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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Тв „Блумбърг“ 
 
√ Как политическите трусове се отразяват на икономиката 
 
Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Васил Велев, председател на АИКБ, 
 в предаването Бизнес старт, 12.05.2016 
 
Предложените промени в КСО са стъпка в правилната посока. Има неща, които са пропуснати в законопроекта и трябва да 
бъдат направени, но в хода на обсъжданe могат да излязат на дневен ред. Този закон беше пълен с политически лозунги, 
които не могат да се сбъднат. Това каза Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", в предаването "Бизнес старт" по 
Bloomberg TV Bulgaria.  
 
По думите му едно от предложенията на КТ "Подкрепа", свързани с промените в КСО, е да се позволи на осигурените лица 
да изтеглят цялата натрупана сума – да решат дали желаят пожизнена или наследяема пенсия.  
 
АИКБ защитава правото на избор на осигурените лица. Парите в партидите са тяхна собственост и те имат правото да ги 
получат еднократно, разсрочено с право на наследяване или да ги внесат в общ пул с право на пожизнена пенсия, каза от 
своя страна Васил Велев, председател на АИКБ. Той отбеляза, че е добре първо да бъдат проведени стрес тестовете, тъй 
като има много недоизказани съмнения и могат да се породят допълнителни идеи за промени в законодателството.  
 
Димитър Манолов и Васил Велев коментираха още основните рискове и предизвикателства пред икономиката в контекста 
на политическата ситуация, факторите и реформите, необходими за генерирането на икономически растеж. 
 
Вижте видеото тук. 
 
 
 
Днес.бг 
 
√ Как се отразяват политическите трусове на икономиката ни? 
 
Промените в КСО трябва да изчакат провеждането на стрес тестовете 
 
Предложените промени в КСО са стъпка в правилната посока. Има неща, които са пропуснати в законопроекта и трябва да 
бъдат направени, но в хода на обсъжданe могат да излязат на дневен ред. Този закон беше пълен с политически лозунги, 
които не могат да се сбъднат. Това каза Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
По думите му едно от предложенията на КТ "Подкрепа", свързани с промените в КСО, е да се позволи на осигурените лица 
да изтеглят цялата натрупана сума – да решат дали желаят пожизнена или наследяема пенсия.  
АИКБ защитава правото на избор на осигурените лица. Парите в партидите са тяхна собственост и те имат правото да ги 
получат еднократно, разсрочено с право на наследяване или да ги внесат в общ пул с право на пожизнена пенсия, каза от 
своя страна Васил Велев, председател на АИКБ. Той отбеляза, че е добре първо да бъдат проведени стрес тестовете, тъй 
като има много недоизказани съмнения и могат да се породят допълнителни идеи за промени в законодателството.  
Димитър Манолов и Васил Велев коментираха още основните рискове и предизвикателства пред икономиката в контекста 
на политическата ситуация, факторите и реформите, необходими за генерирането на икономически растеж. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2016-05-12/kak-politicheskite-trusove-se-otrazyavat-na-ikonomikata
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PlovdivGlas 
 
√ Как се отразяват политическите трусове на икономиката ни? 
 
Промените в КСО трябва да изчакат провеждането на стрес тестовете 
 
Предложените промени в КСО са стъпка в правилната посока. Има неща, които са пропуснати в законопроекта и трябва да 
бъдат направени, но в хода на обсъжданe могат да излязат на дневен ред. Този закон беше пълен с политически лозунги, 
които не могат да се сбъднат. Това каза Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
 
По думите му едно от предложенията на КТ "Подкрепа", свързани с промените в КСО, е да се позволи на осигурените лица 
да изтеглят цялата натрупана сума – да решат дали желаят пожизнена или наследяема пенсия.  
 
АИКБ защитава правото на избор на осигурените лица. Парите в партидите са тяхна собственост и те имат правото да ги 
получат еднократно, разсрочено с право на наследяване или да ги внесат в общ пул с право на пожизнена пенсия, каза от 
своя страна Васил Велев, председател на АИКБ. Той отбеляза, че е добре първо да бъдат проведени стрес тестовете, тъй 
като има много недоизказани съмнения и могат да се породят допълнителни идеи за промени в законодателството.  
 
Димитър Манолов и Васил Велев коментираха още основните рискове и предизвикателства пред икономиката в контекста 
на политическата ситуация, факторите и реформите, необходими за генерирането на икономически растеж. 
 
 
News.bg 
 
√ 170 професии у нас с недостиг на кадри, притеснен бизнесът 
 
Повече от 65% от бизнеса се оплаква за това, че няма достатъчно квалифицирана работна ръка и броят на професиите, в 
които има недостиг на човешки потенциал е около 170. 
 
Това каза министърът на образованието и науката Меглена Кунева след среща с представители на Българско-търговска 
промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Тракийска икономическа зона, Индъстри Уоч, 
Българската стопанска камара и КРИБ. 
 
Министър Кунева бе категорична, че това, което предстои да се случи и трябва да бъде направено е свързването на 
резултатите на образованието с пазара на труда. По думите й именно професионалното обучение е един от най-острите 
проблеми, където се отбелязват сериозни дефицити. 
 
Министър Кунева заяви, че се предвиждат законови промени, касаещи професионалното обучение. 
 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, заяви, че асоциацията настоява освен за преразглеждане на учебните планове, 
свързано с професионалното обучение и за въвеждането на стипендии за така наречените „защитени професии” – това 
ще са професии, за които бизнесът изпитва остър недостиг. Той даде пример с цялото машиностроене, с професията на 
заварчика. 
 
Васил Велев заяви, че след срещата с екипа на Министерството на образованието са останали убедени, че притеснението 
и тревогата, която имат като работодатели по отношение състоянието на професионалното образование е споделено и 
от ресорното министерство. 
 
„Професионалното образование, структурите му по места не съответстват на потребностите на регионалната 
икономика”, заяви Велев. Бизнесът настоява да се направи такъв преглед по региони и още от следващата учебна 
година да се направят крачки в посока на преструктуриране с оглед на това професионалното образование да 
съответства на потребностите на икономиката. 
 
„Имаме добри предвестници за успех и това е настойчивата ангажираност на бизнеса в лицето на бизнес асоциациите. 
Следващата ни среща ще бъде в Пловдив, защото там Индустриалната зона има онази сплав, която ние искаме да видим 
навсякъде между местната власт, бизнеса и образованието”, категорична бе Кунева. 
 
Просветният министър уточни, че след като бъдат направени необходимите промени в закона ще се направи широко 
обществено обсъждане на концепцията на Закона за професионалното образование, заедно с бизнеса. 
 
Вижте видеото тук. 
 
 

https://news.bg/education/170-profesii-u-nas-s-nedostig-na-kadri-pritesnen-biznesat.html
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БТВ  
 
√ 60% от компаниите не намират квалифицирана работна ръка 
Професионалното образование не отговаряло на нуждите на регионалната икономика 
 
60% от бизнеса се оплакват, че няма квалифицирана работна ръка. Това заяви министърът на образованието Меглена 
Кунева след среща за професионалното образование с представители на АИКБ, БТПП, БСК, КРИБ, „Индъстри Уоч“ и др., 
предаде БГНЕС. 
 
Кунева обяви, че ще внесе следващата седмица в Министерски съвет промени в Закона за професионалното образование, 
както и че ще се организира широка серия от обсъждания на концепцията за новия законопроект. Тя ще се съгласува с 
бизнеса, за да се уточнят промените и в останалите свързани закони. 
 
„Тревогата, която я имаме, я има и в министерство на образованието – затова искахме да се убедим, че мислим по един 
и същи начин”, посочи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
„Професионалното образование не съответства на потребностите на регионалната икономика”, продължи той. Велев 
разчита на разбирането не само на образователното министерство, но и на органите на местното самоуправление. 
 
Според него трябва да има държавни стипендии за студенти в дефицитни специалности заради недостига на кадри и 
даде пример за необходимостта от оператори на машини, заварчици и за работна ръка в машиностроенето, като цяло 
 
 
Дневник 
 
√ Образователното министерство и бизнесът обмислят държавни стипендии за дефицитни специалности 
 
По искане на бизнеса образователното министерство ще обмисля въвеждането на държавни стипендии за ученици от 
дефицитни специалности, обучени кадри от които липсват на пазара на труда. Това е една от мерките за увеличаване на 
квалифицираните кадри в различни области у нас, която бе обсъдена на среща между двете страни днес. По данни на 
просветния министър Меглена Кунева "в 170 професии има недостиг на човешки потенциал". 
 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев държавни стипендии 
трябва да получават бъдещите инженери, техници, технолози, педагози и др. 
 
Междувременно стана ясно, че студентите по медицина излизат на протест, тъй като специалността не е включена в 
списъка с приоритетни професионални направления, обучаващите се по които ще получават европейски стипендии. 
Според Кунева университетите приемат колкото си поискат студенти по медицина, но проблемът всъщност е, че повечето 
от завършилите предпочитат да работят в чужбина заради огромните разлики в заплащането. 
 
Друга мярка, с която ще се привличат учениците в професионалните гимназии, е въвеждане на защитени професии, 
каквато възможност предлага и новият закон за предучилищното и училищното образование. 
 
"Финансирането на мерките и политиките в образованието трябва да бъде в подкрепа на подготовката на кадри за бизнеса, 
а не на статуквото", заяви Жечко Димитров, който е програмен директор на Българската стопанска камара (БСК). Според 
него средства трябва да бъдат отделяни от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и от 
бюджета. 
 
БСК предлага да се пренапишат програмите в професионалните гимназии, както и да се увеличи броят на часовете по 
специалните предмети. Искат се и стимули. 
 
 
Труд 
 
√ Кунева: Няма квалифицирани специалисти за 60% от компаниите 
 
"60% от бизнеса се оплакват, че няма квалифицирана работна ръка." Това заяви министърът на образованието Меглена 
Кунева след среща за професионалното образование с представители на АИКБ, БТПП, БСК, КРИБ, „Индъстри Уоч“ и др., 
предаде Би Ти Ви. 
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Промени в Закона за професионалното образование ще бъдат внесени от Кунева следващата седмица в Министерски 
съвет. Тя съобщи още, че ще се организира широка серия от обсъждания на концепцията за новия законопроект. Тя увери, 
че ще има съгласуване с бизнеса, за да се уточнят промените и в останалите свързани закони. 
„Тревогата, която я имаме, я има и в министерство на образованието – затова искахме да се убедим, че мислим по един и 
същи начин”, посочи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Професионалното образование не съответства на потребностите на регионалната икономика”, посочи още той. Той 
допълни, че на разбирането на органите за местно самоуправление, а не само на образователното министерство трябва 
да се разчита. 
На студентите в дефицитни специалности трябва да се отпускат държавни стипендии, защото има недостиг на кадри, 
смята Велев. Такива специалности според него са оператори на машини, заварчици и изпълняващи други дейности в 
областта на машиностроенето. 
 
 
 
 
Дир.бг 
 
√ Бизнесът иска държавни стипендии за технолози и инженери 
 
МОН да въведе държавни стипендии за дефицитни специалности на пазара на труда, от които има нужда 
бизнесът.  
 
За 170 професии няма специалисти. Това обяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/ Васил Велев след среща на работодателски организации с вицепремиера и министър на 
образованието и науката Меглена Кунева, съобщи БТА.  
 
Бизнесът настоява стипендиите да бъдат за инженери, техници, технолози, педагози.  
 
За 170 професии у нас не достигат кадри, каза министърът на образованието Меглена Кунева.  
 
Финансирането на мерките и политиките в образованието трябва да бъдат в подкрепа на подготовката на кадри за бизнеса, 
а не на статуквото, заяви Жечко Димитров - програмен директор в Българската стопанска камара. Според него средства 
трябва да бъдат отделяни от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и от бюджета.  
 
Вицепремиерът Кунева каза, че следващата сряда проектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното 
образование влиза за обсъждане в Министерския съвет. Неговото приемане е свързано с влизането в сила на Закона за 
предучилищното и училищното образование. Министър Кунева съобщи, че ще има и серия от обсъждания на концепцията 
за новия Закон за професионалното образование.  
 
Вицепремиерът каза също, че над 65 процента от работодателите заявяват, че имат сериозен проблем с намирането на 
кадри със средно професионално образование. Задълбочава се недостигът за около 170 професии и длъжности със средна 
квалификация - оператори на машини, техници, технолози, механици, монтьори, стругари. Меглена Кунева отбеляза, че 
ще има и защитени професии.  
 
От работодателските организации заявиха, че искат да има преструктуриране на програмите в средното образование 
по общини още от следващата учебна година. Васил Велев каза, че в някои райони на страната подготовката на кадри 
не съответства на нуждите на местните предприемачи. 
 
"Сега, ако имаме производствени мощности да произведем 100 единици, имаме поръчки и пазари за 90 единици, но 
имаме хора, с които да произведем 80 единици", коментира Велев.  
 
Жечко Димитров посочи, че проблемите в професионалното образование са свързани с приема на ученици, със 
застаряващите преподаватели и с неадекватните учебни планове, които нямат връзка с пазара на труда. 
 
 
Стандарт 
 
√ За 170 професии не достигат хора 
Бизнесът иска държавни стипендии за дефицитните специалности 
 
В около 170 професии има нарастващ недостиг на кадри, стана ясно по време на среща между просветния министър 
Меглена Кунева и работодателските организации. 65% от работодателите се оплакват от затруднения при намирането на 
специалисти със средно професионално образование, съобщи още тя. 
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На срещата стана ясно също, че бизнесът иска  Министерството на образованието и науката да въведе държавни 
стипендии за дефицитни специалности на пазара. Идеята бе лансирана от председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Меглена Кунева заяви, че засега още няма съгласие, но 
министерството върви в тази посока, като при висшето образование вече парите за евростипендии с насочени само в 
приоритетни направления. Меглена Кунева обясни, че следващата сряда проектът за изменение и допълнение на Закона 
за професионалното образование влиза за обсъждане в Министерския съвет. След това ще започне работа по концепция 
за изцяло нов професионален закон. 
 
 
Медиапул 
 
√ Бизнесът иска промяна във финансирането на професионалното образование 
Учениците в техникумите са намалели с 30% за 12 години, липсват учители, учебните програми са остарели 
 
Бизнесът настоява за промяна във финансирането на професионалното образование и реформи в сектора, подобни на тези 
във висшето образование, така че приемът, финансирането и самото образование да отговарят на потребностите на пазара 
на труда в това число и на регионално ниво. 
 
Вицепремиерът и образователен министър Меглена Кунева обяви на среща в четвъртък с представители на 
работодателските организации, че идната седмица ще внесе в Министерския съвет промени в Закона за професионалното 
образование, тъй като те са свързани с вече приетия нов Закон за училищното образование, но след това ще включи 
бизнеса в изготвянето на цялостната концепция как да се развива професионалното образование. 
 
Все по-малко ученици в специалности, търсени на пазара 
 
От БСК съобщиха, че над 65% от членовете на камарата се оплакват от липса на кадри с необходимата квалификация и 
умения, като най-съществен е недостигът на оператори на машини и съоръжения, техници, технолози, механици, 
монтьори, заварчици, стругари, шофьори, кранисти, готвачи и др. Този дефицит се наблюдава най-осезателно в добивната, 
химическата, металургичната, дървопреработващата и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, 
строителството, енергетиката, транспорта, сервизната поддръжка на автомобили, търговията и услугите, хотелиерството и 
ресторантьорството. В регионален аспект, най-изострен е недостигът на кадри със средно професионално образование в 
регионите Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Благоевград и др. 
 
“За 12 години броят на учениците в професионалните гимназии намалява с около 30%, засилва се тенденцията на “бягство“ 
на младите хора, особено от професии, свързани с промишлеността, към преобладаващата част от професионалните 
гимназии се насочват млади хора с нисък успех и липса на мотивация“, заявиха от организацията. Ниският интерес от своя 
страна води до закриване на паралелки и дори цели гимназии с развита материална база и с доказан капацитет за 
обучение по важни за индустрията професии. 
 
Според бизнеса изградената с европейски средства мрежа от центрове за кариерно ориентиране работи неефективно, 
липсват и политики за ранно кариерно ориентиране. 
 
Преподавателският състав в бившите техникуми пък е застаряващ и в следващите 7-10 г. ще се пенсионират над 50% от 
учителите там. Освен това, базовата теоретична и практическа подготовка на преподавателите е остаряла и познанията им 
не кореспондират с нивото на технологично развитие на съвременните производства. На този фон, липсват регламент и 
условия за задължителна периодична квалификация на учителите (особено на тези по специалните предмети) и не се 
създават условия за привличане като преподаватели на представители на висшите училища и на заинтересованите 
предприятия. 
 
Парите за училищата според качеството и нуждите на фирмите 
 
От БСК смятат, че моделът на финансиране на професионалното образование не стимулира повишаването на неговото 
качество, а практически насърчава съществуващият небалансиран план-прием на ученици. 
 
Асоциацията на индустриалния капитал пък предлага МОН да въведе държавни стипендии за дефицитни специалности 
на пазара, от които има нужда бизнесът. Председателят на АИКБ Васил Велев предлага тези стипендии да са за 
инженери, техници, технолози, педагози и др 
 
Съществен проблем, според експертите на камарата е и фактът, че държавният план-прием не се базира на проучване на 
потребностите от кадри по приоритетни за държавата икономически и обществени сфери, а обслужва намерения на 
професионални гимназии и училища за запълване на техния капацитет. Освен това, мрежата от професионални гимназии 
не отговаря на профила и потребностите на отделните регионални икономики. Освен това от БСК настояват и за стимули и 
облекчения при инвестиции от страна на работодателите в професионалното образование 
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Камарата посочва, че има риск от използване на европейското финансиране за поддържане на статуквото, а не за 
провеждане на реална реформа в професионалното образование в интерес на всички заинтересовани страни. 
 
 
Фокус 
 
√ Бизнесът иска стипендии за дефицитните специалности 
 
Министерството на образованието и науката да въведе държавни стипендии за дефицитни специалности на пазара, от 
които има нужда бизнесът. Това обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев след проведената среща на работодателските организации с вицепремиера и министър на образованието 
и науката Меглена Кунева за професионалното образование. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на 
образованието и науката. Бизнесът настоява стипендиите да бъдат за инженери, техници, технолози, педагози и др. 
Финансирането на мерките и политиките в образованието трябва да бъдат в подкрепа на подготовката на кадри за бизнеса, 
а не на статуквото, заяви Жечко Димитров, програмен директор на Българската стопанска камара (БСК). Според него 
средства трябва да бъдат отделяни от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от 
бюджета. Меглена Кунева обясни, че следващата сряда проектът за изменение и допълнение на Закона за 
професионалното образование влиза за обсъждане в Министерския съвет. Неговото приемане е свързано с влизането в 
сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Министърът се разбра с работодателските организации, 
че след това заедно започват да подготвят голяма концепция за бъдещето на професионалното образование. Бизнесът 
настоява за преструктуриране на програмите в средното образование по общини още от следващата учебна година. 
Васил Велев посочи, че в някои райони на страната подготовката на кадри не съответства на нуждите на местните 
предприемачи. Индустрията трябва да получава подготвени кадри, допълни той.  
Министър Кунева обяви, че над 65% от работодателите заявяват, че имат сериозен проблем с намирането на кадри със 
средно професионално образование. Задълбочава се недостигът за около 170 професии и длъжности със средна 
квалификация – оператори на машини, техници, технолози, механици, монтьори, стругари и др. Зам.-кметът на Пловдив 
Стефан Стоянов каза по време на срещата, че безработицата в региона вече е под 5%. Инвестициите продължават да се 
увеличават, докато проблемът с намирането на кадри се задълбочава. Георги Стоев от Industry Watch подчерта, че дори 
без ръст на инвестициите в сегашната тракийска икономическа зона всяка година трябват между 5000 и 7000 нови 
служители. В срещата участваха още председателят на БТПП Цветан Симеонов и представители на КРИБ. 
 
 
БТА 
 
√ Бизнесът иска да има държавни стипендии за дефицитни специалности на пазара на труда 
 
Министерството на образованието и науката да въведе държавни стипендии за дефицитни специалности на пазара на 
труда, от които има нужда бизнесът. Това обяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/ Васил Велев след среща на работодателски организации с вицепремиера и министър на 
образованието и науката Меглена Кунева. 
Бизнесът настоява стипендиите да бъдат за инженери, техници, технолози, педагози. Финансирането на мерките и 
политиките в образованието трябва да бъдат в подкрепа на подготовката на кадри за бизнеса, а не на статуквото, заяви 
Жечко Димитров - програмен директор в Българската стопанска камара. Според него средства трябва да бъдат отделяни 
от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и от бюджета. 
Вицепремиерът Кунева каза, че следващата сряда проектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното 
образование влиза за обсъждане в Министерския съвет. Неговото приемане е свързано с влизането в сила на Закона за 
предучилищното и училищното образование. Министър Кунева съобщи, че ще има и серия от обсъждания на концепцията 
за новия Закон за професионалното образование.  
Вицепремиерът каза, че над 65 процента от работодателите заявяват, че имат сериозен проблем с намирането на кадри 
със средно професионално образование. Задълбочава се недостигът за около 170 професии и длъжности със средна 
квалификация - оператори на машини, техници, технолози, механици, монтьори, стругари. Меглена Кунева отбеляза, че 
ще има и защитени професии. 
От работодателските организации заявиха, че искат да има преструктуриране на програмите в средното образование 
по общини още от следващата учебна година. Васил Велев каза, че в някои райони на страната подготовката на кадри 
не съответства на нуждите на местните предприемачи. "Сега, ако имаме производствени мощности да произведем 100 
единици, имаме поръчки и пазари за 90 единици, но имаме хора, с които да произведем 80 единици", коментира 
Велев. 
Жечко Димитров посочи, че проблемите в професионалното образование са свързани с приема на ученици, със 
застаряващите преподаватели и с неадекватните учебни планове, които нямат връзка с пазара на труда. 
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Капитал 
 
√ Вечерни новини 
 
По искане на бизнеса образователното министерство ще обмисля въвеждането на държавни стипендии за ученици от 
дефицитни специалности, обучени кадри, от които липсват на пазара на труда. Това е една от мерките за увеличаване на 
квалифицираните кадри в различни области у нас, която бе обсъдена на среща между двете страни. По данни на 
просветния министър Меглена Кунева "в 170 професии има недостиг на човешки потенциал". Според председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев държавни стипендии трябва да получават 
бъдещите инженери, техници, технолози, педагози и др. Междувременно стана ясно, че студентите по медицина излизат 
на протест, тъй като специалността не е включена в списъка с приоритетни професионални направления, обучаващите се 
по които ще получават европейски стипендии. 
 
 
България он ер 
 
√ За 170 професии у нас не достигат кадри 
Бизнесът настоява за реформи в професионалното образование 
 
За 170 професии у нас не достигат кадри, каза министърът на образованието Меглена Кунева след среща с 
работодателските организации, съобщи БНР. Над 65% от бизнеса се оплаква за това, че няма достатъчно квалифицирана 
работна ръка. 
 
В днешната среща се включиха представители на Българско-търговска промишлена палата, Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, Тракийска икономическа зона, Индъстри Уоч, Българската стопанска камара и КРИБ. 
 
"Това беше предложение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Браншова камара 
"Машиностроене", да се направи по-добър преглед и с оглед на това още от следващата учебна година да се направят 
необходимите крачки в посока на преструктуриране с оглед на това професионалното образование по пълно да 
съответства на потребностите на икономиката", заяви Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
 
Жечко Димитров, програмен директор на Българската стопанска камара каза, че е участвал в срещата заради огромната 
тревога към състоянието на системата на професионалното образование: 
 
От Българската стопанска камара пък са категорични, че ще настояват с европейски и публични средства да бъдат 
финансирани действия, мерки и политики, които да бъдат в посока обвързване на професионалното образование с 
потребностите на пазара на труда. 
 
Следващата седмица Меглена Кунева ще внесе в МС промени в Закона за професионалното образование. 
 
 
БНР 
 
√ Меглена Кунева: За 170 професии у нас не достигат кадри 
 
За 170 професии у нас не достигат кадри, каза министърът на образованието Меглена Кунева след среща с 
работодателските организации.  
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал каза, че структурата на 
професионалното образование по места не съответства на нуждите на регионалната икономика: 
 
Това беше предложение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Браншова камара "Машиностроене", 
да се направи по-добър преглед и с оглед на това още от следващата учебна година да се направят необходимите 
крачки в посока на преструктуриране с оглед на това професионалното образование по пълно да съответства на 
потребностите на икономиката. 
 
Жечко Димитров, програмен директор на Българската стопанска камара каза, че е участвал в срещата заради огромната 
тревога към състоянието на системата на професионалното образование: 
 
Настояваме с европейски средства и с публични средства да бъдат финансирани действия и мерки, и политики, които да 
бъдат в посока обвързване на резултатите на системата в професионалното образование с потребностите на пазара на 
труда, а не да се финансира статуквото на съществуващата система и затварянето на образователната система вътре в себе 
си и за собствените си потребности. 
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Следващата седмица Меглена Кунева ще внесе в МС промени в Закона за професионалното образование. 
 
Чуйте звуковия файл тук. 
 
 
Новини Лондон 
 
√ 60% от компаниите в България търсят квалифицирани служители 
 
Липсата на квалифицирана работна ръка е основен проблем за голям процент от фирмите у нас 
 
60 на сто от представителите на бизнеса у нас се оплакват, че не намират квалифицирана работна рака. Това заяви 
образователният министър Меглена Кунева, която проведе среща, посветена на професионалното образование, с 
представители на няколко големи компании, предаде БГНЕС. 
 
Следващата седмица Кунева смята да внесе в Министерския съвет предложения за промени в Закона за професионалното 
образование. Тя уточни, че ще организира широка серия от обсъждания на концепцията за новия законопроект, който ще 
бъде съгласуван с представители на бизнеса.  
 
"Професионалното образование не съответства на потребностите на регионалната икономика", смята Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той обяви, че разчита на разбиране не само от 
страна на просветното министерство, но и от органите на местното самоуправление. По негово мнение, необходимо е 
да се въведат държавни стипендии за студентите в дефицитни специалности, тъй като недостигът на кадри в някои 
области е огромен. Като пример за това той посочи операторите на машини, работещите в сферата на машиностроенето 
и заварчиците. 
 
Кросс 
 
√ 170 професии у нас с недостиг на кадри, притеснен бизнесът 
 
Повече от 65% от бизнеса се оплаква за това, че няма достатъчно квалифицирана работна ръка и броят на професиите, в 
които има недостиг на човешки потенциал е около 170. 
Това каза министърът на образованието и науката Меглена Кунева след среща с представители на Българско-търговска 
промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Тракийска икономическа зона, Индъстри Уоч, 
Българската стопанска камара и КРИБ. 
Министър Кунева бе категорична, че това, което предстои да се случи и трябва да бъде направено е свързването на 
резултатите на образованието с пазара на труда. По думите й именно професионалното обучение е един от най-острите 
проблеми, където се отбелязват сериозни дефицити. 
Министър Кунева заяви, че се предвиждат законови промени, касаещи професионалното обучение. 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, заяви, че асоциацията настоява освен за преразглеждане на учебните планове, 
свързано с професионалното обучение и за въвеждането на стипендии за така наречените „защитени професии" - това 
ще са професии, за които бизнесът изпитва остър недостиг. Той даде пример с цялото машиностроене, с професията на 
заварчика. 
Васил Велев заяви, че след срещата с екипа на Министерството на образованието са останали убедени, че притеснението 
и тревогата, която имат като работодатели по отношение състоянието на професионалното образование е споделено и 
от ресорното министерство. 
„Професионалното образование, структурите му по места не съответстват на потребностите на регионалната 
икономика", заяви Велев. Бизнесът настоява да се направи такъв преглед по региони и още от следващата учебна 
година да се направят крачки в посока на преструктуриране с оглед на това професионалното образование да 
съответства на потребностите на икономиката. 
„Имаме добри предвестници за успех и това е настойчивата ангажираност на бизнеса в лицето на бизнес асоциациите. 
Следващата ни среща ще бъде в Пловдив, защото там Индустриалната зона има онази сплав, която ние искаме да видим 
навсякъде между местната власт, бизнеса и образованието", категорична бе Кунева. 
Просветният министър уточни, че след като бъдат направени необходимите промени в закона ще се направи широко 
обществено обсъждане на концепцията на Закона за професионалното образование, заедно с бизнеса. 
 
 
Дарик нюз 
 
√ Специалистите не стигат за 65% от бизнеса 
 
65% от бизнеса у нас се оплаква, че има недостиг на квалифицирана работна ръка. 

http://bnr.bg/post/100691239/meglena-kuneva
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Това съобщи министъра на образованието Меглена Кунева след работна среща с работодателски организации. 
 
По думите на министъра броят на професиите, в които има дефицит на човешки потенциал е около 170. 
 
Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, 
Министерство на образованието трябва да съсредоточи усилията си в това учениците и студентите от професионалното 
образование да се подготвят добре, за да могат да отговорят на търсенето на индустрията. 
 
Дефицит на качествени кадри мъчи туризма 
 
По думите на образователния министър Меглена Кунева, резултатите на образованието с пазара на труда трябва да бъдат 
свързани. 
 
„Няма да спестя притеснението ни, че повече от 65% от бизнеса се оплаква, че няма достатъчно фокусирана работна ръка 
и броят на професиите, в които има недостиг на човешки потенциал, е около 170. 
 
Следващата седмица ще внеса в Министерски съвет минималистични промени в Закона за професионалното образование 
с оглед на това да може да работи безпроблемно заедно със Закона за училищното и предучилищното образование, който 
влиза в сила от 1 август. Едновременно с това ние правим една широка серия ор обсъждания на концепцията за новия 
закон за професионално образование" обясни Кунева. 
 
Васил Велев заяви, че всички, включително и местната власт, трябва да работят за развитието на професионалното 
образование, за да може то да отговори на търсенето на пазара. 
 
„Професионалното образование не съответства на потребностите на регионалната икономика. В България има не 
повече от 150 големи големи предприятия, които могат да осигуряват паралелки. Бизнесът у нас е предимно малък и 
среден. Тук е ролята на общинските съвети, на кметовете, на бизнеса взаимодействие с министерството да ускорят 
реформата в професионалното образование", обясни той. 
 
 
 
Topnovini 
 
√ Бизнесът иска държавни стипендии за дефицитните специалности 
 
Бизнесът настоява за стипендии за инженери, техници, технолози, педагози и още други дефицитни специалности. Това 
поиска председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев от Министерството на 
образованието, става ясно от съобщение от пресцентъра на образователното ведомство. Работодателските организации 
са разговаряли днес с вицепремиера и министър на образованието Меглена Кунева за професионалното образование.  
 
Министърът и работодателите се разбраха заедно да започнат подготовка на голяма концепция за бъдещето на 
професионалното образование. Това ще се случи, след като следващата сряда проектът за изменение и допълнение на 
Закона за професионалното образование влезе за обсъждане в Министерския съвет и влезе в сила на Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
 
Бизнесът настоява за преструктуриране на програмите в средното образование по общини още от следващата учебна 
година. Васил Велев посочи, че в някои райони на страната подготовката на кадри не съответства на нуждите на 
местните предприемачи. Индустрията трябва да получава подготвени кадри, допълни той. 
 
Министър Кунева потвърди, че има проблеми, по изнесени от нея данни 65% от работодателите заявяват, че имат сериозен 
проблем с намирането на кадри със средно професионално образование. Задълбочава се и недостигът за около 170 
професии и длъжности със средна квалификация – оператори на машини, техници, технолози, механици, монтьори, 
стругари и др. 
 
Финансирането на мерките и политиките в образованието трябва да бъдат в подкрепа на подготовката на кадри за бизнеса, 
а не на статуквото, заяви Жечко Димитров, програмен директор на Българската стопанска камара (БСК). Според него 
средства трябва да бъдат отделяни от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от 
бюджета. 
 
Георги Стоев от Industry Watch подчерта, че дори без ръст на инвестициите в сегашната тракийска икономическа зона, 
всяка година трябват между 5000 и 7000 нови служители. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ 38% от българските компании са били обект на икономическо престъпление 
 
При една трета от случаите измамите са извършени от служители на организацията, сочи проучване на PwC  
 
38% от българските компании са били обект на икономическо престъпление през последните две години, сочи глобално 
проучване на PwC. За 31% от тях загубите са надхвърлили 100 хил. долара, сочат данните. 
 
При 34% от случаите измамите са били извършени от служители на организацията, което говори за слабости на системите 
за вътрешен контрол. 
 
Проучването на PwC се е провело сред 77 водещи компании в страната. 
 
Анализът на консултантската компания показва, че икономическата престъпност в България расте – резултатите са 
значително по-високи спрямо глобалните. А спрямо аналогично проучване в страната през 2014 година икономическите 
престъпления в страната се увеличават с 13 пункта. 
 
Броят на организациите, станали обект на кибер престъпление, също се увеличава. Тревожен е фактът, че 37% от  
участвалите в проучването нямат план за действие при такава заплаха, а 1/3 от тях дори не възнамеряват да прилагат 
подобен план. 
 
От PwC посочват още, че „традиционните“ икономически престъпления у нас, сред които са присвояването на активи, 
подкупите и корупцията, не се контролират ефективно. 21% от компаниите съобщават за искан подкуп през последните 24 
месеца, а 36% смятат, че са загубили бизнес възможност заради техен конкурент, за когото мислят, че е платил подкуп. 
 
Най-разпространеното икономическо престъпление в България е присвояването на активи, следвано от корупцията, 
измамите при поръчки и доставки, както и счетоводните измами. 
 
Проблем за страната остава ниското доверие в правоприлагащите органи – 58% от анкетираните посочват, че нямат 
доверие в капацитета на тези органи да разследват икономически престъпления. 
 
Консултантите обаче признават в своя доклад, че увеличеният брой на икономическите престъпления може да се дължи и 
на по-голямата решимост от страна на властите за преодоляване на проблема. Въпреки това усилията все още изглеждат 
твърде разпокъсани, за да доведат до убедителни резултати. 
 
Препоръката на PwC е българският бизнес да прилага по-системен подход към управлението на риска от измами. Данните 
от проучването им пък показват, че една четвърт от анкетираните организации никога не са правили оценка на риска, нито 
са осъвременявали съществуващите през последните две години. 
 
 
 
√ Програмата за селските райони няма да финансира ВЕИ, хотели и стадиони 
 
Тези мерки изкривяват целите на програмата, заяви Десислава Танева 
 
По новата Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) няма да бъдат финансирани стадиони. Това съобщи на 
бизнесфорум във Велико Търново министърът на земеделието Десислава Танева, предаде БТА. 
 
През седемте години от изминалия програмен период (2007-2013 година) са били изплатени 162 млн. евро за изграждане 
на спортни съоръжения и стадиони. Този вид инвестиции няма да бъдат допуснати в новия програмен период, каза Танева. 
 
Тя прогнозира, че за изграждане на спортни площадки ще бъде предвиден бюджет не по-голям от 50 хил. евро, но 
окончателното решение ще бъде взето след становище на експертна група с участието на Националното сдружение на 
общините.  
 
Танева подчерта, че няма да бъдат отпускани субсидии за поддръжка на вече изградените по програмата съоръжения.  
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Според нея това са поуките от изминалия програмен период и прилагането на ПРСР. 
 
В новия период инвестициите за ВЕИ са изключени за подпомагане, освен ако не са за собствени нужди на земеделските 
производители. 
 
Мярката за къщите за гости няма да бъде приложена в този й вид през тази година, въпреки натиска от страна на 
консултантските фирми, заяви още Танева. Тя отбеляза, че тези мерки няма да бъдат отворени, защото изкривяват целите 
на програмата. 
 
В периода 2007-2013 по ПРСР са усвоени 3,72 млрд. лева. По мерките за подкрепа и създаване на микропредприятия са 
разплатени 180 млн. евро. От тях 155 млн. евро, или 86%, са били за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и за селски 
туризъм, включващ изграждане на къщи за гости, отбеляза министър Танева. 
 
 
 
 
Сега 
 
√ КС защити трудовите права на чиновниците с обвинение 
 
Чака се решение и дали магистратите могат да бъдат отстранявани 
 
Текстът от Закона за държавния служител, който позволява чиновник да бъде отстранен от работа, ако срещу него има 
наказателно дело, противоречи на конституцията, реши Конституционният съд. Делото, по което докладчик е бившият 
премиер Филип Димитров, бе образувано по искане на Върховния административен съд. Все още не е ясно какви са 
мотивите на КС. В краткото съобщение, качено на сайта им, обаче се посочва, че решението е взето единодушно с 12 гласа. 
 
Конкретният казус, довел до решението на КС, е отстраняването от работа на бившия главен секретар на социалното 
министерство Иван Пенев, който бе подсъдим заедно с ексминистъра Емилия Масларова за източване на 11 млн. лв. И 
двамата бяха оправдани, но само на първа инстанция, след повече от пет години. По време на наказателния процес Пенев 
обжалва и отстраняването си от работа пред административния съд. Тричленен състав отмени заповедта за това. 
Социалното министерство обаче обжалва това решение и петчленният състав сезира КС. 
 
В искането си до КС върховните съдии записаха, че конкретният текст на закона е в противоречие с конституцията, защото 
нарушава правото на труд, гарантирано от основния закон. В него буквално пише, че служителят се отстранява от длъжност, 
когато срещу него има наказателно дело. Не се говори за временно отстраняване, т.е. трябва да се изчака окончателното 
произнасяне за вината, в който период човекът на практика е безработен. Приключването на делото обаче може да отнеме 
много време, както в емблематичния случай с делото "Масларова", продължило над пет години само на първа инстанция. 
 
"В случая не става дума просто за правата му, свързани със заеманата длъжност, а за трудовите му права изобщо, тъй като 
за периода, в които е отстранено, лицето не може да заема друга трудова или служебна функция. Временното 
отстраняване не означава прекратяване на правоотношението по смисъла на закона. От една страна държавният служител 
е заето лице, а от друга страна обаче, е налице рестрикция по отношение на правото му да полага труд срещу 
възнаграждение, който да му се зачита и за осигурителен и професионален стаж, т.е. той е лишен от всичките 
характеристики на трудовите си права по отношение на конкретната длъжност. Успоредно с това държавният служител не 
получава заплата за времето, през което е отстранен. Изложеното позволява да се заключи, че по силата на ЗДСл 
законодателят въвежда пълно ограничение за неопределен период на всички трудови и произтичащи от правото на труд 
права", написаха в искането си върховните съдии. 
 
ПРЕДСТОЯЩО 
 
Това не е единственото дело с такъв предмет. Подобен текст има и в Закона за съдебната власт. За обявяването му за 
противоконституционен настояха отново от ВАС. Произнасяне по това дело все още няма. Докладчик по него е бившият  
главен прокурор Борис Велчев. 
 
 
 
√ Потребители и търговци засипаха с критики проектозакона за храните 
 
Етикетите на български вече няма да закриват текстовете на чужд език 
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Проектозаконът за храните предизвика остри критики още при публикуването си за обществено обсъждане вчера. Според 
потребители и търговци част от текстовете са неработещи, а идеите, които те са давали при предварителни обсъждания, 
изобщо не са взети предвид. 
 
Проектът предвижда сериозен ръст на глобите за предлагането на опасни храни. Според текстовете техният размер се 
увеличава от два до шест пъти. Така например търговците, които предлагат опасни храни, пълни с оцветители над нормата, 
ще бъдат санкционирани с до 6000 лв. вместо досегашните 1000 лв. С толкова ще бъдат наказвани и тези, които пускат на 
пазара храни за бебета и малки деца, или пък хранителни добавки, без да са уведомили за това здравното министерство. 
Проблемът обаче не е в размера на санкциите, а в ниската им събираемост, смятат от сдружението за модерна търговия, 
в оето членуват големите вериги у нас. 
 
С новия закон се въвеждат и изисквания към предлагането на охладено, замразено и размразявано месо. В магазина то 
трябва да се поставя на отделен щанд от прясното месо с изрично посочване, че е "охладено". Трябва да се отбележат 
страната на произход, датата на добив и срокът на годност. Превозните средства, които транспортират храни, ще бъдат 
регистрирани и маркирани със специални стикери. Те не могат да се използват за превоз на други стоки, ако има опасност 
храната да се замърси. Когато се превозват няколко различни хранителни продукта, те трябва да бъдат разделени. 
Сайтовете за продажба на храни също ще бъдат регистрирани от Агенцията по храните. 
 
Новост са и промени, свързани с етикетирането на храните. Етикетите на български език, които се поставят върху вносните 
храни, вече няма да се лепят върху оригиналната маркировка, а до нея. Целта е и българския, и производствения етикет 
да са на разположение на клиента и той сам да решава кой от тях да прочете. Според Сдружението за модерна търговия 
обаче тази мярка е обречена на провал още отсега. Причината е, че има малки продукти, които не позволяват поставянето 
на два етикета едновременно и затова се налагало те да бъдат един върху друг. В същото време информацията на чужд 
език е безполезна за повечето потребители и би могла да се закрие от еквивалентна информация на български език, без 
да се ощетяват интересите им, изтъкват от сдружението. 
 
Федерацията на потребителите и "Активни потребители" критикуват краткия срок за становища и запознаване с 
проектозакона. Той бе качен на страницата на Министерството на земеделието на 26 април, а срокът за мнения бе 14 дни, 
по-голямата част, от които почивни. Според експертите на федерацията проектът е опорочен, а разделът "Бутилирани 
минерални, изворни и трапезни води" е "направо осакатен", тъй като "няма нито една дума, текст или ред с изисквания и 
регламент към бутилирането на трапезни води". Темата е особено чувствителна, защото има множество сигнали за 
нарушения при бутилираните води, изтъкват от федерацията. Ако министерството игнорира възраженията, е възможно да 
бъде сезирана Европейската комисия. 
 
ПРОИЗХОД 
 
Етикети, посочващи страната или мястото на произход, трябва да станат задължителни за всички видове мляко за пиене, 
както и за млечни и месни продукти, смята Европейският парламент. Обозначаването трябва да е задължително и за 
месото в преработените храни, се казва в незаконодателна резолюция, гласувана вчера. Тя бе приета с 422 гласа "за", 159 
"против" и 68 "въздържал се". Подобни препоръки са приемани и преди, но засега Европейската комисия отказва да 
предложи съответни нормативни промени. 
 
 
 
√ Изборът на шефове на КЗК тръгва от нулата 
 
Народното събрание прекрати вчера зациклилата процедура за избор на ново ръководство на Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК). Така КЗК още известно време ще работи с председател и членове с изтекли мандати, а 
парламентарната комисия по икономика в срок от един месец трябва да приеме нови правила за избор.  
 
До рестарт на процедурата се стигна, след като преди два месеца единственият кандидат за шеф на важния регулатор - 
Росен Желязков, издигнат от ГЕРБ, се отказа от надпреварата. Близкият от премиера Бойко Борисов юрист, бивш главен 
секретар на Министерския съвет и на Столичната община, обясни, че си прави самоотвод, защото не иска да печели в 
състезание с един играч и не търси служебна победа. Преди това депутати от ДСБ и гражданската квота в Реформаторския 
блок критикуваха начина на издигане на кандидатите и упрекнаха ГЕРБ, че има скрити договорки с партии от опозицията.  
 
Заради оттеглянето на единствения кандидат за шеф на КЗК не се стигна и до изслушване на останалите номинирани за 
комисията. 
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Монитор 
 
√ Дупка в закона пълни жилищата ни с фантоми 
  
Пробват да ги прочистят за следващия местен вот 
 
Чиновници твърдят, че са с вързани ръце заради заварено положение 
Дупка в Закона за гражданската регистрация оставя фиктивни адресни регистрации да пълнят списъците с населението, а 
собственици да делят дома си с непознати, макар и само на книга. 
Въпреки че от юли миналата година действа поправка, която по принцип дава възможност за служебно отписване от 
регистрите по сигнал на собственика или по инициатива на кмета, такова на практика трудно се извършва, да не кажем, че 
се оказва почти невъзможно, показа проверка на Агенция „Монитор“. 
Така, от една страна, граждани водят битка с администрацията, за да отпишат от своите адреси хора, които никога не са 
виждали или пък са отдавна изгонени наематели. От друга страна пък, и при желание, общински администрации се оказват 
с вързани с ръце, тъй като юристите им са категорични, че няма процедура, по която може да бъде направено служебно 
заличаване на лицата в заварено положение – т.е. регистрирани по реда на старите законови текстове, действали преди 
изменението. 
Такъв се оказва масовият случай в София например, където 
има близо 300 „мравуняка“ - т.е. адреси, на които са регистрирани повече от 10 души. 
От справка, предоставена на Агенция „Монитор“ от Столична община, става ясно, че точният брой на адресите е 293. В 
множеството от случаите обаче ставало въпрос за заварени регистрации по отменените вече законови текстове, които 
действаха до 2011 г. и даваха възможност хора да се вписват адресно в общината дори без знанието на собственика. В 
„мравуняци“ се превръщат и апартаменти, в които са се регистрирали чужденци в процедура за получаване на българско 
гражданство. В същото време от Столична община посочиха, че в момента при писмен сигнал или по искане на собственик 
на имот кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка дали 
са спазени всички изисквания при регистрацията на съответното лице. При установяване на нарушение от страна на 
комисията адресната регистрация се заличава. „Не е налице обаче 
приложима процедура и ред за служебно заличаване 
на адресните регистрации в случаите, когато те са извършени по действащия към момента на регистрацията нормативен 
ред“, сочи анализът на юридическия отдел на Столична община. Резултатът е, че при подадени общо 67 сигнала на 
собственици, че в дома им има регистрирани непознати, към момента няма заличено такова вписване. Уточнява се, че са 
направени проверките, които законът изисква, но в крайна сметка няма нито една дерегистрация. 
Шефката на отдела за гражданска регистрация във Велико Търново твърди, че в старопрестолния град срещат същия 
проблем. Чиновниците там са категорични, че въпреки промените сегашните текстове на закона продължават да не им 
дават възможност за служебно отписване на бивш наемател например въпреки желанието на собственика. Наш читател 
от Русе също се оплака, че е отпратен от общината, когато поискал да заличи доскорошен квартирант в новозакупено от 
него жилище. Човекът не желае да дели апартамента си по документи с непознат, но от местната администрация вдигнали 
рамене и обяснили, че няма какво да направят. 
В същото време, докато в някои случаи чиновниците се оказват с вързани ръце заради закона, то другаде - 
най вече в по-малките общини, има и кметове, които пречат на изчистването 
на мъртвите души и фиктивните адресни регистрации, обясни пред „Монитор“ шефът на правната комисия в НС Данаил 
Кирилов. Ставало въпрос за места, в които такива неразбории в списъците могат да помогнат на кмета да запази поста си 
по време на избори. Колежката му Цвета Караянчева от ГЕРБ също неведнъж е изтъквала ролята на самите кметове по 
избори при извършването на фиктивни регистрации. 
Кашата с неработещите текстове се засилва и от въведената през 2011 г. декларация на собственика при регистриране на 
наемател, че е съгласен на адреса на имота му да се впише съответният човек и че заличаването му след това не може да 
стане служебно. Документът бе въведен, за да се спрат масовите злоупотреби преди това за регистриране на куп хора на 
адрес дори без знанието на стопанина, но в момента именно той играе лоша шега при искане за служебно отписване. 
Липсата на достатъчна категоричност в закона, която наистина да задължи местните власти да извършат служебна 
дерегистрация на фиктивни адреси, а не само да даде възможност за това, принуди депутатите да търсят нови решения за 
изход от ситуацията. До момента обаче резултат няма, като решението е ограничено само до прочистване на 
избирателните списъци от фантоми, които биха се ползвали за машинации на вота. Така по предложение на Данаил 
Кирилов от ГЕРБ с последните промени в Изборния кодекс бе разписано указание до кметовете и областните управители 
да извършат проверка на всички адресни регистрации, но извършени само в период от година и половина преди местни 
избори. Това означава, че такава ревизия ще се направи едва за следващия кметски вот през 2019 г., при това за ограничен 
брой регистрации. Така излиза, че старите вписвания, които са превърнали множество адреси в страната в своеобразни 
„мравуняци“, няма да минат през ситото. 
Мъж живее с емигрирали още през войната евреи 
Столичанин дели жилището си по документи със седем евреи, напуснали България още през 40-те години на миналия век. 
Въпреки желанието си да се отърве от мнимите си съквартиранти, решение на казуса няма. За куриозния случай съобщава 
омбудсманът Мая Манолова в доклада за дейността на институцията през миналата година. Човекът потърсил съдействие 
от обществения защитник, след като останал недоволен от местната администрация. Той писал заявление до кмета на 
район „Възраждане“, че на адреса на собственото му жилище са регистрирани лица, които не живеят там и той не познава. 
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В отговор обаче бил информиран, че не може да му се предоставят конкретни данни за тези лица, както и че няма правна 
възможност за служебно заличаване на адресната им регистрация. Последвалата проверка показала, че неговият адрес е 
бил посочен от въпросните евреи след 1990 г. в рамките на процедурата по установяване на наличие на българско 
гражданство. Адресната им регистрация е била извършена при спазване на действащите тогава изисквания и макар да не 
живеят там, не могат да бъдат отписани. Случаят останал без последствие, тъй като сигналът бил подаден преди юли 
миналата година, когато бе разписана поне възможността за служебно заличаване. 
Друг куриозен случай, стигнал до омбудсмана, е за столичанин, който искал да регистрира свои близки в дома си, но му 
било отказано, защото се оказало, че на адреса вече е пълно с хора. В закона действа лимит на броя лица, които могат да 
се регистрират на квадратен метър жилище, според това дали са родственици или не. В случая летвата била надхвърлена, 
без собственикът да знае за подобен брой регистрирани лица на своя адрес. 
Студентските квартири гъмжат от мними наематели 
Практиката показва, че най-голям брой лица, регистрирани на един адрес, има в общежития за студенти, ученици или 
бежанци. Това посочват пред „Монитор“ от Главна дирекция „Гражданска регистрация“, като уточняват, че по принцип 
има законов лимит при вписванията. Той обаче невинаги се спазва и в студентските квартири се влачат множество стари 
регистрации. Немалко такива случаи има и във Велико Търново, където младежи наемат апартаменти и къщи, докато 
следват в местните висши училища, а след като ги напуснат, не се дерегистрират. Общо 175 лица пък са вписани на улица 
„Ивайло“ №12 в Кюстендил. Репортер на място не можа да открие никой на посочения адрес, но бройката е определено 
завидна. „Вземаме постоянно мерки при подобни случаи и се извършват проверки“, увериха от местната администрация, 
но без да съобщават за заличени регистрации. В ромските гета също е пълно с множество лица на един адрес. При 
премахването на незаконно издигнати постройки миналата година в варненския квартал „Максуда“ стана ясно, че на един 
адрес там е имало регистрирани и по 80 души. 
Стопани се страхуват от ЧСИ-та и фирми бушони 
Основните притеснения на собственици на имоти, в които са регистрирани адресно непознати за тях лица, са, че може да 
си имат разправии с данъчни или частни съдебни изпълнители. Такива казуси е имало немалко. Преди време от полицията 
във Велико Търново съобщиха, че регистрирането на чужд адрес бил любим трик и на ДДС измамниците. След вписването 
на адреса се открива фирма бушон, с която извършват източването на хиляди, а често и на милиони левове и която след 
това фалират и прехвърлят на окъсан ром или социално слаб пенсионер. Когато започне разплитането на измамата, 
разследващите удрят на камък, защото се оказва, че лицето, извършило престъплението, на практика никога не е живяло 
на този адрес. Той отрича да се е регистрирал там сам и твърди, че самоличността му е била открадната и някой друг е 
извършил с нея икономическото престъпление. Отделно от това в погранични райони процъфтява и бизнесът с даване на 
„подслон“ на чужденци. Мизата за един човек варира от 60 до 80 евро. „Преди време разбрах, че на моя адрес има 
регистрирани македонци, как е станало това не зная, но постоянно получавам писма от различни служби“, коментира 
кюстендилец, пожелал анонимност. 
Наливат 2 млн. лева за централизирана база данни 
Общо 2 млн. лв. ще се вложат за създаване на Централизирани автоматизирани информационни системи „Гражданска 
регистрация“ и „Адресен регистър“. Това е заложено в Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на 
електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. Средствата обаче няма да дойдат от държавния 
бюджет, а от еврофондовете по програма „Добро управление“. Регистрите в момента се поддържат от ГРАО под формата 
на национален класификатор с населени места и адреси. Информацията обаче е в локални бази данни на общинско ниво 
и се консолидира периодично. Това не позволява обслужването на големи обеми автоматизирани заявки в реално време, 
нито възможности за абонамент за настъпили промени. Така се стига не само до многократно въвеждане на една и съща 
информация, но и до много грешки, невалидни адреси и невъзможност за машинна обработка на адресната информация, 
се посочва в документа като мотив за изграждане на централизираните системи. 
 
 
√ Общините с безлихвени заеми за финансово оздравяване 
 
Общините ще могат да получават безлихвен държавен заем за финансово оздравяване. Това реши бюджетната комисия в 
парламента, след като прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси. Оздравяването ще е максимум за 
три години. За да се отпусне заем, Общинският съвет трябва да одобри съгласуван с министъра на финансите план за 
оздравяване. 
Депутатите се отказаха от идеята заемите, отпускани на общините за финансово оздравяване, да имат макар и минимална 
лихва, съобщи БНР. „Ние правим механизма за финансово оздравяване, а не за финансово обезглавяване, защото ако 
сложим и лихва на общините, съвсем ще закъсат и съвсем ще фалират“, обясни заместник-финансовият министър Кирил 
Ананиев. 
За да получат заем за финансово оздравяване, общините трябва да одобрят план за такова, който е съгласуван с 
финансовия министър. Изобщо, за да се стигне до процедура има редица условия, сред които задълженията да надхвърлят 
15% от средногодишните разходи в четиригодишен период: 
Почти всички общини са на ръба на 15-те процента, а един голям процент от общините може би е между 30 и 50 процента 
и нарушават това правило. 
Финансовият министър ще може да отпусне допълнителна субсидия за покриване на заема, но трябва да се докаже трайна 
тенденция за оздравяване. 
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√ Връзват хотелите с НАП и МВР догодина 
 
Хотелите ще бъдат свързани с НАП и МВР през 2017 г. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова във Варна. 
Системата ще има връзка и с общините, като през нея ще се подава информация в реално време. 
В момента експертна група разработва техническото задание на проекта. Обществената поръчка за изработване на 
софтуера, ще бъде обявена веднага след като бъдат приети промените в закона за туризма. 
Системата няма да е публична и ще подава информацията по защитени канали. Операторите ще имат достъп само до 
данните, за които имат компетенция. Подобна връзка ще улесни и бизнеса, тъй като хотелиерите и сега са длъжни да 
подават информация в МВР и НАП, само че ползват хартия, посочи още Ангелкова. По думите й изграждането на единната 
система ще повиши и сигурността, тъй като МВР и ДАНС ще получават информация в реално време. 
 
 
 
√ БДЖ с двойно по-малък дълг 
 
Борчът за новите мотриси остава над 60 милиона 
 
БДЖ е намалило за последните 5 години дълговете си двойно от 850 на 458 млн. лв. Това съобщи след среща със 
синдикатите от бранша шефът на холдинга Владимир Владимиров. В нея взе участие и министърът на транспорта Ивайло 
Московски. 
„Само към банките дълговете са паднали от 641 на 245 милиона”, отчете той. „От общите борчове на държавната 
железница 
134 млн. лв. са към облигационерите 
малко над 60 милиона за новите германски мотриси и още 40 милиона към друг доставчик”, уточни той. Относно 
финансовото състояние на „БДЖ - товарни превози", чиято приватизация е пред провал, той обясни, че дълговете му са 
95,4 млн. лв. По думите на Владимиров загубите и дълговете се генерират от превозването на единични товари на 
общините, които са нерентабилни. Шефът на жп холдинга намекна, че в България за подобна дейност също трябва да се 
дава субсидия. „В Австрия железниците получават за това 80 млн. евро на година”, обясни той. 
Транспортният министър Московски добави, че щом засега няма интерес от купувач към „БДЖ - товарни превози", то ще 
се върви 
към преструктуриране и стабилизация на дружеството 
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа” заяви, че синдикатите не са против приватизацията или оздравяването, но не искат 
това да става чрез съкращаване на работни места. Същата теза разви и Пламен Димитров от КНСБ. Според него държавата 
трябва да насочи повече инвестиции към жп транспорта, както това се прави за автомобилните превози. Профсъюзните 
лидери поискаха и среща с Агенцията за приватизация, за да получат по-точна информация за по-нататъшната съдба на 
товарната железница. 
Шефът на „БДЖ - холдинг” Владимир Владимиров отказа да уточни колко души ще бъдат съкратени от дружеството в 
изпълнение на стабилизационния план. Само заяви, че през миналата година заради пенсиониране или по собствено 
желание са напуснали над 400 души. Коментара той направи по повод споменатите в документ от 2010 г. изчисления 
персоналът на товарното БДЖ трябва да бъде намален с 600-800 човека. 
По повод перспективите за оздравяване на железниците с пари от хазната министър Московски каза още, че до няколко 
месеца се чака нотификацията от Брюксел за държавната помощ за сектора. 
На въпрос на „Монитор” дали се очаква поскъпване на билетите в скоро време шефът на „БДЖ - холдинг” Владимир 
Владимиров отговори, че увеличаване на цените няма да има скоро, а чак след подобряването на качеството на услугата. 
По думите му това може да стане едва след оправяне на жп линиите, което ще позволи по-висока скорост на пътуване и 
след купуването на нови влакове. 


