Освен това ще се учи и по история както 

в прогимназиален, така и в гимназиален етап. Така всъщност „История славянобългарска“ ще присъства на три места в 

учебния материал. Произведенията „Вятър ечи, Балкан стене”, „Къде си, вярна ти любов народна”, „Хубава си, моя горо” 

са създадени като песни. Голяма част от децата ги знаят, защото ги пеят, и тяхната сила на въздействие е именно в 

изпълнението им. Затова те са предвидени в часовете по музика в прогимназията. Още повече в литературата за седми 

клас се добави „Стани, стани, юнак балкански”, нещо, на което не се обърна никакво внимание досега. „Родна реч” ще се 

изучава в начален етап, а „Хайдути” на Христо Ботев - в пети клас. Ако трябва да обобщим – увеличава се делът на 

изучаваните български произведения спрямо творбите на чуждите класици. По история също има превес на изучаването 

на родното минало в различните му периоди спрямо световната история. 

- Ще има ли някакви промени при провеждането на матурите тази година? 

 - Проблемите през предходните години бяха свързани с преписването и с вечното очакване, че информацията ще изтече. 

Планираме матурата по български език и литература да бъде разделена на три модула с цел да не може да се преписва. 

Промяната е техническа – след като приключи първият модул, изпитните работи се затварят и ученикът би могъл да излезе 

и да си отдъхне. След като се върне обратно в класната стая обаче, той няма да има право да работи повече по първия 

модул, а ще трябва да започне работа по следващия. Така по време на изпита ще се редуват решаване на модул, затваряне 

на пликовете, почивка, следващ модул… Целта е да разрешим проблема с преписването, който досега разтреперваше 

системата и обвиненията бяха насочени към българските учители, че не са се справили с изпита, че те са причината. Мисля, 

че е разумно да се предотвратят упреците към тях, тъй като в повечето случаи учителите си вършат работата перфектно, 

но не са били взети предвид възможностите на техническите средства, които позволяват злоупотребите на матурите. 

Продължителността на зрелостния изпит остава 4 часа. 

 - Какво мислите за скалата за оценяване на матурите, която у нас е занижена? Трябва ли да се вдигне летвата? 

 - Скалата за оценяване не трябва да е прекалено ниска или прекалено висока. Тя е важна, защото отразява нивото на 

даден випуск. Категорично обаче не трябва да се изпращат сигнали, че българският ученик не е грамотен, защото това 

влияе изключително зле на самочувствието на децата и на нагласите им за учене. Смятам, че българският ученик е 

грамотен в много сфери, но има много какво да се желае, за да бъде и практически грамотен и да умее да прилага 

наученото в живота си. Проблемът на българския ученик е, че учи, „наизустявайки и възпроизвеждайки”, а не с насоченост 

да прилага на практика наученото. В тази връзка едно от нововъведенията в новите учебни програми е фиксирането на 

разпределението на времето – 60% за нови знания и 40% за обобщения, упражнения и практическа дейност. 

 - Кампанията за прием в първи клас вече започна. Като досегашен директор на едно от най-успешните столични 

училища какъв съвет ще дадете на родителите – да заложат на близкото училище или на качественото образование 

тогава, когато двете са несъвместими? 

- Съветвам родителите да заложат на най-близкото училище. За мен това е най-правилният избор. Във всяко едно училище 

– малко или голямо, може да има много качествени учители, независимо дали е квартално или в центъра. Аз самият бях 

директор на едно квартално училище, отдалечено от реалния център, и въпреки това в него напливът беше изключително 

голям. Не трябва да има тази излишна истерия за записване точно в едно определено училище. 

 

√ КЗК иска и среднисти да имат надзорни фирми  

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) поиска либерализация на изискванията за строителния надзор и на 

специалисти със средно образование да бъде позволено да имат такива фирми, съобщиха от ведомството. 

Предложението идва след като КЗК направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на нормативната 

база на строителния надзор. Производството пред КЗК е образувано по сигнал на лице, което е строителен техник с 35-

годишен опит в тази област, съобщиха от пресцентъра на контролния орган. 
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КЗК приема, че законовото изискване всички членове на органите на управление на предприятията, извършващи 

консултантски услуги, да са специалисти със завършено висше образование със степен "магистър" и да имат петгодишен 

стаж, е неоправдано от конкурентоправна гледна точка. Комисията предлага промяна на нормативната база, с която да 

се позволи на всички лица, включително и тези със степен технически ръководители, да учредяват предприятия за 

строителен надзор и да участват в органите на управление на такива предприятия. 

 


