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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Nova TV 
 
√ Бизнесът предлага висшето образование да е безплатно 
Бизнесът предлага висшето образование да е безплатно, а завършилите задължително да работят определено време в 
България. 
„В Конституцията е записано, че при определени условия образованието във висшите държавни училища е безплатно. 
Предлагаме такива условия – то да е безплатно за тези, които се реализират след това в България или работят за български 
институции в чужбина”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
По думите му обвързването трябва да е в порядъка на 5 години. 
„Да дадем пример с висшето военно образование. Доколкото знам там след като завършиш, трябва да работиш 10 години 
в страната по специалността, иначе има санкции. Подобни практики има от Балканите до Обединеното кралство има такива 
практики. Например в медицинските специалности”, заяви Велев. 
Според него в момента трудно ще се намери предприемач или бизнесмен, който е доволен от продукта, който дава 
висшето образование. 
„Има девалвация на висшето образование – голямо количество, ниско качество. Лошо структурирано е по професии, които 
са необходими”, заяви още Велев. 
Според бившия образователен министър проф. Тодор Танев не може всички специалности да бъдат поставени в този 
режим, а същевременно е много трудно да бъдат филтрирани определени специалности. 
„На Министерството на образованието и в момента му е вменено да изготви такъв списък, но въпросът е доколко той е 
легитимен. Бизнесът трябва да казва кои да бъдат професиите”, заяви проф. Танев. 
Според него най-добрият механизъм е – държавата да дава на банка, а банката да си иска после парите. 
Още гледайте във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПРЕДЛАГА КРЕДИТИ, ПОГАСЯВАНИ ОТ БЮДЖЕТА, ЗА СТУДЕНТИ, ОСТАВАЩИ ДА РАБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ 
България е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, 
завършили висше образование държавна поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането 
си. Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез 
стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително 
намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване 
качеството на обучение, нов прочит на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и 
държавата с оглед постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие. Това 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса „Бизнесът и висшето образование“. Форумът се 
организира от Асоциация на индустриалния капитал в България в сътрудничество с в. „Стандарт“. 
 

„Издръжка на един студент за пет 
години обучение, които се плащат от 
държавния бюджет варира от 20 000 до 
60 000 лв., в зависимост от записаната 
от него специалност. Срещу тези 
инвестиции в образованието на 
младите хора липсва какъвто и да е 
ангажимент на студента да работи в/за 
България. Направихме една проста 
сметка, която показа, че средствата, 
които държавата и данъкоплатците са 

похарчили за обучението на млади хора, завършили средно и/или висше образование, но които работят в чужбина, е близо 

https://nova.bg/news/view/2018/05/09/215398/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE/
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25 млрд. лв. Тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на България. Чрез предлаганият от АИКБ нов модел 
целим бизнесът в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, от които има нужда“, каза още Васил Велев. 
Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за 
кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. 
Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след 
завършването си да работи за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение студентите от 
дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под формата на стипендии. По този начин Асоциация на 
индустриалния капитал в България искат да дадат нов тласък на реформите в системата с оглед осигуряването на 
необходимите специалисти за българската икономика. 
По думите на вицепремиера Валери Симеонов трябва да има натиск върху държавните институции и образованието трябва 
да престане да бъде продукт, произвеждан заради самия себе си. „Държавно субсидираното образование не е самоцел 
или хоби, то е система за задоволяване на нуждите на държавата, съответно на икономиката и потребностите на 
обществото. Ученето за удоволствие е съвсем друга форма и за него човек би трябвало да си плаща сам. В тази връзка 
смятам, че вината не може да се прехвърли единствено на управляващите учебните заведения, до голяма степен тя се носи 
и от нас, политиците, както и от обществото като цяло“, допълни заместник министър-председателят. 
Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че образованието не е измеримо единствено с приходи и разходи, 
тъй като то има и косвени ефекти, които трудно могат да бъдат оценени, но всички те влияят върху цялото общество. По 
думите му по-добрите общества са изградени от по-високообразовани хора. Той открои три основни задачи пред 
държавата: да се намали до минимум преждевременното отпадане на деца от образователната система, да се настрои 
образованието спрямо търсенето на пазара на труда, както и да се придобиват знания, умения и ключови компетентности, 
които да са релевантни за в бъдеще. По отношение на висшето образование, министърът заяви, че след намаляването на 
план-приема в държавните висши училища за икономически и администрация, е регистриран ръст за тези специалности в 
частните такива. Вълчев заяви още, че няма сегмент, който да не е претърпял реформа в сферата на образованието и то 
благодарение на партньорството на държавата и заинтересуваните страни, сред които с активното си участие се откроява 
АИКБ. И този процес ще продължи. 

Участие в кръглата маса взеха над 100 
представители на бизнеса и държавата. Сред 
тях бяха вицепремиерът Валери Симеонов, 
министърът на образованието и науката 
Красимир Вълчев, председателите на 
парламентарните Комисии по образование и 
наука в Народното събрание Милена 
Дамянова и по икономическа политика и 
туризъм в Народното събрание Петър Кънев, 
столичният кмет Йорданка Фандъкова, 
представители на висши учебни заведения, 
синдикати, граждански организации и други 
заинтересовани страни. 

АИКБ и в. Стандарт поеха ангажимент да представят в подходяща форма генерираните предложения по време на кръглата 
маса както на законодателната и изпълнителна власт, така и на обществеността. 
За повече информация вижте презентацията България – инкубатор за човешки ресурси за безвъзмезден износ. 

 
Събитието се проведе с подкрепата на Биовинарна Орбелус и Българска роза – Карлово и с медийното партньорство на ТВ 
Европа, news.bg и Дарик радио. 
 
В. Стандарт 
 
√ НА ФОРУМА НА АИКБ И "СТАНДАРТ".  Васил Велев: Трябва да има толкова висшисти, колкото са нужни на икономиката 
Днешният форум не е пи ар акция, а е вследствие на проблемите и острия недостиг на човешкия ресурс за българската 
икономика. Проблемът с човешкия ресурс е много остър и излиза на първо място в анкетите сред бизнеса като пречки за 
развитието. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев на кръглата маса "Бизнес и висше образование", организирана 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и "Стандарт". 
Велев посочи, че този проблем се изостря през последните две години. И допълни, че е постигнато облекчаване на 
трудовата имиграция, което е краткосрочна мярка. Като мярка със средносрочен ефект той посочи реформата в 
образованието. По думите му заради демографската криза трудовият пазар губи по 50 000 души като работна сила 
годишно. 
Велев каза още, че данните сочат, че има повече места за първокурсници в университетите, отколкото са абитуриентите, 
завършващи средно образование. Както и че през последните години над 50% от висшистите се реализират на позиции, 
които не изискват висше образование. 
Трябва да има толкова висшисти, колкото са потребностите на икономиката, заключи той. 
 
√ НА ФОРУМА НА АИКБ И "СТАНДАРТ". Бизнесът предлага: Студентски кредит срещу работа у нас 
Нова система за финансиране на висшето образование, която да спре изтичането на мозъци в чужбина, беше предложена 
по време на дискусията, организирана от АИКБ и "Стандарт". 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/05/02052018-final.pdf
https://www.orbelus.bg/
http://bulgarianrose.bg/
https://www.tvevropa.com/
https://www.tvevropa.com/
https://news.bg/
http://darikradio.bg/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/05/photo_10_1-e1525784752210.jpg
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Идеята беше огласена от изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов, 
който напомни, че заминаващите зад граница дипломирани у нас висшисти струват на българските данъкоплатци над 20 
милиарда лева. Затова се предлага обучението да бъде срещу кредит, който да бъде опрощаван срещу работа в България 
за определен срок след дипломирането. 
От АИКБ предлагат да се подписва тристранен договор между студента, вуза и държавата. С него държавата ще поема 
ангажимент да финансира обучението, вузът-да гарантира качествена подготовка, а студентът- да върне своя дълг към 
обществото чрез работа у нас. Ако го направи, кредитът му се опрощава, в противен случай ще трябва да плати 
обезщетение за изразходваните средства за обучението му. Кредитът ще се опрощава също, когато абсолвентът няма 
възможност да се реализира у нас.  
Работодателят ще може да участва във финансирането на студенти като отмени държавата, когато набележи конкретни 
студенти, от които има нужда в своята дейност, обясни Добрин Иванов. 
 
√ НА ФОРУМА НА АИКБ И "СТАНДАРТ". Красимир Вълчев: Образованите хора влияят върху цялото общество 
Когато се говори за образование, не може да се мери само с приход-разход, както е в бизнеса, защото образованите хора 
влияят върху цялото общество. Това стана ясно от думите на министъра на образованието Красимир Вълчев, който говори 
на кръглата маса "Бизнес и висше образование", организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
/АИКБ/ и "Стандарт".  
Според министъра, ще живеем в по-добро общество, ако има повече хора с по-високо образование. 
Вълчев посочи като голям проблем нетната външна миграция и в тази връзка каза, че очакванията към системата на 
образованието ще се увеличават. Той посочи три неща, които системата може да предприеме: да направи така, че 
минимум деца да отпадат преждевременно от образователната система; да се настрои профилната структура на 
образованието към потребностите на пазара на труда, както и да се направи така, че способностите, които се придобиват, 
да са релевантни на нуждите на този пазар. 
Министърът посочи и някои предприети вече стъпки като вторите стипендии, както и намаляване наполовина приема в 
специалности, където има нерационално търсене. Вълчев допълни и че се обмислят допълнителни стипедии за 
специалности с очакван малък прием като химическите и физическите. Министърът коментира и въпроса дали висшето 
образование трябва да стане изцяло платено, както и как да се регулира приема в частните университети. Трябва да 
насочим децата към природните науки и техниката, коментира още Вълчев. 
 
√ НА ФОРУМА НА АИКБ И "СТАНДАРТ". Валери Симеонов: Бизнесът да влиза в политиката 
Бизнесът да влиза в политиката, за да може законодателната и изпълнителната власт да бъдат по-адекватни към 
проблемите на предприеимачите. Този призив отправи вицепремиерът Валери Симеонов по време на дискусията на АИКБ 
и "Стандарт". 
Той обясни, че от 240 депутати едва 10-15 са влезли в парламента след като са направили успешен бизнес. Подобно било 
положението и в изпълнителната власт.  В същото време логиката е образованието да бъде съобразено преди всичко с 
нуждите на икономиката, подчерта Симеонов. 
"Ако бизнесът обаче си мисли, че ше седи отстрани и ще дава акъл на държавата, това няма да стане. Вземете нещата в 
свои ръце", призова Симеонов. 
Той обясни, че по негова инициатива властта е направила каквото може със сезонната заетост и синята карта, но вече 
година се бави облекчаването на процедурата за получаване на българско гражданство. В същото време Полша приела 
един милион украинци, много от които с български произход, нужни за работна ръка. Унгария и Чехия вървяли по същия 
път, докато у нас тромавите процедури затрудняват получаването на българско гражданство и възможност за работа у нас. 
 
√ НА ФОРУМА НА АИКБ И "СТАНДАРТ". Славка Бозукова: Доброто образование е в основата на добрия бизнес 
Единственото нещо, което излиза по-скъпо от образованието, е невежеството. Това заяви главният редактор на вестник 
"Стандарт" Славка Бозукова при откриването на кръглата маса "Бизнес и висше образование", организирана от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и  "Стандарт". 
Всеки един от предприемачите на България всеки ден търпи загуби от липсата на качествено подготвена работна сила, от 
компромисите, които се налага да прави, за да си осигури кадри за дефицитните технически специалности, от 
допълнителните разходи, които има за преквалификация на служители или направо за внос на работници от други градове 
или чужбина, подчерта Бозукова. 
Тя напомни, че индустрията осигурява най-голям процент от БВП на страната ни. На фона на Четвъртата индустриална 
революция, роботизацията и изкуственият интелект обаче налагат преосмисляне на отношението  към образованието. 
Защото доброто образование е в основата на добрия бизнес, който осигурява просперитет на държавата, на градовете, на 
отделния човек, заяви още Бозукова. 
Тя напомни рекордните икономически показатели, които остават емблема на България. Страната ни започна 2018 г. с 
бюджетен излишък от 1,2 млрд лв., погасихме 2,3 млрд от външния дълг, очакванията за ръста на икономиката тази година 
са 4,4 на сто. Средната работна заплата мина 1000 лв, оставаме с най-ниските данъци в Европа. Тези показатели са 
доказателство, че тенденциите за стабилност и ръст на икономиката са трайни. От друга страна, европейската икономика 
е изправена пред две глобални предизвикателства – все по-бързо развиващи се технологии и застаряващо население. В 
Европа има около 76 милиона души на възраст между 25 и 64 години, които са нискоквалифицирани или нямат никаква 
квалификация. Твърде голям брой хора между 18 и 24 години напускат системата на образование без да са получили 
каквато и да било квалификация. България за жалост не прави изключение от тази обща за ЕС тенденция. 
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Макар безработицата да достигна исторически ниските нива от 5,3% или само 183 000 души, липсата на образование остава 
водеща причина много от младите хора да не могат да си намерят работа. Данните сочат, че 1/3 от работните места в 
България, изискващи средно образование, са заети от хора с по-ниско или по-високо образование. Близо 138 000 висшисти 
заемат позиции, изискващи по-ниско образование, защото не могат да се реализират по специалността си. 
В същото време липсата на качествено подготвена работна сила, особено за технически кадри, остава проблем №1 за 
бизнеса най-вече за добивната и преработвателната индустрия, машиностроенето, мехатрониката, IT сектора. Бизнесът 
търси инженери, но получава от университетите само 4000 машинни инженери годишно, за сметка на близо 50 000 
икономисти и 20 000 администратори. На днешната кръгла маса ще потърсим възможните решения за проблемап с 
липсата на квалифицирана работна ръка, обяви главният редактор на "Стандарт". 
 
ТВ Европа 
 
√ Съкращаване на приема в неприложимите и стимулиране на дефицитните университетски специалности иска 
бизнесът  
По-малко студенти в специалностите с излишък на кадри и повече в тези, от които се нуждае пазарът на труда – това 
поискаха от бизнеса по време на форум, посветен на висшето образование. Само за шест години над 40 хиляди ученици 
са напуснали страната. А оказва се, че и малкото кадри, които излизат от непредпочитаните специалности, като 
механиката, се реализират в чужбина. 
Васил Велев: 
„Всъщност инженерните индустрии са тези, които имат нужда да бъдат реабилитирани. Въпреки острия недостиг на кадри, 
те са номер едно в българския износ. Те поддържат едно много високо равнище на конкурентоспособност.“ 
През последните години над половината, завършващи университет, започват работа, за която не се изисква висше 
образование. Междувременно най-голям излишък на кадри има в специалностите „Администрация“ и „Икономика“, а 
недостиг работодателите изпитват не само за инженери, но и за търговци и IT специалисти. Парадоксът – именно в тези 
сфери възнагражденията са най-високи. Според правителството обаче реформа в посока по-качествено образование, 
отговарящо на изискванията на работодателите, вече има. А за да отговаря наученото на приложеното, трябва да отговаря 
и бизнесът. 
Сред приоритетите, които си поставиха от правителството и бизнеса, е броят на учениците, отпаднали от образователната 
ни система, да бъде сведен до минимум и ефективно въвеждане на дуалната система. 
За повече информация вижте видеото.  
 
БНТ 
 
√ Бизнесът и държавата обсъждат развитието на висшето образование  
Страната ни е инкубатор за човешки ресурси за чужди икономики. По данни на статистиката над 40 хиляди ученици са 
напуснали България от 2011-та година. На кръгла маса бизнесът и държавата обсъждаха как висшето образование може 
да отговори на нуждите на икономиката. 
Твърде много студенти, ниско качество на образованието, недостиг на квалифицирана работна ръка за българската 
икономика. За пореден път бизнесът очерта проблемите и поиска спешни мерки от държавата, защото се губят пари. 
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България: Близо 25 милиарда са преките финансови загуби, 
непреките са много по-големи. 
Работодателите предлагат нов модел на финансиране на висшето образование. В основата му е промяна на системата на 
кредитиране, която ще насърчи специалистите да останат у нас. Според министерство на образованието това е трудно 
приложимо. 
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Не е само въпрос на политически разговор дали да усложним 
данъчно-осигурителната система, но и дали можем да направим висшето образование изцяло платено. 
Според работодателите план приемът на студентите не е съобразен с нуждите на пазара на труда. Има остър недостиг на 
инженери и излишък на икономисти. И посочиха - над 50% от висшистите се реализират на работни места, за които не се 
изисква висше образование. 
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България: Има повече места за първокурсници, отколкото са 
абитуриентите. Очевидно това е една ненормална ситуация. 
От образователното министерство отговориха, че вече са намалили наполовина приема в специалностите, където има 
"нерационално търсене". И от години има втори стипендии за студентите от приоритетите направления - инженерни, 
математически, научни и технологични. 
 
Евроком ТВ 
 
√ Бизнесът иска реформа в образованието 
Държавата и АИКБ обсъждат миграцията на работна сила 
Заминаващите зад граница дипломирани у нас висшисти струват на българските данъкоплатци над 20 милиарда лева. 
Затова е необходима нова система за финансиране на висшето образование, която да спре изтичането на мозъци в 
чужбина. Това предложи на дискусия организирана от АИКБ и "Стандарт", изпълнителният директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Добрин Иванов. По думите му, неоходимо е обучението в България да се осигурява 
срещу кредит, който да бъде опрощаван срещу работа в страната ни за определен срок след дипломирането. 

https://www.tvevropa.com/2018/05/sakrashtavane-na-priema-v-neprilozhimite-i-stimulirane-na-defitsitnite-universitetski-spetsialnosti-iska-biznesat/
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От АИКБ предлагат да се подписва тристранен договор между студента, вуза и държавата. С него държавата ще поема 
ангажимент да финансира обучението, вузът-да гарантира качествена подготовка, а студентът- да върне своя дълг към 
обществото чрез работа у нас. 
От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов, който също участва в кръглата маса, отправи призив към бизнеса да 
влиза в политиката, за да може законодателната и изпълнителната власт да бъдат по-адекватни към проблемите на 
предприеимачите. Той подчерта, че едва 10-15 депутати от всичките 240 са влезли в парламента след като са направили 
успешен бизнес. 
"Ако бизнесът обаче си мисли, че ше седи отстрани и ще дава акъл на държавата, това няма да стане. Вземете нещата в 
свои ръце", призова Симеонов. 
Според министъра на образованието Красимир Вълчев, ще живеем в по-добро общество, когато има повече хора с по-
високо образование. „Когато се говори за образование, не може да се мери само с приход-разход, както е в бизнеса, 
защото образованите хора влияят върху цялото общество“, каза министърът,цитиран от "Стандарт". 
По думите му образователната система може да предприеме някои стъпки за намаляване на нетната външна миграция. 
„Трябва да се направи така, че минимум деца да отпадат преждевременно от образователната система; да се настрои 
профилната структура на образованието към потребностите на пазара на труда, както и да се направи така, че 
способностите, които се придобиват, да са релевантни на нуждите на този пазар“, обясни Вълчев. 
Министерството на образованието обмисля да въведе и допълнителни стипедии за специалности с очакван малък прием 
като химическите и физическите. 
Много остър е проблемът с човешкия ресурс в българската икономика и това е пречка за развитието на бизнеса, каза на 
свой ред председателят на АИКБ Васил Велев. Той допълни, че проблемът се изостря през последните две години. Според 
него, необходима е реформа в образованието. „Данните сочат, че има повече места за първокурсници в университетите, 
отколкото са абитуриентите, завършващи средно образование, а през последните години над 50% от висшистите се 
реализират на позиции, които не изискват висше образование“, обясни Велев и подчерта, че трябва да има толкова 
висшисти, колкото са потребностите на икономиката. 
 
ТВ+ 
 
√ По 50 000 души годишно губи бизнесът като работна ръка  
Повече от 40 хиляди ученици са напуснали страната за последните 6 години година. А по 50 хиляди души годишно губи 
бизнесът като работна ръка. Това стана ясно по време на кръгла маса на тема "Бизнес и висше образование". От бизнеса 
предложиха да се отпуска кредит на студентите, които изберат да се реализират у нас. 
В момента има повече места за първокурсници в университетите, отколкото са завършващите средно образование 
ученици, посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ 
 „Официалните възнаграждения, които се получават след завършване на инженерните специалности са по-добри, но 
въпреки това младите хора се ориентират към тези специалности, които после нямат реализация на пазара на труда и 
половината от завършващите се реализират на места, неизискващи висше образование.“ 
Министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че вече се дават допълнителни стипендии за специалностите, 
където има недостиг на студенти. 
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
„Да насочим повече ученици включително и към математически гимназии, включително и към информатика, но най-вече 
към техническите професионални гимназии.“ 
Според вицепремиера Валери Симеонов бизнесът трябва да вземе участие в политиката, за да може законодателната и 
изпълнителната власт да бъдат по-адекватни към проблемите на предприемачите. 
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ВИЦЕПРЕМИЕР 
 "Ако си мислите, че вие като хора от бизнеса ще стоите отстрани отстрани и ще давате акъл на държавата, няма да стане 
вашата работа, от сега ви казвам. И какво очаквате – държавата като майка-хранилница да ви обърне внимание и да ви 
свърши това, което искате да ви свърши. Докато стоите отстрани и си казвате – политиката е мръсна работа, така ще е.“ 
От бизнеса предлагат държавата да финансира обучението на студента, вузът-да гарантира подготовката му и след това да 
остане да работи в България. Кметът на София Йорданка Фандъкова поясни: 
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА СОФИЯ 
 „Не трябва да усложняваме прекалено много системите, защото в края на краищата той има алтернативи. Той ще замине 
там, където е по-лесно, където ще му предоставят по-качествено образование.“ 
Данните сочат, че 25 на сто от студентите не завършват висшето си образование. 
 
БНР 
 
√ 25 млрд. лв. е изгубила българската икономика в годините на Прехода заради емиграцията 
25 млрд. лв. са преките загуби за българската икономика в годините на Прехода от емигрантските процеси – това показват 
изчисленията на Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях трудовият ни пазар губи по 50 000 души годишно, а 
липсата на квалифицирана работна сила е основният проблем на бизнеса в последните години. Акцентите бяха част от 
дискусия, посветена на реформа в образованието, която да осигури развитието и кадровото обезпечаване на индустрията.  
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Бизнесът поиска план-приемът във висшите училища да бъде съкратен с една трета, а в средното образование приоритетът 
да се прехвърли върху професионалните гимназии. Образователната система да подготвя кадри за дефицитните 
специалности, каквито са инженерните и техническите направления.  
Другият удар върху трудовия пазар са емигрантските процеси. България е загубила повече от един милион и триста хиляди 
свои граждани, посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев: 
"Ако вземем, че от тях 30 процента са висшистите, това е консервативна оценка, по-скоро са повече, и 50 процента 
среднисти, получаваме, че близо 25 милиарда са преките ни финансови загуби, непреките са много по-големи". 
 
БГ Предприемач 
 
√ България е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри  
Този извод бе направен по време на Кръгла маса „Бизнесът и висшето образование“ организира Асоциацията на 
индустриалния капитал в България в сътрудничество с в. „Стандарт“. 
Участие в Кръглата маса взеха над 100 представители на бизнеса и държавата. Сред тях бяха вицепремиерът Валери 
Симеонов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателите на парламентарните Комисии по 
образование и наука в Народното събрание Милена Дамянова и по икономическа политика и туризъм в Народното 
събрание Петър Кънев, столичният кмет Йорданка Фандъкова, представители на висши учебни заведения, синдикати, 
граждански организации и други заинтересовани страни. 
Според предложението на АИКБ, новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за 
кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. 
Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след 
завършването си да работи за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение, студентите от 
дефицитни специалности да получават допълнителни средства под формата на стипендии. По този начин Асоциация на 
индустриалния капитал в България искат да се даде нов тласък на реформите в системата, с оглед осигуряването на 
необходимите специалисти за българската икономика. 
Според министърът на образованието Красимир Вълчев, по-добрите общества са изградени от по-високообразовани хора. 
Той заяви, че МОН работи по три основни задачи: да се намали до минимум преждевременното отпадане на деца от 
образователната система, да се настрои образованието спрямо търсенето на пазара на труда, както и да се придобиват 
знания, умения и ключови компетентности, които да са релевантни за в бъдеще. По отношение на висшето образование, 
министърът заяви, че след намаляването на план-приема в държавните висши училища за икономически и 
администрация, е регистриран ръст за тези специалности в частните такива. Вълчев заяви още, че няма сегмент, който да 
не е претърпял реформа в сферата на образованието и то благодарение на партньорството на държавата и 
заинтересуваните страни, сред които с активното си участие се откроява АИКБ. И този процес ще продължи. 
Презентацията на председателя на АИКБ Васил Велев, представена по време на кръглата маса можете да видите ТУК… 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът се оплака, че младите висшисти търсят чужди компании 
Допълнителни стимули и гаранции за студентите, които искат да останат в България и да работят тук. Това поискаха 
представители на бизнеса на среща с ресорните институции. Кръглата маса бе на тема висше образование и бизнес. Според 
работодателите, нужен е изцяло нов модел на финансиране на висшето образование в държавните ВУЗ-ове. Бизнесът 
поиска и по-добра координация между висшите училища на тема специалисти, от които се нуждае икономиката ни.  
Според председателя на АИКБ Васил Велев, трябва да бъде подобрена системата за кредитиране на студентите, а тези, 
които следват държавна поръчка, да бъдат допълнително стимулирани и насърчавани да останат да работят в страната. 
Студентите от дефицитни специалности също можели да бъдат стимулирани с допълнителни стипендии за изръжка. 
Повече са местата за първокурсници във ВУЗ-овете, отколкото абитуриенти. Очевидно става въпрос за девалвация на 
висшето образование, притеснен е той. 50% от висшистите се реализират на работни места, за които не се изисква висше 
образование, подчерта още Велев. Той бе категоричен, че инженерните специалности има нужда да бъдат реабилитирани, 
защото има недостиг на инженери.  
Бизнесът иска и спешни мерки за справяне с демографската криза, която също намалява човешкия ресурс, който е нужен 
за икономиката на страната. 
Вицепремиерът Валери Симеонов отговори на бизнеса с думите: "Ако образованието не отговаря на нуждите на бизнеса, 
то трябва вие да сте по-ефективни. Ако си мислите, че вие ще стоите отстрани и ще чакате от държавата, няма да стане. 
Държавата не е майка хранилница. Вземайте нещата в свои ръце", отсече Симеонов. 
В същия дух бе и изказването на образователния министър Красимир Вълчев. Той посъветва бизнеса сам да търси начини 
да привлича образованите млади българи още преди те да са потърсили реализация навън. Компаниите, по думите му, 
могат да подпомагат студентите на по-ранен етап срещу работно място и бъдеща реализация. 
 
News.bg 
 
√ Над 40 хил. ученици напуснали България в последните 6 години 
В периода 2011-2017 г., 41 486 ученици са напуснали страната. Данните са на работодателите, които събраха отговорните 
институции на кръгла маса на тема бизнес и висше образование. 

http://bgpredpriemach.com/images/pdf/Prezentaciq_VVelev_VO_08052018.pdf
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АИКБ иска изцяло нов модел на финансиране на висшето образование в държавните висши училища. Те искат незабавни 
мерки за сътрудничество и координация между бизнеса и системата на висше образование, което да доведе до 
възстановяване на социалната справедливост, без да се ограничават граждански права. 
Новият модел на финансиране на висшето образование трябва да способства за насърчаване и задържане в заетост в 
страната на завършилите държавна поръчка. АИКБ настоява още да бъде изменена и подобрена системата за кредитиране 
на студентите. Студентите от дефицитни специалности може да бъдат стимулирани с допълнителни стипендии за 
издръжка. Предизвикателството пред бизнеса остава липсата на квалифицирана работна ръка. 
Председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху острата нужда от човешки ресурси за българската икономика. 
Административните прегради са плевели, които непрекъснато трябва да бъдат почиствани, по думите му. Реформа в 
образованието е наложителна, според Велев. Над 50 000 души годишно губи икономиката като работна сила заради 
демографската криза. Затова и бизнесът иска мерки за справяне с проблема. 
Трябва да се повишава качеството на работната сила, според Васил Велев. Повече са местата за първокурсници във ВУЗ-
овете, отколкото абитуриенти. Очевидно става въпрос за девалвация на висшето образование, притеснен е той. 50% от 
висшистите се реализират на работни места, за които не се изисква висше образование. 
Инженерните специалности имат нужда да бъдат реабилитирани, изтъкна председателят на АИКБ. Имаме най-голям 
недостиг на инженери. План приемът трябва да се съкрати ако не на половина, поне с 1/3 и то в близките години, настоява 
бизнесът. Оказва се, че твърде много са хуманитарните специалности. А според Велев сме се превърнали в инкубатор на 
човешки ресурси за чужди икономики. Трябва да се вземат мерки, отсече той. 
Вицепремиерът Валери Симеонов се съгласи с констатациите. Всичко е в ръцете на волевите хора, подчерта той. 
Образованието трябва да отговаря на нуждите на бизнеса, според него. То трябва да е по-ефективно. Ако си мислите, че 
вие ще стоите отстрани и ще чакате от държавата, няма да стане, нищо не очаквайте, държавата не е майка хранилница, 
нахока той бизнеса. Симеонов ги посъветва: "Вземайте нещата в свои ръце. Влизайте в политиката". 
Министърът на образованието Красимир Вълчев отчете доброто сътрудничество с бизнеса. Образованите хора влияят 
върху обществото, смята той. Големият проблем е нетната външна миграция, обясни той. Минимум деца трябва да отпадат 
от училище. В рамките на ЕС ще има свободно движение. Компаниите могат да подпомагат студентите на по-ранен етап 
срещу работно място и бъдеща реализация, това решение вижда министърът. Вълчев призова бизнес и държава да вървят 
заедно в този процес. 
Според шефката на образователната комисия Милена Дамянова именно бизнесът може да убеди децата, че стругар не е 
човек с каска и мръсни дрехи. 
Подготвят се промени, които да направят ефективно въвеждането на дуалната система. Трябва да се решат споровете за 
трудовия договор на децата в дуалната система и дали да ползват отпуск. 
Не можем да губим повече време, смята Дамянова. Дуалното обучение е модел, който е доказал своята ефективност, 
подчерта тя.  
Оказва се обаче, че 25% от студентите не завършват. Дамянова очаква заедно с бизнеса да се усъвършенства моделът на 
акредитация на висшите училища. Тя се обяви срещу рестриктивните модели за решаване на проблемите. 
 
Money.bg 
 
√ Бизнecът: 25 милиapдa лeвa зaгyбиxмe oт изтичaнe нa ĸвaлифициpaни ĸaдpи 
Бългapcĸият тpyдoв пaзap гyби пo 50 000 дyши гoдишнo зapaди дeмoгpaфcĸaтa ĸpизa, a липcaтa нa ĸвaлифициpaнa paбoтнa 
cилa e ocнoвният пpoблeм нa бизнeca в пocлeднитe гoдини. Зa пepиoдa 2011-2017 г. 41 486 yчeници ca нaпycнaли cтpaнaтa. 
25 милиapдa лeвa ca пpeĸитe зaгyби зa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa в гoдинитe нa пpexoдa oт eмигpaнтcĸитe пpoцecи, пoĸaзвaт 
изчиcлeниятa нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл. 
Toвa ca тpeвoжни aĸцeнти oт дaннитe нa paбoтoдaтeлитe, ĸoитo cъбpaxa oтгoвopнитe инcтитyции нa ĸpъглa мaca нa тeмa 
"Бизнec и виcшe oбpaзoвaниe", cъoбщaвa nеwѕ.bg. 
AИKБ иcĸa изцялo нoв мoдeл нa финaнcиpaнe нa виcшeтo oбpaзoвaниe в дъpжaвнитe виcши yчилищa. Te иcĸaт нeзaбaвни 
мepĸи зa cътpyдничecтвo и ĸoopдинaция мeждy бизнeca и cиcтeмaтa нa виcшe oбpaзoвaниe, ĸoeтo дa дoвeдe дo 
възcтaнoвявaнe нa coциaлнaтa cпpaвeдливocт, бeз дa ce oгpaничaвaт гpaждaнcĸи пpaвa. 
Hoвият мoдeл нa финaнcиpaнe нa виcшeтo oбpaзoвaниe тpябвa дa cпoмaгa зa нacъpчaвaнe и зaдъpжaнe в зaeтocт в cтpaнaтa 
нa зaвъpшилитe дъpжaвнa пopъчĸa. AИKБ нacтoявa oщe дa бъдe измeнeнa и пoдoбpeнa cиcтeмaтa зa ĸpeдитиpaнe нa 
cтyдeнтитe. Cтyдeнтитe oт дeфицитни cпeциaлнocти мoжe дa бъдaт cтимyлиpaни c дoпълнитeлни cтипeндии зa издpъжĸa. 
Бизнecът пoиcĸa плaн-пpиeмът във виcшитe yчилищa дa бъдe cъĸpaтeн c eднa тpeтa, a в cpeднoтo oбpaзoвaниe пpиopитeтът 
дa ce пpexвъpли въpxy пpoфecиoнaлнитe гимнaзии. Oбpaзoвaтeлнaтa cиcтeмa дa пoдгoтвя ĸaдpи зa дeфицитнитe 
cпeциaлнocти, ĸaĸвитo ca инжeнepнитe и тexничecĸитe нaпpaвлeния. Cтaвa въпpocи зa дeвaлвaция нa виcшeтo 
oбpaзoвaниe, твъpди Beлeв. 50% oт виcшиcтитe ce peaлизиpaт нa paбoтни мecтa, зa ĸoитo нe ce изиcĸвa тaĸoвa oбpaзoвaниe. 
Инжeнepнитe cпeциaлнocти имaт нyждa дa бъдaт peaбилитиpaни, изтъĸнa oщe шeфът нa AИKБ. Имaмe нaй-гoлям нeдocтиг 
нa инжeнepи. Πлaн пpиeмът тpябвa дa ce cъĸpaти aĸo нe нa пoлoвинa, пoнe c  eднa тpeтa и тo в близĸитe гoдини, нacтoявa 
бизнecът. Oĸaзвa ce, чe твъpдe мнoгo ca xyмaнитapнитe cпeциaлнocти. 
Дpyгият yдap въpxy тpyдoвия пaзap ca eмигpaнтcĸитe пpoцecи. Бългapия e зaгyбилa пoвeчe oт eдин милиoн и тpиcтa xиляди 
cвoи гpaждaни, пocoчи пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл Bacил Beлeв. 
Cпopeд нeгo 30 пpoцeнтa oт тяx ca виcшиcти и 50 пpoцeнтa cpeдниcти, пo ĸoнcepвaтивнa oцeнĸa, ĸoeтo e дoвeлo дo 25 
милиapдa лeвa пpeĸи финaнcoви зaгyби нa cpeдcтвa, ĸoитo дъpжaвaтa и дaнъĸoплaтцитe ca пoxapчили зa oбyчeниeтo нa 
млaди xopa. A нeпpeĸитe зaгyби зa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa ca мнoгo пo-гoлeми. 
Πo дyмитe нa Beлeв cмe ce пpeвъpнaли в инĸyбaтop нa чoвeшĸи pecypcи зa чyжди иĸoнoмиĸи. 



8 

 

 
Novini.bg 
 
√ Валери Симеонов: Държавата не е майка-хранилница  
Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе дискусия, на която бяха обсъдени проблемите за развитието 
на висшето образование и как то да бъде обвързано с бизнеса. На форума присъстваха вицепремиерът Валери Симеонов, 
министърът на образованието Красимир Вълчев, председателят на АИКБ Васил Велев, депутати и хора от бизнеса, предаде 
репортер на Novini.bg.  
Васил Велев подчерта, че демографските проблеми през последните години оказват влияние върху бизнеса, тъй като все 
повече трудно се намират кадри.  
Той представи данни, че през последните години около 100 трудоспособни българи влизат в пенсионна възраст, а на 
пазарa на труда отиват 63-ма младежи. От АИКБ се обявиха за реформа в образованието.  
Според тях трябва да бъде променен моделът на финансиране, както и да се образоват повече българи в технически 
специалности.  
„Недостигът на инженери е голям проблем за развитие на индустрията ни“, обясни Велев. Икономиката ни губи близо 50 
000 души като работна сила заради демографската криза. Трябва да се работи и за повишаване на качеството на 
трудоспособните българи, отбеляза още Велев.  
Вицепремиерът Валери Симеонов отчете, че всичко, което е казано е вярно, но обясни, че хората трябва да са по-
положително настроени и им напомни, че всичко зависи от тях. Държавата не е майка-хранилница, заяви той. „Всички 
заедно трябва да променим ситуацията“, каза Симеонов и поясни, че не може някой да стои отстрани и само да дава акъл. 
Министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че държавата работи добре с бизнеса. Приоритет номер едно 
е минимум ученици да отпадат от образователната ни система, каза още министърът. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ предлага висшето образование да е безплатно 
Задължително условие е работа при български работодател след завършването  
Изцяло нов модел за финансиране на висшето образование предлага „Асоциацията на индустриалния капитал в България” 
(АИКБ). Предложението на Асоциацията е обучението да стане безплатно, приемът на студенти в държавните университети 
и в частните по държавна поръчка да бъде силно намален, а завършилите задължително да работят определено време в 
България. 
АИКБ мотивира своето предложение с текст в чл. 53, ал. 3 от Конституцията, според който при определени от условия 
образованието във висшите държавни училища може да бъде безплатно. С предложените промени работодателите се 
надяват да се приемат по-малко студенти, но пък план-приемът да е по-съобразен с потребностите на пазара на труда и 
да се промени донякъде опороченият принцип „парите следват студента”. 
Бизнесът предлага при записване на новоприет студент в дадено висше учебно заведение да се сключва договор между 
студента и Министерството на образованието и науката (МОН). Според този договор МОН ще е длъжно да финансира (чрез 
кредитиране или поръчителство за отпускане на банков кредит) обучението на студента до неговото завършване. В замяна 
на това пък студентът ще е задължен след дипломирането си да работи за определено време при даден български 
работодател. 
За студентите, обучаващи се по определените за приоритетни за икономиката специалности са предвидени специални 
стимули, като например стипендии за издръжка, които стимули допълнително да мотивират учащите да постигат високи 
резултати. 
Ако студентът изпълни задължението си да работи в страната за определен период от време след завършването си, той 
няма да трябва да връща кредита, предоставен му от МОН. Освен това учащите ще имат право да не сключват договор с 
образователното министерство, а с конкретна компания, която да поеме разходите по обучението им. 
Студентът няма да трябва да връща кредита на МОН или на дадената компания, ако след завършването му на пазара на 
труда в България няма свободна позиция за него. Ако студентът прекъсне обучението си без основателна причина, то той 
ще трябва да върне целия кредит. Ако пък не работи достатъчно дълго при български работодател, обучилият се ще трябва 
да изплати част от кредита, която е пропорционална на срока, който не е спазил спрямо компанията. 
От АИКБ очакват няколко позитивни ефекта от предложените от тях промени във финансирането на висшето образование. 
Сред тях са повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез осигуряването на квалифицирани 
кадри, увеличаване на привлекателността на България за инвеститорите, по-голямо финансиране за висшето образование. 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обаче коментира, че това предложение от бизнеса само наглед 
прави висшето образование безплатно за студентите, докато реално то става задължително платено и чрез МОН ще се 
плаща от всички граждани. Вълчев заяви, че и в момента има добро партньорство между работодателските организации, 
МОН и учебните заведения. Той напомни, че от есента професионалните гимназии ще получат допълнително 
финансиране. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова също описа успешното партньорство между Столична община и университетите. По 
думите ѝ само за метрото Общината работи с Техническия университет, Университета по архитектура, строителство и 
геодезия и др. висши училища. Фандъкова добави, че се подготвя партньорство със столичната професионална гимназия 
„Хенри Форд“ за осигуряване на кадри, които да поддържат новите електробуси в София. 
 
 



9 

 

FrogNews 
 
√ Над 40 хил. ученици напуснали България в последните 6 години 
В периода 2011-2017 г., 41 486 ученици са напуснали страната. Данните са на работодателите, които събраха отговорните 
институции на кръгла маса на тема бизнес и висше образование. АИКБ иска изцяло нов модел на финансиране на висшето 
образование в държавните висши училища. Те искат незабавни мерки за сътрудничество и координация между бизнеса и 
системата на висше образование, което да доведе до възстановяване на социалната справедливост, без да се ограничават 
граждански права. 
Новият модел на финансиране на висшето образование трябва да способства за насърчаване и задържане в заетост в 
страната на завършилите държавна поръчка. АИКБ настоява още да бъде изменена и подобрена системата за кредитиране 
на студентите. Студентите от дефицитни специалности може да бъдат стимулирани с допълнителни стипендии за 
издръжка. Предизвикателството пред бизнеса остава липсата на квалифицирана работна ръка. 
Председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху острата нужда от човешки ресурси за българската икономика. 
Административните прегради са плевели, които непрекъснато трябва да бъдат почиствани, по думите му. Реформа в 
образованието е наложителна, според Велев. Над 50 000 души годишно губи икономиката като работна сила заради 
демографската криза. Затова и бизнесът иска мерки за справяне с проблема. 
Трябва да се повишава качеството на работната сила, според Васил Велев. Повече са местата за първокурсници във ВУЗ-
овете, отколкото абитуриенти. Очевидно става въпрос за девалвация на висшето образование, притеснен е той. 50% от 
висшистите се реализират на работни места, за които не се изисква висше образование. 
Инженерните специалности имат нужда да бъдат реабилитирани, изтъкна председателят на АИКБ. Имаме най-голям 
недостиг на инженери. План приемът трябва да се съкрати ако не на половина, поне с 1/3 и то в близките години, настоява 
бизнесът. Оказва се, че твърде много са хуманитарните специалности. А според Велев сме се превърнали в инкубатор на 
човешки ресурси за чужди икономики. Трябва да се вземат мерки, отсече той. 
Вицепремиерът Валери Симеонов се съгласи с констатациите. Всичко е в ръцете на волевите хора, подчерта той. 
Образованието трябва да отговаря на нуждите на бизнеса, според него. То трябва да е по-ефективно. Ако си мислите, че 
вие ще стоите отстрани и ще чакате от държавата, няма да стане, нищо не очаквайте, държавата не е майка хранилница, 
нахока той бизнеса. Симеонов ги посъветва: "Вземайте нещата в свои ръце. Влизайте в политиката". 
Министърът на образованието Красимир Вълчев отчете доброто сътрудничество с бизнеса. Образованите хора влияят 
върху обществото, смята той. Големият проблем е нетната външна миграция, обясни той. Минимум деца трябва да отпадат 
от училище. В рамките на ЕС ще има свободно движение. Компаниите могат да подпомагат студентите на по-ранен етап 
срещу работно място и бъдеща реализация, това решение вижда министърът. Вълчев призова бизнес и държава да вървят 
заедно в този процес. 
 
Fakti.bg 
 
√ 25 млрд. лв. загуби от емиграцията 
Трудовият ни пазар губи по 50 000 души годишно  
25 млрд. лв. са преките загуби за българската икономика в годините на Прехода от емигрантските процеси. Това показват 
изчисленията на Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях трудовият ни пазар губи по 50 000 души годишно, а 
липсата на квалифицирана работна сила е основният проблем на бизнеса в последните години. Акцентите бяха част от 
дискусия, посветена на реформа в образованието, която да осигури развитието и кадровото обезпечаване на индустрията. 
Бизнесът поиска план-приемът във висшите училища да бъде съкратен с една трета, а в средното образование приоритетът 
да се прехвърли върху професионалните гимназии. Образователната система да подготвя кадри за дефицитните 
специалности, каквито са инженерните и техническите направления. 
Другият удар върху трудовия пазар са емигрантските процеси. България е загубила повече от един милион и триста хиляди 
свои граждани, посочи пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"Ако вземем, че от тях 30 процента са висшистите, това е консервативна оценка, по-скоро са повече, и 50 процента 
среднисти, получаваме, че близо 25 милиарда са преките ни финансови загуби, непреките са много по-големи", уточни 
Васил Велев. 
 
Капитал 
 
√ АИКБ: Изтичането на мозъци струва на България 25 млрд. лв. за 28 години 
Бизнесът предлага нов метод за финансиране на висшето образование, а местата в университетите да се намалят 
с една трета 
Преките финансови загуби на България от емиграцията на 800 хил. квалифицирани работници от 1990 г. насам се равняват 
на близо 25 млрд. лв. Това е цената, която държавата е заплатила за образованието на 500 хил. среднисти и 300 хил. 
висшисти, които след края на обучението си са напуснали страната. Сметките бяха представени от Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) по време на организирана кръгла маса на тема "Бизнес и висше образование". 
Числата обаче трябва да се разглеждат с доза скептицизъм. От една страна, официалната статистика не поддържа данни 
за образователното ниво на напускащите страната, така че делът на квалифицираните кадри сред емигрантите е 
ориентировъчен. От друга страна, общата сума се изчислява на база средната стойност на обучението на един висшист или 
гимназист - число, което се променя през годините. 
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По време на събитието представителите на бизнеса акцентираха върху разминаването на търсени и предлагани умения на 
пазара на трудa, както и нуждата от намаляване на броя на студентите за сметка на по-качествено обучение. 
Повече пари, по-малко студенти 
Според АИКБ план-приемът в българските университети може да се намали поне с една трета, а средствата за образование 
- да се увеличат. Причината - разминаването между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. 
Така например през учебната 2018/2019 г. заявеният общ брой на местата в частни и държавни университети е близо 71 
хил., докато очакваният брой завършващи средно образование е значително по-малък - 56.7 хил. В същото време от 
асоциацията отбелязват, че над половината от завършващите български университети младежи си намират работа, която 
не изисква висше образование. 
Допълнително специалностите с най-голям брой студенти през 2017 г. - икономика (47 хил.) и администрация (20 хил.), 
създават и най-големите излишъци на специалисти на пазара (в секторите администрация, финанси и счетоводство). За 
сметка на това по-малкият брой студенти в инженерни специалности не могат да отговорят на острия недостиг на такъв 
тип специалисти. 
Според представителите на бизнеса решението е план-приемът да бъде изменен по начин, който отговаря на нуждите на 
икономиката, които в случая са повече специалисти в сектори като индустрията, промишлеността и електрониката. 
Безплатно образование vs. емиграция 
От асоциацията предлагат нов метод на финансиране на висшето образование, който да отнеме част от автономията на 
университетите, да увеличи ролята на бизнеса в процеса и да задържи потенциалните кадри в страната. "Бюджетното 
финансиране трябва да не се получава от висшите училища, а от студентите", пише в предложението на АИКБ. 
Идеята е държавата да предлага кредит на студенти, който покрива разходите за целия период на обучението им. В замяна 
младежите да поемат ангажимент след завършването на образователния курс да работят в България за срок от минимум 
пет години. Ако изпълнят това задължение, кредитът се опрощава. Допълнителни стипендии могат да се предлагат на 
студенти, които учат в дефицитни за икономиката специалности. 
Възможно е по време на обучението конкретен работодател да поеме финансирането със съгласието на студента. В случай 
че студентът не завърши обучението си или откаже да работи в страната без основателна причина, то той ще дължи 
обезщетение. 
Моделът не е непознат и е особено популярен сред чуждите студенти в университетите във Великобритания, където 
таксите за обучение са сред най-високите в Европа. АИКБ очаква подобен модел на финансиране да повиши 
конкурентоспособността на българската икономика чрез предлагане на квалифицирани кадри и да осигури повече 
средства за висшето образование (заради допълнителния ресурс от неизпълнени договори). 
Присъстващият на дискусията вицепремиер Валери Симеонов отбеляза, че е съгласен с отбелязаните проблеми. Според 
него обаче бизнесът трябва да вземе "нещата в свои ръце", не само "да дава акъл на държавата". 
 
Банкерь 
 
√ Държавата да погасява кредитите на студентите, които останат да работят в България 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, 
завършили висше образование държавна поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането 
си. Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез 
стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително 
намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване 
качеството на обучение, нов прочит на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и 
държавата с оглед постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие. Това 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса „Бизнесът и висшето образование“.  
„Издръжката на един студент за пет години обучение, които се плащат от държавния бюджет, варира от 20 000 до 60 000 
лв., в зависимост от записаната от него специалност. Срещу тези инвестиции в образованието на младите хора липсва 
какъвто и да е ангажимент на студента да работи в/за България. Направихме една проста сметка, която показа, че 
средствата, които държавата и данъкоплатците са похарчили за обучението на млади хора, завършили средно и/или висше 
образование, но които работят в чужбина, е близо 25 млрд. лв. Тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на 
България. Чрез предлаганият от АИКБ нов модел целим бизнесът в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, 
от които има нужда“, каза  Велев. 
Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за 
кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. 
Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след 
завършването си да работи за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение студентите от 
дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под формата на стипендии. По този начин Асоциация на 
индустриалния капитал в България искат да дадат нов тласък на реформите в системата с оглед осигуряването на 
необходимите специалисти за българската икономика. 
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Bloomberg TV 
 
√ Работодатели предлагат бюджетът да погасява кредити на студенти, оставащи в България 
Страната е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри, твърдят работодателите 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за кредити, погасявани от бюджета, за всички студенти, 
завършили висше образование държавна поръчка, които работят в България определен период след дипломирането си. 
Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат-студентите към дефицитни специалности чрез 
стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително 
намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване 
качеството на обучение, нов прочит на академичната автономия, съобщи АИКБ. 
Целта е координация между бизнеса и държавата с оглед постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за 
социалноикономическото  развитие. Това заяви днес председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса 
„Бизнесът и висшето образование“. Форумът се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България в 
сътрудничество с в. „Стандарт“.  
„Издръжката на един студент за пет години обучение, които се плащат от държавния бюджет, варира от 20 хил. до 60 хил. 
лв., в зависимост от записаната от него специалност. Срещу тези инвестиции в образованието на младите хора липсва 
какъвто и да е ангажимент на студента да работи в/за България. Направихме една проста сметка, която показа, че 
средствата, които държавата и данъкоплатците са похарчили за обучението на млади хора, завършили средно или висше 
образование, но които работят в чужбина, е близо 25 млрд. лв“, каза Велев. 
По думите му тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на България. „Чрез предлагания от АИКБ нов модел 
целим бизнесът в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, от които има нужда“, каза още той. 
Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за 
кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. 
Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след 
завършването си да работи за определен период в България. 
Освен сумата, необходима за обучение, студентите от дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под 
формата на стипендии. 
По думите на вицепремиера Валери Симеонов трябва да има натиск върху държавните институции и образованието трябва 
да престане да бъде продукт, произвеждан заради самия себе си. 
„Държавно субсидираното образование не е самоцел или хоби, то е система за задоволяване на нуждите на държавата, 
съответно на икономиката и потребностите на обществото. Ученето за удоволствие е съвсем друга форма и за него човек 
би трябвало да си плаща сам. В тази връзка смятам, че вината не може да се прехвърли единствено на управляващите 
учебните заведения, до голяма степен тя се носи и от нас, политиците, както и от обществото като цяло“, допълни 
Симеонов. 
Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че образованието не е измеримо единствено с приходи и разходи, 
тъй като то има и косвени ефекти, които трудно могат да бъдат оценени, но всички те влияят върху цялото общество.  
 
Dnes.bg 
 
√ На пазара на труда: Излишък от икономисти, няма инженери 
Само 435 младежи са записали "Математика" тази година 
На пазар на труда у нас има недостиг на специалисти по дадени професии и излишък на специалисти по други професии, 
като най-голям е недостигът на инженери - 29%. Това показват данни на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, представени от председателя на УС на АИКБ Васил Велев на форума "Бизнес и висше образование" и цитирани 
от БТА. 
Недостигът на експерти за "Обслужване на клиенти" е 15%, на търговци - 14%, на ИТ специалисти - 11%, а на специалисти 
"Човешки ресурси" е 9%. 
Данните показват, че излишък на специалисти има най-много в администрацията - 23%, във финансите и счетоводството - 
20%, както и на оператори в кол центровете - 9%. 
В своя анализ от АИКБ са използвали и данни за студентите у нас по професионални направления, според рейтинговата 
система на висшите ни училища от 2017 г. Според данните в направлението "Икономика" учат най-много студенти - 47 131, 
в "Администрация и управление" - 20 133 студенти, в направлението "Педагогика" - 12 711 студенти, в "Право" - 10 392 - 
студенти, а в направлението "Обществени комуникационни и информационни науки" има 4606 студенти. 
Най-малко са студентите в пет професионални направления във висшите ни училища. В "Електротехника, електроника и 
автоматика" учат 7394 студенти, в "Общо инженерство" - 6873 студенти, в "Машинно инженерство" - 4672 студенти, в 
направлението "Математика" - 435 студенти, а в "Металургия" има 332 студенти. 
В анализа на АИКБ са представени и данни за тенденциите във външната миграция на България. Те показват, че от 1992 г. 
до 2016 г. общият брой на емигриралите българи от страната е около 1 000 000. Учениците, напуснали България в периода 
2011-2017 г., са 41 486. 
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3e-news.bg 
 
√ АИКБ: Кредити, погасявани от бюджета, за студенти, останали да работят в България 
25 млрд. лв. е загубила страната ни заради изтичане на квалифицирани кадри  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, 
завършили висше образование държавна поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането 
си. Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез 
стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително 
намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване 
качеството на обучение, нов прочит на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и 
държавата с оглед постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие. Това 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса „Бизнесът и висшето образование“. Форумът се 
организира от Асоциация на индустриалния капитал в България в сътрудничество с в. „Стандарт“.  
„Издръжка на един студент за пет години обучение, които се плащат от държавния бюджет варира от 20  000 до 60  000 
лв., в зависимост от записаната от него специалност. Срещу тези инвестиции в образованието на младите хора липсва 
какъвто и да е ангажимент на студента да работи в/за България. Направихме една проста сметка, която показа, че 
средствата, които държавата и данъкоплатците са похарчили за обучението на млади хора, завършили средно и/или висше 
образование, но които работят в чужбина, е близо 25 млрд. лв. Тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на 
България. Чрез предлаганият от АИКБ нов модел целим бизнесът в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, 
от които има нужда“, каза още Васил Велев. 
Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за 
кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. 
Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след 
завършването си да работи за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение студентите от 
дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под формата на стипендии. По този начин Асоциация на 
индустриалния капитал в България искат да дадат нов тласък на реформите в системата с оглед осигуряването на 
необходимите специалисти за българската икономика.  
По думите на вицепремиера Валери Симеонов трябва да има натиск върху държавните институции и образованието трябва 
да престане да бъде продукт, произвеждан заради самия себе си. „Държавно субсидираното образование не е самоцел 
или хоби, то е система за задоволяване на нуждите на държавата, съответно на икономиката и потребностите на 
обществото. Ученето за удоволствие е съвсем друга форма и за него човек би трябвало да си плаща сам. В тази връзка 
смятам, че вината не може да се прехвърли единствено на управляващите учебните заведения, до голяма степен тя се носи 
и от нас, политиците, както и от обществото като цяло“, допълни заместник министър-председателят. 
Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че образованието не е измеримо единствено с приходи и разходи, 
тъй като то има и косвени ефекти, които трудно могат да бъдат оценени, но всички те влияят върху цялото общество. По 
думите му по-добрите общества са изградени от по-високообразовани хора. Той открои три основни задачи пред 
държавата: да се намали до минимум преждевременното отпадане на деца от образователната система, да се настрои 
образованието спрямо търсенето на пазара на труда, както и да се придобиват знания, умения и ключови компетентности, 
които да са релевантни за в бъдеще. По отношение на висшето образование, министърът заяви, че след намаляването на 
план-приема в държавните висши училища за икономически и администрация, е регистриран ръст за тези специалности в 
частните такива. Вълчев заяви още, че няма сегмент, който да не е претърпял реформа в сферата на образованието и то 
благодарение на партньорството на държавата и заинтересуваните страни, сред които с активното си участие се откроява 
АИКБ. И този процес ще продължи.  
Участие в кръглата маса взеха над 100 представители на бизнеса и държавата. Сред тях бяха вицепремиерът Валери 
Симеонов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателите на парламентарните Комисии по 
образование и наука в Народното събрание Милена Дамянова и по икономическа политика и туризъм в Народното 
събрание Петър Кънев, столичният кмет Йорданка Фандъкова, представители на висши учебни заведения, синдикати, 
граждански организации и други заинтересовани страни.  
АИКБ и в. Стандарт поеха ангажимент да представят в подходяща форма генерираните предложения по време на кръглата 
маса както на законодателната и изпълнителна власт, така и на обществеността. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодатели предлагат бюджетът да погасява кредити на оставащи в България студенти 
Страната е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри, твърдят работодателите 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за кредити, погасявани от бюджета, за всички студенти, 
завършили висше образование държавна поръчка, които работят в България определен период след дипломирането си. 
Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат-студентите към дефицитни специалности чрез 
стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително 
намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване 
качеството на обучение, нов прочит на академичната автономия, съобщи АИКБ. 
Целта е координация между бизнеса и държавата с оглед постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за 
социалноикономическото  развитие. Това заяви днес председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса 
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„Бизнесът и висшето образование“. Форумът се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България в 
сътрудничество с в. „Стандарт“.  
„Издръжката на един студент за пет години обучение, които се плащат от държавния бюджет, варира от 20 хил. до 60 хил. 
лв., в зависимост от записаната от него специалност. Срещу тези инвестиции в образованието на младите хора липсва 
какъвто и да е ангажимент на студента да работи в/за България. Направихме една проста сметка, която показа, че 
средствата, които държавата и данъкоплатците са похарчили за обучението на млади хора, завършили средно или висше 
образование, но които работят в чужбина, е близо 25 млрд. лв“, каза Велев. 
По думите му тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на България. „Чрез предлагания от АИКБ нов модел 
целим бизнесът в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, от които има нужда“, каза още той. 
Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за 
кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. 
Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след 
завършването си да работи за определен период в България. 
Освен сумата, необходима за обучение, студентите от дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под 
формата на стипендии. 
По думите на вицепремиера Валери Симеонов трябва да има натиск върху държавните институции и образованието трябва 
да престане да бъде продукт, произвеждан заради самия себе си. 
„Държавно субсидираното образование не е самоцел или хоби, то е система за задоволяване на нуждите на държавата, 
съответно на икономиката и потребностите на обществото. Ученето за удоволствие е съвсем друга форма и за него човек 
би трябвало да си плаща сам. В тази връзка смятам, че вината не може да се прехвърли единствено на управляващите 
учебните заведения, до голяма степен тя се носи и от нас, политиците, както и от обществото като цяло“, допълни 
Симеонов. 
Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че образованието не е измеримо единствено с приходи и разходи, 
тъй като то има и косвени ефекти, които трудно могат да бъдат оценени, но всички те влияят върху цялото общество.  
 
Informo.bg 
 
√ АИКБ: Над 40 хил. ученици са напуснали страната в последните 6 години 
В периода 2011-2017 г., 41 486 ученици са напуснали страната. Данните са на работодателите от „Асоциация на 
индустриалния капитал в България“, които събраха отговорните институции на кръгла маса на тема бизнес и висше 
образование, предаде News.bg.  
АИКБ иска изцяло нов модел на финансиране на висшето образование в държавните висши училища. Те искат незабавни 
мерки за сътрудничество и координация между бизнеса и системата на висше образование, което да доведе до 
възстановяване на социалната справедливост, без да се ограничават граждански права. Новият модел на финансиране на 
висшето образование трябва да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната на завършилите държавна 
поръчка. АИКБ настоява още да бъде изменена и подобрена системата за кредитиране на студентите.  
Студентите от дефицитни специалности може да бъдат стимулирани с допълнителни стипендии за издръжка. 
Предизвикателството пред бизнеса остава липсата на квалифицирана работна ръка. 
Председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху острата нужда от човешки ресурси за българската икономика. 
Административните прегради са плевели, които непрекъснато трябва да бъдат почиствани, по думите му. Реформа в 
образованието е наложителна, според Велев. Над 50 000 души годишно губи икономиката като работна сила заради 
демографската криза. Затова и бизнесът иска мерки за справяне с проблема. Трябва да се повишава качеството на 
работната сила, според Васил Велев. Повече са местата за първокурсници във ВУЗ-овете, отколкото абитуриенти. Очевидно 
става въпрос за девалвация на висшето образование, притеснен е той. 50% от висшистите се реализират на работни места, 
за които не се изисква висше образование. 
Инженерните специалности имат нужда да бъдат реабилитирани, изтъкна председателят на АИКБ. Имаме най-голям 
недостиг на инженери. План приемът трябва да се съкрати ако не на половина, поне с 1/3 и то в близките години, настоява 
бизнесът. Оказва се, че твърде много са хуманитарните специалности. А според Велев сме се превърнали в инкубатор на 
човешки ресурси за чужди икономики. Трябва да се вземат мерки, отсече той. 
Вицепремиерът Валери Симеонов се съгласи с констатациите. Всичко е в ръцете на волевите хора, подчерта той. 
Образованието трябва да отговаря на нуждите на бизнеса, според него. То трябва да е по-ефективно. Ако си мислите, че 
вие ще стоите отстрани и ще чакате от държавата, няма да стане, нищо не очаквайте, държавата не е майка хранилница, 
нахока той бизнеса. Симеонов ги посъветва: „Вземайте нещата в свои ръце. Влизайте в политиката“. 
Министърът на образованието Красимир Вълчев отчете доброто сътрудничество с бизнеса. Образованите хора влияят 
върху обществото, смята той. Големият проблем е нетната външна миграция, обясни той. Минимум деца трябва да отпадат 
от училище. В рамките на ЕС ще има свободно движение. Компаниите могат да подпомагат студентите на по-ранен етап 
срещу работно място и бъдеща реализация, това решение вижда министърът. Вълчев призова бизнес и държава да вървят 
заедно в този процес.  
Според шефката на образователната комисия Милена Дамянова именно бизнесът може да убеди децата, че стругар не е 
човек с каска и мръсни дрехи. Подготвят се промени, които да направят ефективно въвеждането на дуалната система. 
Трябва да се решат споровете за трудовия договор на децата в дуалната система и дали да ползват отпуск. Не можем да 
губим повече време, смята Дамянова. Дуалното обучение е модел, който е доказал своята ефективност, подчерта тя. 
Оказва се обаче, че 25% от студентите не завършват. Дамянова очаква заедно с бизнеса да се усъвършенства моделът на 
акредитация на висшите училища. Тя се обяви срещу рестриктивните модели за решаване на проблемите. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Министерски съвет 
 
√ Редовното правителствено заседание ще се проведе в сряда, 09 май 
Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 май, от 10 ч. при следния 
предварителен дневен ред: 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №1 ЗА 2018 Г. 
Внася: министър-председателят 
ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ И РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 1 ЯНУАРИ 2018 Г. 
Внася: министърът на енергетиката  
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 
ЗАТРУДНЕНИЯ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
Внася: министърът на труда и социалната политика  
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ“ ЗА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. 
ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ 
Внася: министърът на образованието и науката  
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПЪТ ІІ-55 „ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГУРКОВО“, ОБХОДЕН ПЪТ НА С. АСЕНОВЕЦ ОТ КМ 79+200 ДО КМ 
82+800 И ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 КВЛТ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ 
СЛИВЕН 
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството 
министърът на финансите 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ 
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията  
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА 
„НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ“ ЕООД – СОФИЯ 
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройствот 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ТЪРГОВИЯТА НА УНГАРИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТТА НА ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ТАЙВАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, СКЛЮЧЕН ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА НОТИ НА 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г. 
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
НАУКАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 
2018-2022 Г. 
Внася: министърът на образованието и науката 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ И НА СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА 
ТРИСТРАННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА 107-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 28 МАЙ ДО 8 ЮНИ 2018 Г. В ЖЕНЕВА 
Внася: министърът на труда и социалната политика 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – БАРИТНА 
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ „ТЕВНИ 
ДОЛ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЕШКО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, СКЛЮЧЕН НА 24 ЮНИ 
2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ ООД – СОФИЯ 
Внася: министърът на енергетиката  
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – 
ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-7 ТЪРНАК“, 
РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВРАЦА 
Внася: министърът на енергетиката 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА 
ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ДОЛОМИТНИ ВАРОВИЦИ И АЛЕВРИТОВИ МЕРГЕЛИ, 
ОТ НАХОДИЩЕ „КАПУ БАИР“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПАРТИЗАНИ И С. ЛОПУШНА, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, 
ОБЛАСТ ВАРНА, И С. ТРЪНАК, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС, НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – ВАРНА 
Внася: министърът на енергетиката  
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА 
ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВОДАЖИЯ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. 
ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА 
Внася: министърът на енергетиката  
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА 
ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПОДГОРЕ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. 
ПОДГОРЕ, ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН 
Внася: министърът на енергетиката  
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСА, ДО КОЙТО МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА МОГАТ ДА ИЗБИРАТ ПРОЕКТИ В 
РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството  
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР, ПОДПИСАН НА 8 МАРТ 
2018 Г. В ГР. СОФИЯ 
Внася: министърът на младежта и спорта  
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. 
Внася: министърът на икономиката 
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО 
НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ 
Внася: министърът на труда и социалната политика  
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“, ПРИЕТА С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. 
Внася: министърът на образованието и науката 
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 
БОЛНИЧНА ПОМОЩ, С КОИТО НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ 
Внася: министърът на здравеопазването 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА 
НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С 
РЕШЕНИЕ №87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. 
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
 
БТВ 
 
√ Днес отбелязваме Деня на Европа 
По случай празника в София ще има 3D мапинг шоу върху сградата на Министерския съвет от 21:30 ч. 
Днес отбелязваме Деня на Европа. Знамето на Европейския съюз ще бъде издигнато на церемония пред сградата на 
Президентската институция . 
На церемонията ще присъстват президентът Румен Радев, председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, 
депутати и представители на изпълнителната власт. 
Денят на Европа е празник на Европейските общности, на единството и мира на стария континент. 
През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз на заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като 
Ден на Европа. В България той се чества от 2005 г. 
У нас днес празникът ще бъде отбелязан с 3D мапинг шоу в София. Спектакълът разказва за европейското културно 
наследство от гледна точка на днешния ден и ще бъде прожектиран от 21:30 ч. върху фасадата на Министерския съвет в 
София. 
 
√ Капка Панайотова: ТЕЛК трябва да отпадне 
Защитава ли държавата хората с увреждания? 
Защитава ли държавата хората с увреждания и опитва ли се да реши проблемите, с които те се сблъскват? Това беше темата 
на разговор в предаването „Тази сутрин” по bTV. 
„Системата в буквалния смисъл на думата убива, защото ние дори не знаем колко много хора с увреждания си отиват, а в 
институциите те си отиват, без никой да разбере защо”, каза Капка Панайотова от „Център за независим живот”. 
Според нея ТЕЛК трябва да отпадне. „Трябва да се премине към разширена епикриза, когато става въпрос за трайно 
увреждане поради заболяване и да се премине индивидуална оценка на потребностите на всеки човек. Потребностите 
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трябва да се оценяват, не заболяването. Според нея оценка на работоспособността не може има, защото тя е функция от 
много повече неща, отколкото здравето”, каза Панайотова. 
Тя определи ситуацията, при която хора с увреждания не бяха допуснати в парламента, като изключително нелепа. Според 
нея те не са били допуснати заради фланелката с надпис „Системата ни убива”. „Аргументът беше чисто формален, че в 
парламента е забранено да се разпространяват или продават агитационни материали. Това беше възприето и определено 
от охраната на парламента като агитационен материал”, отбеляза тя. 
„Не мисля, че един подобен надпис трябва да накара охраната да не допусне български граждани в Народното събрание”, 
каза депутатът от БСП Михаил Христов, който също е с увреждане. 
Според него трябва да се направят радикални промени, не само реформата в ТЕЛК, а цялостна реформа за интеграцията 
на хората с увреждания. 
 
БНР 
 
√ "Чистата енергия" е основна тема на председателите на комисиите по енергетика на парламентите в ЕС 
Пакетът "Чиста енергия" ще е сред основните теми, които ще обсъждат председателите на комисиите по енергетика на 
парламентите в Евросъюза.  
Срещата ще се проведе в края на тази и началото на следващата седмица и е част от програмата на Българското 
европредседателство.  
За приоритетите на конференцията Юлияна Корнажева разговаря с председателя на парламентарната енергийна комисия 
Делян Добрев. 
 
Investor.bg 
 
√ Съдът потвърди решението на КЕВР за цената на водата за 2018 г. 
Президентът на WAREG призова за повече държавни инвестиции във водния сектор 
За една немалка част от операторите съдъте потвърдил на първа инстанция решението на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР), на което миналата година бяха одобрени бизнес-планове на 14 регионални ВиК-оператори, като в края 
на годината са били приети и цените за 2018 г. 
Това каза пред журналисти директорът "ВиК услуги" в КЕВР Ивайло Касчиев, цитиран от БТА. Той допълни, че през тази 
година са били одобрени бизнес плановете на ВиК-Добрич, както и на ВиК-Брацигово, което е първото общинско 
дружество с одобрен бизнес план. Бизнес планът на ВиК-Видин също предстои да бъде приет. 
Касчиев посочи, че остават 10 регионални оператори в области, в които има окрупняване, като в момента се провеждат 
работни срещи с тези дружества. Очакванията са скоро да започне одобряването на бизнес плановете на тези оператори, 
които вече ще включват и новоприсъединените общини. Там обаче трябва да бъде изяснена собствеността на активите, 
защото в много от общините има активи, които са и държавна собственост. 
Касчиев допълни, че законът допуска да има изцяло частни ВиК-оператори, давайки за пример ВиК-Златни пясъци.  
Междувременно президентът на Мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG) Антонио Бианкарди коментира пред 
журналисти, че необходимостта от инвестиции във водния сектор трябва да бъде възприета на държавно ниво и 
регулаторите е нужно да имат подкрепа в това отношение. Той е София заради общо събрание на организацията, домакин 
на което КЕВР. 
Президентът на WAREG допълни, че специална методология, която е приета в Европейската комисия, определя цените на 
водата според доходите. Той даде за пример, че в Европа има страни, които са с по-висока цена на водата, но и такива - 
като Италия и Румъния, които са с по-ниска цена. Бианкарди се надява цената на водата да бъде на средно ниво навсякъде 
в Европа и WAREG да помогне на всички страни да бъдат в еднакъв ценови диапазон. Той посочи, че цената на водата в 
Италия зависи от региона и варира между 1 евро (Милано) и 3 евро на кубичен метър (Флоренция, Пиза), като в Северна 
Италия цената е по-скъпа. 
Антонио Бианкарди даде добра оценка на българския регулатор и добави, че водният сектор в България се развива 
динамично и през две години се обновяват новите методологии. 
 
√ Дончо Барбалов: Приходите на София за първите 4 месеца са 258 млн. лв. 
Постъпленията в общинската хазна са с 25 млн. лв. повече, отколкото в края на април 2017 г., каза заместник-кметът 
От началото на годината до края на април приходите на Столична община възлизат на 258 млн. лева. Това каза в ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria Дончо Барбалов, заместник-кмет на София. 
"През последните години наблягаме на по-добра събираемост и неслучайно към края на април имаме с почти 25 млн. лв. 
по-високи приходи", каза още той.  
Гостът добави, че все пак има лимит на увеличаването на приходите с методите на по-добрата събираемост и "ние вече 
сме близо до него".  
По думите му увеличението на приходите се дължи на няколко фактора, като от голямо значение е 5-процентната отстъпка, 
която се ползва при плащане на целия данък до края на април. От нея софиянци са спестили 5 млн. лв. Това са 378 хил. 
физически лица или почти половината от хората, които притежават имоти в града. 
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EconomyNews.bg 
 
√ Финансовата система с активи от 133.7 млрд.лв. 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. активите на финансовата система достигнаха 133.7млрд.лв., като спрямо края на 
2016г. (124.3 млрд.лв.) те бяха увеличени с 8.6%, това показват данни от тримесечното издание „Банките в България“, 
подготвено от управление „Банков надзор“ на БНБ. 
Управление „Банков надзор“ групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. 
Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им 
състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. 
Първа групасе състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора – от 
останалите банки, а в трета група влизат клоновете на чуждестранни банки в България. 
Първа група: 
УниКредит Булбанк 
Банка ДСК 
Първа инвестиционна банка 
Юробанк България 
Обединена българска банка 
Втора група: 
Райфайзенбанк (България) 
Сосиете женерал Експресбанк 
Централна кооперативна банка 
СИБАНК 
Банка Пиреос България 
Алианц банк България 
Българска банка за развитие 
Инвестбанк 
ПроКредит банк (България) 
Общинска банка 
Интернешънъл Асет Банк 
Българо-американска кредитна банка 
Търговска банка Д 
Ти Би Ай Банк 
Токуда банк 
Тексим банк 
Търговска банка „Виктория“ 
Трета група: 
Ситибанк Европа– клон България 
БНП ПарибаС.А.– клон София 
ИНГ банк Н.В.– клон София 
Те-Дже зираат банкасъ – клон София 
Ишбанк АГ – клон Соф 
БНБ е констатирала нарушения в 7 търговски банки през 2017 година. За 5 от тях централната банка е предприела надзорни 
мерки, а спрямо други две е отправила надзорни предписания за отстраняване на слабостите. Някои от проверените 
трезори не са изпълнили в достатъчна степен нейните предписания да подобрят анализа на рисковете и адекватността на 
капитала си. Именно за това БНБ е предприела надзорни мерки и препоръки към ръководствата на проверените банки. 
Банковият надзор настоява за извършване на промени във вътрешните правила за кредитиране. Препоръчва се да се 
подобри качеството на анализите за платежоспособността на кредитополучателите, както и за по-прецизна оценка на 
приеманите обезпечения по кредити и определяне на реалистични срокове за тяхната реализация. Друга част от 
препоръките засягат необходимостта от ефективен вътрешен анализ на капитала и капиталовата адекватност и оценка 
доколко капиталовият ресурс може да покрие необезпечените кредити. Препоръчано е някои банки да подобрят 
системите си за ранно предупреждение при проблеми в кредитните експозиции. 
 
БГНЕС 
 
√ Московски: Подкрепяме превозвачите и не сме съгласни с пакета за мобилност 
Декларираме категорична подкрепа от страна на правителството за българските превозвачи. Това каза министърът на 
транспорта Ивайло Московски във връзка с т. нар. "пакет за мобилност", зад който застават големите страни като Франция, 
Германия, Австрия и Италия, предаде репортер на БГНЕС.  
„Разминаванията са на няколко места. На първо място става въпрос за задължителното връщане на водачите на 
транспортни средства у дома. Категорично сме против. Ние считаме, че тук се нарушават човешките права. Няма как да 
бъдат задължавани граждани къде да прекарват своята почивка”, аргументира се министър Московски.  
Той подчерта, че друга тема, която не се приема от страната ни, е за възможността за почивка в кабините на превозните 
средства”, допълни той.  
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„Получихме пълната подкрепа на министър-председателя Борисов, предстоят ни тежки дебати, които за съжаление се 
бламират на ниво работна група. Последното заседание на работната група демонстративно е било напуснато от френския 
представител”, поясни министър Московски. Той припомни, че в сряда и четвъртък предстоят срещи между премиера 
Борисов, френския президент Макрон и германския канцлер Ангела Меркел, които не са конкретно по темата, но 
ангажиментът на правителството е тя да бъде дискутирана там.  
„Отправихме покана към ресорния еврокомисар по транспорт да дойде на среща в България, както с министър-
председателя, така и с целия бранш и представителите на транспортните асоциации”, допълни той. 
От бранша благодариха за подкрепата и препотвърдиха готвения на 16-17 май протест. Те изразиха съмнение, че ако 
промените станат факт, много от българските превозвачи ще се преместят в други европейски държави. „България може 
би е най-ощетената държава ако този закон бъде приет.  
От 12 500 фирми в момента, занимаващи се с международен транспорт, ако това нещо се случи, по-голямата част от тях 
ще фалират. По-добрите от компаниите най-вероятно ще се релокират в други европейски държави. И една малка част ще 
останат да оцеляват”, заяви Христо Христов, който е собственик на транспортна фирма. Той призова исканията им да бъдат 
подкрепени и от синдикатите. Христов подчерта, че нашите шофьори ще бъдат принудени да работят в западни компании, 
каквато може би е и целта на Франция, добави Христов. Респективно това ще доведе и до намаляването на БВП на страната, 
който в момента е около 18% на година, защото шофьорите няма да са в България, подчерта още той. 
Проблемът обаче не засяга само превоза на товари, а и автобусния транспорт. „Този закон „Макрон”, както ние му викаме, 
те така и в Европа му викат, показва двойните стандарти, които иска Макрон да направи. За България както направиха 
двойните стандарти за храните, сега искат и за работната ръка да бъде двоен стандарт”, коментира собственикът на една 
от големите автобусни компании у нас Миролюб Столарски.  
Столарски добави, че този закон унищожава не само транспортния бранш, а и съпътстващите го. Той допълни, че с този 
рестриктивен закон България няма да е нужно да бъде в евросъюза. Столарски подчерта още, че за първи път браншът е 
толкова обединен.  
В края на брифинга, транспортният министър Ивайло Московски заяви, че ще напусне Съвета на министрите, ако силово 
бъде принуден да приеме спорните текстове, свързани с връщането до дома, командироването, 45 часовата почивка и 
каботажа.  
Превозвачите обясниха, че на 16 май ще направят мирно шествие пред НДК, когато ще заседава Съветът на Европейската 
комисия, а на 17 май ще излязат с камиони и автобуси на протест в Бояна, където ще се проведе среща на държавните и 
правителствени ръководители на страните от ЕС и от Западните Балкани. 
 
OffNews.bg 
 
√ Депутати искат облекчено преливане на кадри между МВР, НСО и ДАНС 
Облекчен режим на преливане на кадри в сектора за сигурност са поискали депутати от групата на Обединените патриоти 
в парламента. 
С промени в Закона за МВР се предлага съществуващият към момента едномесечен срок, в който служители на МВР, НСО 
и ДАНС не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучение, да се увеличи на три месеца. Това важи за 
случаите, при които въпросните служители в рамките на установения срок започнат работа в друга служба от сектора за 
сигурност. Тогава направените разходи за обучение и издръжка ще бъдат покрити от ведомството, в което съответният 
служител е започнал работа. 
Курсантите, завършили обучение в Академията на МВР, имат задължение да сключат договор за служба в структурите на 
министерството за определен период от време. Законът допуска ако по собствено желание откажат да служат в МВР, да 
не заплащат разходите по обучението им, но само ако започнат работа в друго силово ведомство. 
Основната цел на законопроекта е да се уеднакви регламентацията за назначаване от една в друга служба за сигурност 
или служба за опазване на обществения ред, тогава когато служителят е бил обучен например в Академията на МВР, 
сключил е договор за служба за определен срок, след което преминава на друга служба при спазване на определени 
изисквания от действащото законодателство, е записано в мотивите на вносителите.  
Според депутатите действащите към момента текстове ограничават мобилността в държавната служба и по-специално в 
службите за сигурност, тъй като "... обучението в Академията на МВР не следва да се явява препятствие за кариерното 
развитие на държавния служител в подобни структури". 
С промените в закона с подобни текстове се правят и промени в законите за ДАНС и НСО.  
Това на практика улеснява преминаването на кадри от едно ведомство в друго. Промените няма да засегнат проблема с 
недостига на служители в службите за сигурност, тъй като касаят предимно ръководни постове.  
От МВР вече са внесли становище по промените, с което не възразяват за приемането им. Очаква се подобни становища 
да бъдат изпратени от ДАНС и НСО. 
 
√ Всички държави от ЕС щели да подкрепят софийската декларация за Западните Балкани 
Подготовката за срещата ЕС- Западни Балкани върви така, както е планирано, надявам се другата седмица София да бъде 
европейската столица, която да даде силното послание за надеждна европейска перспектива на Западните Балкани. Това 
заяви Моника Панайотова, заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС, която участва в дискусия 
"Да споделим Европа: Политици и граждани строят заедно бъдещето" по случай Деня на Европа. 
Според нея на срещата в българската столица "няма да има отсъстващи", а всичките 28 държави членки са се обединили 
около текста на общата декларация. 
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Наскоро "Ел Паис" писа, че испанският премиер Мариано Рахой ще наложи вето на документа от София, тъй като по 
никакъв начин не иска името му да стои до това на който и да е представител на Косово, което е непризнато от властите в 
Мадрид. 
Панайотова определи срещата на 17 май като ключовото събитие по време на българското председателство, защото е 
свързано с един от специфичните ни приоритети – европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. 
Събитието си поставя три основни цели – да се даде силен сигнал за европейска перспектива за страните от региона, да се 
насочи вниманието върху важността на свързаността в различните измерения - енергийна, цифрова, транспортна, 
образователна, свързаност между хората с цел преодоляване на съществуващите стереотипи, а третата цел е по отношение 
на въпроси, които са от взаимен стратегически интерес за ЕС и страните от Западните Балкани. 
По време на дискусията Панайотова отбеляза колко е важно европейските ценности като мир, демокрация, свобода да 
бъдат съхранявани и предавани на поколенията. Тя посочи, че европейските граждани искат Европа, която е подредена и 
организирана, но същевременно не е бюрократична, Европа, която излъчва авторитет, но не е авторитарна, която работи 
по едни и същи правила и стандарти, но не е еднообразна, която е толерантна, но не е безразлична. 
Ако трябва да посочим една дума, която да характеризира актуалния дневен ред на ЕС през последните месеци, това е 
„бъдеще“, коментира тя и посочи, че българското председателство също участва в дискусията на бъдещето на Европа със 
своите ключови приоритети. 
 
В. Дума 
 
√ БНБ предупреди за нов имотен балон 
Основният риск за финансовата стабилност на страната е свързан с възможни негативни тенденции, породени от 
прекомерни оптимистични очаквания по отношение на икономическата активност, финансовото състояние на 
кредитополучателите и ценовата динамика на недвижимите имоти, пише в последния тримесечен обзор на централната 
банка. 
Според него търговските банки са изправени пред някои предизвикателства, например да ограничат вероятността 
необслужваните кредити да бъдат заменени с активи, които не носят доход. По отношение на състоянието на средата през 
2018 г. макроикономическата прогноза на БНБ с управител Димитър Радев предвижда запазване на благоприятните 
тенденции, сред които ускоряването на вътрешното търсене и на икономическия растеж. През следващите месеци 
тенденциите, влияещи върху състоянието на банковата система, ще продължат да се определят от положителната 
динамика на икономическата активност и от запазващата се среда на ниски лихвени проценти, пише още в анализа. 
 
Actualno.com  
 
√ ГЕРБ затяга нещата с обществените поръчки - няма да може да обжалва всеки 
Председателят на правната комисия Данаил Кирилов и още 7 негови колеги от ГЕРБ внасят в парламента законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с които се цели "преодоляване на практиките на 
тенденциозно и неоснователно обжалване". Практики, за които Actualno.com алармира от месеци.  
Проблемът 
 В серия публикации, последната от които на 23 април, съобщихме за четири кухи фирми с имена на управители без лица 
и биография, без капитал, работници и машини, коитокъм онзи момент за период от 4 месеца бяха спрели строителни 
поръчки на обща стойност 200 милиона лева без ДДС. 
Процесът с най-голяма сила започна преди края на 2017 година и не е спирал. Сред визираните от Actualno.com дружества 
вече има и рекордьор.  
До днес – в рамките само на 74 календарни дни, старозагорската фирма "Зара брокер" ООД (с 2 лева капитал и нулев опит 
в строителството) е стопирала поръчки за над 100 милиона лева. Досега тя е подала 20 жалби в Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) и по всички е поискала временна мярка за спиране на процедурата по възлагане.  
Потърпевши от нея са обекти на общините Симеоновград, Севлиево, Луковит, Елена, Якимово, Петрич (с две поръчки), 
Омуртаг, Столична община (с поръчка за 16,6 млн. лв.), Ловеч, Любимец, Твърдица, Черноочене, Велинград, 
Симеоновград, Вършец и Пловдив. Отделно са блокираните обекти на АПИ, Държавен куклен театър – Пловдив, и 
областния управител на Смолян.  
За проблема с умишленото забавяне на поръчки чрез "неоснователно" обжалване заговори неотдавна и премиерът Бойко 
Борисов. По темата се изказаха също министърът на регионалното развитие и благоустройство и председателят на УС на 
Агенция "Пътна инфраструктура" Дончо Атанасов. 
Предложените решения  
Според вносителите предложената разпоредба на чл. 196а от ЗОП е насочена към преодоляване на неблагоприятните 
тенденции на неоснователно обжалване на някои големи поръчки. В част от тези случаи от жалбите или от изхода на 
производството пред КЗК е видно, че единственият резултат, който се постига, е значително забавяне във времето на 
провеждането на процедурите и съответно възлагането на поръчките.  
При тях се пораждат основателни съмнения за злоупотреба с правото на обжалване. Това би могло да доведе до реално 
увреждане интересите на възложителя от своевременно изпълнение на договорите и усвояването на средства от 
европейските фондове.  
Констатираните данни в статистическите масиви на Агенцията за обществени поръчки и КЗК показват, че делът на 
обжалване на всички обявени процедури от 2010 г. насам е от около 9%, а обществените поръчки с най-голяма стойност 
(над 5 000 000 лв.) логично са тези с най-много обжалвания - малко над 14% от всички от тази група. 
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Сериозно несъвършенство на производството по обжалване в сега действащия ЗОП е възможността за злоупотреба е 
правото на оспорване, което се дава на заинтересованите лица. Такава злоупотреба е възможна заради няколко условия - 
прекалено широкото тълкуване в практиката на термина "заинтересовано лице" по чл. 198, ал. 1, т. 1; възможността за 
сезиране на КЗК е по същество бланкетна жалба с единствена цел спиране на производството; практиката за масово 
налагане на временната мярка "спиране на производството" още при подаване на жалбата до КЗК. Резултатите от тази 
практика се изразяват в забавянето с месеци и дори години на процедури за възлагане на обществени поръчки, често с 
голям обществен и материален интерес. 
Невъзможността за навременно разходване на публични средства създава условия за претърпяване на имуществени 
вреди за държавния бюджет - както чрез претърпени загуби, така и чрез пропуснати ползи. 
С предложението се въвежда отговорност за причинени вреди, когато е налице злоупотреба с правото на обжалване. 
Търсенето на отговорността може да се реализира след приключване на обжалването, по общия исков ред.  
Нея обаче и сега я има в чл. 3 от ГПК. Редакцията в чл. 197 се отнася до уточняване на срока за обжалване за някои актове. 
В действащия закон не е посочено изрично от кога тече срокът за обжалване на част от решенията, което създава известни 
неясноти в практиката. 
Предлага се въвеждане на задължение за заинтересованите лица да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано 
лице, като мярка срещу злоупотреба с правото на обжалване. Когато се претендира засегнат интерес от участие и 
спечелване на поръчката, с оглед на който се упражнява правото на обжалване, е необходимо да се представят 
доказателства в тази насока. Изрично се урежда и прилагане на документи за представителната власт на жалбоподателя, 
когато жалбата се подава чрез представител.  
Съгласно изменението процедурата ще спира едва след образуване на производството пред КЗК. Така се преодоляват 
нередовните жалби, при които процедурите спират принудително за около 15-20 дни, докато евентуално КЗК образува 
производство. Очаква се значително да намалеят случаите на неоснователно спрени процедури, тъй като по обща 
статистика тези жалби са около 1/3 от всички подавани. Успоредно с възможността за уведомяване по пощата, като 
равностойни способи се въвежда призоваване на електронен адрес и факс. Това ще позволи да се скъсят донякъде 
вътрешните срокове в производството, като КЗК няма да губи време за уведомяване на лицата по пощата за издадените 
актове.  
С промяната се очаква да се ограничат случаите, при които страните не могат да бъдат своевременно намерени на адрес, 
което води до удължаване на производството пред КЗК. Ако промените станат факт, КЗК ще трябва да разглежда и решава 
по същество относно качеството "заинтересовано лице" на жалбоподателя, както и всички обстоятелства, на които се 
основава жалбата съгласно промените в чл. 199, заради което преди разглеждането ѝ по същество ще извършва повече 
работа. 
 
√ За два месеца плащаме лихви по заеми, по-големи от годишните приходи от мита  
От началото на 2018 година държавата е платила от бюджета си платил цели 371 млн. лева за лихви по различни държавни 
заеми. Това става ясно от данните на Министерството на финансите към 31 март, цитирани от в. "Сега".  
Според изчисленията, цитирани от вестника, това прави по над 120 млн. лева от парите на данъкоплатците месечно. За 
сравнение - всички приходи от мита и митнически такси, които държавата очаква да получи за цялата 2018 година, са 190 
млн. лева. А България е сред отличниците в ЕС по ниска задлъжнялост, но дори сумите, които отиват само за лихви, са 
впечатляващо големи. 
Лихвените плащания са големи, но още по-големи са вноските по самите задължения на държавата. За трите месеца от 
началото на годината Министерството на финансите е погасило над милиард по вътрешни заеми - 1,02 млрд. лева по 
държавни ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит. Други 31,7 млн. лева са платени по стари ДЦК, 
пуснати за финансиране на структурната реформа.  
Вноските по задължения към външни кредитори са по-малки. Правителството е изплатило и 32 млн. лева на Германия по 
старо двустранно споразумение в рамките на Парижкия клуб. На Световната банка сме издължили 19.7 млн. лева, а по 
държавни инвестиционни заеми (МФ не уточнява кои са те) са погасени 13.5 млн. лева. Информацията на финансовото 
министерство за изпълнението на бюджета за първото тримесечие разкрива, че за поредна година капиталовите разходи 
изостават драматично. За първите три месеца държавата е инвестирала едва 132,9 млн. лева, което е 5,6% от плана за 
годината. Това означава, че средствата, планирани за важни проекти, просто не се оползотворяват.  
Подобно изоставане имаше и в предните две години, като една от причините е, че закъснява усвояването на 
еврофондовете. Когато се изпълняват проекти със средства от ЕС, държавата задължително участва с процент 
съфинансиране. Данните за капиталовложенията за първото тримесечие на 2018 година подсказват, че България все още 
не може да набере скорост с усвояването на европарите от "новия" програмен период 2014 - 2020 година, който всъщност 
вече е във втората си половина. 
Инвестициите на държавата - под 133 млн. лева, изглеждат още по-невзрачни на фона на субсидиите, които бюджетът 
раздава. Разходите за помощи за първите три месеца са 189,6 млн. лева. Най-големият получател на субсидии е 
държавният холдинг БДЖ и по-точно дъщерното му дружество БДЖ - "Пътнически превози", на което са преведени 43,6 
млн. лева.  
Парите се дават, защото влаковете возят с привилегии редица категории пътници - пенсионери, полицаи, военни, учещи, 
служители на железниците и техните половинки - и се налага хазната да доплаща разликата до редовната цена на 
билетите. Получател на едра субсидия е и другото голямо държавно жп предприятие - Националната компания 
"Железопътна инфраструктура". Сумата е 38 млн. лева. 8,6 млн. лева са отишли за "Български пощи", още едно държавно 
предприятие, което играе "социални функции", тъй като поддържа губещи клонове и праща пощальони и в малки селища. 
49 млн. лева са субсидиите, които е изплатил Фонд "Земеделие". 
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√ Банките в България масово увеличават таксите  
На фона на падащите лихви през миналата година банките масово са вдигнали таксите. Това стана ясно, след като БНБ 
публикува списък на средния размер на таксите по разплащателните сметки. Поевтиняване има само при две-три 
платежни операции. Така например през 2017 г. банките са намалили таксата за откриване на разплащателна сметка, но 
пък са вдигнали тази за обслужването й. Откриването на сметка е струвало на клиентите средно 1.79 лв. при 2.16 лв. през 
2016 г. А когато към сметката има и дебитна карта, цената е била 1.32 лв. при 1.92 лв. година преди това. В същото време 
обаче обслужването на разплащателна сметка е поскъпнало средно от 2.01 на 2.27 лв. и от 1.51 на 2.02 лв., когато е заедно 
с дебитна карта.  
Централната банка започна да води сравнителна статистика на банковите такси от есента на 2016 г. Това става според 
Закона за платежните системи, който задължи банките да създадат условия и по-бедните хора да се възползват от услугите 
им. Целта, заложена в евродиректива, е всеки европеец да има поне една банкова сметка и тя да е евтина за поддържане 
и обслужване, т.е. с възможно най-ниски такси. Все още много българи предпочитат да си нямат даване-вземане с банки 
именно защото не искат и не могат да плащат такси и комисиони, пише в. "Сега". 
По закон трезорите трябва да следят публикуваните веднъж годишно от БНБ средни нива на таксите по разплащателни 
услуги и да не предлагат по-високи такси на клиентите си с платежна сметка за основни операции. Тази година БНБ закъсня 
с оповестяването на данните, което по закон трябваше да стане още до края на февруари. Оказва се, че сега банките 
спокойно могат да коригират нагоре таксите за по-бедните си клиенти, следвайки средните нива. По-скъпо може да стане 
тегленето на пари в брой от сметката в офиса на банката, тъй като средната такса за суми до 1000 лв. е нараснала от 0.89 
лв. на 1.02 лв. По-скъпо вече струва и тегленето на пари с дебитна карта от банкомат на друга банка - средно 0.92 лв. при 
0.89 лв. година преди това.  
С над 10 стотинки за една година са се покачили и таксите при плащане на директен дебит - когато банката периодично 
извършва плащания на клиента, като например погасяване на задължения по кредити, битови сметки, годишни 
абонаменти и др. По-високи средни такси има за кредитните преводи и периодичните преводи в лева. БНБ тази година не 
е публикувала данни за средната цена на преводите в евро, при които наскоро стана ясно, че България е първенец в ЕС. 
Европейската комисия публикува данни, които показват, че докато в други държави потребителите плащат около 1 евро 
при трансгранични трансфери, у нас за суми от 10 000 до 1000 евро банките прибират над 20 евро. Добрата новина от 
списъка на БНБ е, че вече нито една банка не начислява такси при плащане с дебитни карти от ПОС-устройства, 
включително чрез интернет. До миналата година все още имаше банки, които таксуваха клиентите си, когато се разплащат 
в търговските обекти или интернет с дебитни карти. Проблемът с платежните сметки за основни операции, които би 
трябвало да излизат по-евтино на потребителите, е, че те са много слабо известни, тъй като банките почти не ги 
рекламират. Освен това пред откриването на такива сметки има сериозно ограничение - клиентът да няма сметка в друга 
банка. Платежната сметка покрива около 10 основни операции, като за услуги извън тях банките прилагат стандартната 
тарифа. Все пак законът забранява достъпът до използването на платежната сметка да се обвързва с покупката на 
допълнителни услуги от съответната банка.  
 През последните четири години банките постепенно завишават таксите и комисионите в опит да компенсират свиващите 
се приходи от лихви. За миналата година нетният доход от такси и комисиони в банковата система достигна рекордните 
почти 1 млрд. лв., като година преди това е бил 921 млн. лева. 
 
БНТ 
 
√ Изнесени приемни ще запознават с процедурите за кандидатстване по еврофондовете 
Изнесени приемни във всички 22 общини от Софийската област, ще запознават хората с процедурите за кандидатстване 
по програмите финансирани от еропейските фондове. Кампанията започва на 10 май в Елин Пелин и продължава до 19 
юни в Ботевград. 
Организатор е Областният информационен център - София, а приемните ще работят от 11:00 до 14:00 часа. 
Освен безплатна информация за оперативните програми за Развитие на селските райони и програмата за Морското дело 
и Рибарството, ще бъде популяризирана и инициативата "Европа в моя регион 2018" и тазгошините конкурси. 
 
В. Стандарт 
 
√ Тръгва изграждането на обхода на Кърджали 
Процедурите за избор на изпълнител на обхода на Кърджали ще бъдат обявени през 2019 г. Това обяви министърът на 
регионалното развитие Николай Нанков при посещението си в града. Вече е издадено строително разрешение за част от 
пътя, за която е валиден изготвения по-рано ОВОС и са отчуждени попадащите в обхвата му имоти. За останалата част от 
околовръстния път на Кърджали продължава проектирането и отчуждаването на терени. 
Проектът е включен сред приоритетните за бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) за догодина. Процедурата 
за инженеринг на проекта ще бъде обявена още в началото на 2019 г., като целта е реалното строителство да може да 
започне не по-късно от в средата на годината. Планира се строителството на участъка да приключи най-късно до края на 
2022 година. Най-тежката част от него включва изграждането на две големи виадукта, чрез които целият транзитен трафик 
ще бъде изведен от Кърджали. 
До есента ще бъде напълно рехабилитиран и третокласният път Ардино - Кърджали, обяви още министър Николай Нанков. 
От средата на 2019 г. благодарение на събраните от бъдещата тол система средства практиката с кърпежи на пътищата у 
нас ще спре, категоричен бе Нанков. 
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Преди два дни е било издадено и разрешение за рехабилитация на пътя Момчилград – Крумовград, която ще се финансира 
със средства по Програмата "Интеррег V-A Гърция – България". 
 
Sinor.bg 
 
√ Агроминистърът ще одобрява продажбата на активи над 30 хиляди лева на новото предприятие към Селскостопанска 
академия 
Министърът на земеделието и председателят на Селскостопанска академия (ССА) заедно с директора и управителния 
съвет на Държавното предприятие „Научно-производствен център“ ще бъдат в управлението на новото предприятие, 
което се създава след преструктурирането на академията. Това е записано в устройствения правилник на ССА, по който 
тече обсъждане и трябва да приключи до 3 юни т.г., съобщиха от агроминистерството. 
От датата на вписването на новото предприятие в търговския регистър то става правоприемник на активите и пасивите, 
както и на архива на следните държавните предприятия: Опитна станция по земеделие – Видин, Опитна станция по 
земеделие – Лом, Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра, Опитна станция по соята – Павликени, Опитна 
станция по земеделие – Лозница, Опитна станция по земеделие – Хан Крум, Опитна станция по лозарство и винарство – 
Варна, Опитна станция по земеделие – Поморие, Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, Опитна станция по 
земеделие – Сливен, Опитна станция по тютюна – Хасково, Опитна станция по земеделие – Кърджали, Опитна станция по 
лозарство – Септември, Опитна станция по картофите – Самоков, Опитна станция по земеделие – Ямбол и Система за 
агропазарна информация САПИ – София. 
Интересното за „Научно-производствения център“ е също, че като упражняващ правата на държавата в това предприятие 
министърът на земеделието ще утвърждава годишния доклад за неговата дейност плюс годишния финансов отчет след 
заверка от регистриран одитор. 
По предложение на председателя на ССА министърът ще одобрява предложения за придобиване на дълготрайни 
материални активи на стойност над 30 000 лв. Той ще одобрява също и исканията за бракуване или ликвидация на 
дълготрайни материални активи с балансова стойност над 30 000 лв., стопанисвани от предприятието. С негово 
разрешение ще се отдават имоти под наем, ще се сключват договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на 
менителнични задължения. 
Считано от 1 април 2018 г., Държавното предприятие – Опитна станция по бубарство и земеделие във Враца се преобразува 
в Научен център по бубарство – Враца, към Селскостопанската академия. Държавното предприятие – Опитна станция по 
земеделие – Търговище, се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище, към Селскостопанската академия. 
Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Средец, се преобразува в Научен център по земеделие – Средец, 
към Селскостопанската академия. Държавно предприятие – Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, се 
преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия. 
Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на изброените четири държавни предприятия 
преминават към Селскостопанската академия. 
Също от 1 април 2018 г. експериментална база – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен, се 
преобразува в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен. Експериментална база – 
държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, се преобразува в научно звено 
– експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян. 
Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на тези две държавните предприятия преминават към 
съответния институт. 
И в трите хипотези на преобразуване на държавни предприятия трудовите  правоотношения със служителите се уреждат 
при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. 
Прехвърлянето на активи и пасиви по бюджетите между Министерството на земеделието, храните и горите и 
Селскостопанската академия следва да се осъществи при условията на чл. 172 от Закона за публичните финанси, който 
определя 1-во число на месеца за съответните операции. Съответно постановлението за приемане на Устройствения 
правилник на Селскостопанската академия ще влезе в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването 
му в „Държавен вестник”. 
 
Profit.bg 
 
√ Скок при петрола, след като САЩ излезе от ядрената сделка с Иран 
Цените на суровия петрол скочиха отново близо до 3.5-годишни върхове днес, след като президентът на САЩ Доналд 
Тръмп извади страната си от ядреното споразумение с Иран, което предизвика опасения по отношение на предлагането 
на суровината в световен мащаб. 
Азиатските акции поевтиняват, тъй като възобновяването на санкциите срещу Техеран бяха възприети като негативни за 
много страни, които имат споразумения с Иран. 
Предприетият от Тръмп ход също така се счита, че рискува да влоши и без друго напрегнатите отношения между Иран и 
съюзниците на САЩ в региона. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 1.7%, до 70.24 долара за барел, близо до достигнатото в понеделник 
ниво от 70.84 долара, което бе най-високото от ноември 2014 г. 
Цената на петрола от сорта брент се повиши с 1.9%, до 76.26 долара за барел, недалеч от 3.5-годишния връх от 76.34 
долара, достигнат в понеделник. 
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Иран, която е третият най-голям производител сред страните от ОПЕК, произвежда около 3.8 млн. барела дневно, 
осигурявайки близо 4.0% от предлагането в световен мащаб. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.1% в ранната търговия, докато японският Nikkei падна с 0.4%. 
На Уолстрийт предпазливостта около нарастващите политически рискове бе осезаема. Акциите на енергийните компании 
поскъпнаха с 0.78%. Ръст имаше и при книжата на компаниите от отбранителната индустрия, като Lockheed Martin (+1.3%) 
и Northrop Grumman (+3.3%). 
Акциите на Boeing обаче поевтиняха с 0.6%, тъй като сделката на компанията за продажбата на самолети на Иран бе 
поставена под заплаха. 
Индексът S&P500 затвори с минимално понижение от 0.03%, ограничавайки загубите си от 0.65% от по-рано през деня. 
Dow Jones и Nasdaq също затвориха почти без изменения. 
Влошаващите се нагласи към риска засягат развиващите се пазари, които през последните седмици са преследвани от 
опасения от отлив на капитали. 
Страните с високи политически риск, като Бразилия и Турция, бяха сред най-силно засегнатите. Бразилският реал падна до 
двегодишно дъно, докато турската лира поевтиня до рекордно ниско ниво. 
При основните валути чувствителният на нагласите към риск австралийски долар се обезцени до 11-месечно дъно от 0.7434 
щатски долара и за последно се търгуваше на ниво от 0.7449. 
Еврото поевтиня до 4.5-месечно дъно от 1.1838 долара и за последно се разменяше срещу 1.1860 долара, като губи над 
4% от стойността си в последните три седмици. 
Британският паунд се разменя срещу 1.3548 долара, близо до 4-месечното дъно от 1.3485 долара, достигнато вчера. 
Доларът остана почти без промяна спрямо йената на ниво от 109.11, отстъпвайки от тримесечния си връх от 110.05 йени, 
достигнат миналата седмица. 


