
КРЪГЛА МАСА  

„БИЗНЕСЪТ В БЪЛГАРИЯ И КАДРИТЕ! ТЕ ЛИПСВАТ! КАК ДА СЕ 

СПРАВИМ?“ 

ПРОГРАМА  

Начало: 9.30 часа 

 • ОТКРИВАНЕ от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП-приветствие. 

• Встъпителни думи на г-жа Гергана Раковска, председател на Фондация на 

бизнеса за образованието - модератор на събитието. 

Мониторинг на ситуацията: 

• Г-жа Христина Христова, председател на ИСП – ДОКЛАД за Семейството, 

ценностите и демографската картина в страната. Необходими политики – социални и 

образователни, за да се преодолее кризата с кадри за икономиката и бизнеса. 
Семейното предприемачество. 

• Г-жа Даниела Везиева – зам.-министър на МИ, Средното образование, местна 

власт, стратегия за развитие. 

• Г-н Гълъб Донев - зам.-министър на МТСП – за профилите на безработицата и 

програмите за подобряване на състоянието. Как да мотивираме трайно безработните  

и отпадналите от образование млади хора да се включат в създаване на обществени 
блага. 

• Г-н Диян Стаматов – Зам.-министър на МОН за програмата за професионално 

образование в средните училища(т.нар дуално образование) за нуждите на бизнеса 
по региони и общини. 

 

Бизнесът и проблема с кадрите. Как може да се реши? 

• Г-н Никола Стоянов- зам. директор на ИАПМСП – Представяне на системата за 

интерактивна общност на МСБ и конкретните нужди на малките предприятия от 
кадри. 

• Олга Чугунска – Главен експерт„Икономически анализи и политики“ към БТПП  
– Анализ на БТПП за нуждите от кадри за бизнеса. 

 • Г-жа Елеонора Негулова – Председател НСМСБ  - Какви хора са необходими, 

за да се развива микро, малкия и средния бизнес. Кратък профил и съпоставка с 
кадрите за големия бизнес. 

• Д-р Томчо Томов - Ръководител на национален център за оценка на 

компетенциите при БСК  - за дълбочинно проучване на секторните необходимости от 
кадри. 

  



Мнения на експертите: 

• Г-жа Десислава Николова - главен икономист в ИПИ - Пазар на труда, анализ, 

регионални дисбаланси. 

• Г-жа Зорница Славова, Икономист, ИПИ 

 • Г-жа Детелина Смилкова -председател на „Българската асоциация за 

управление на хора и вицепрезидент на ВУЗФ: ”Как обучаваме”. Мнение за висшето 
бизнес образование, какво иска бизнесът, какво му се дава. 

• Д-р Любен Станев – Експерт в EXPERTS LTD. и Председател на Асоциация 

„Качество на живот” -Доклад за необходимостта от качеството на образованието с 

цел развитие на бизнеса, в резултат, на което се подобрява качеството на живот и 
стандарт. 

 • Г-н Велислав Русев главния редактор на „Бизнес Клуб” -Обобщение от 
дискусията. 

 Закриване 12.00 часа от г-жа Гергана Раковска.  

 


