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Новото ръководство 
на Търговския регистър 

е двойно по-щедро
Бонусите, които се раздават 

за всяко тримесечие в Аген-
цията по вписванията, са 
скочили двойно за по-малко 
от година. Премиите „за по-
стигнати резултати“, раздаде-
ни за юли, август и септем-
ври, са толкова, колкото са 
разпределени общо за първи-
те 6 месеца на годината. Това 
показват данните на агенция-

та, получени от „Сега“ по За-
кона за достъп до обществе-
на информация. През август 
регистърът беше извън строя 
цели 18 дни и причини тежки 
щети на бизнеса. За първо-
то тримесечие са раздадени 
348 581 лв., за второто - 
419 828 лв., а за третото - 
599 000 лв.
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Зелените изненадаха 
в гръб Юнкер, 
Борисов и Цацаров

Както „Сега“ е пи-
сал многократно, 
15-годишните уче-

ници у нас твърдо дър-

жат последните места в 
ЕС по резултати. 41% от 
деветокласниците ни са 
функционално неграмот-

ни и нямат елементарни 
четивни умения, 42% са 
под критичния минимум 
знания и умения по ма-
тематика, а 37.9% са с 
драстични пропуски в 
подготовката по при-
родни науки. Освен да 
измерва грамотността 
обаче, PISA изследва и 
факторите, които влияят 
върху представянето на 
младежите. 
44.7% от децата в де-

вети клас у нас са про-
пуснали поне един цял 
ден от училище в двете 
седмици, предшестващи 

провеждането на PISA. 
От тях 31.2% са отсъст-
вали един или два дни, 
6.1% - 3 или 4 дни, а 
7.4% - повече от 5 дни. 
С този резултат Бълга-
рия се нарежда на осмо 
място сред изследвани-
те държави. В групата 
на страните, за които 
отсъствията представля-
ват сериозен проблем за 
образователната систе-
ма, са още Черна гора, 
Италия, Уругвай, До-
миниканската републи-
ка, Словакия, Бразилия, 
Турция, Колумбия и Ка-

тар. При тях над 40% от 
учениците са заявили, че 
са пропуснали поне един 
ден от училище през по-
следните две седмици 
преди проучването. Осо-
бено тревожно у нас е 
това, че за три години - в 
периода от PISA 2012 до 
PISA 2015, целодневните 
отсъствия в българските 
училища са нараснали с 
20%.
В анализа на данните 

се отбелязва, че в пет 
страни: България, Фран-
ция, Италия, Словения 
и Уругвай, отсъствията 

са значително по-голям 
проблем в училищата с 
ученици в неравностойно 
положение. В тези стра-
ни отсъствията в школа-
та, в които преобладават 
младежи с неблагоприят-
но социално-икономиче-
ско положение, са с 14% 
до 15% повече, отколко-
то в останалите учебни 
заведения. Пресметнато 
е, че такъв висок про-
цент бягства води до по-
нижение на резултатите 
по природни науки с 15 
до 20 точки.
(Продължава на 2-а стр.)

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Отсъствията и бягствата от час са сериозен 
проблем за българските училища - България е на 
8-о място по отсъствия от училище от 58 дър-
жави, като страната ни се отличава и по силно-
то влияние на този проблем върху качеството на 
обучението. Това е един от изводите в допълни-
телните анализи, съпътстващи престижното 
международно изследване на грамотността 
PISA 2015. Това остават и най-актуалните данни 
към момента в очакване на доклада за проведе-
ното тази година ново проучване PISA 2018.

Българските ученици са сред 
първенците по отсъствия
За 3 г. бягствата от час у нас са се повишили с 20% и това 
съществено се отразява на знанията, сочат данни от PISA

Обилният сняг отново блокира движението в голяма част от страната. Най-тежко бе положението в Западна 
България, където много пътища бяха непроходими. Бяха въведени ограничения за пътуване по магистралите 
„Люлин“, „Тракия“ и „Струма“. Има много закъсали товарни автомобили. Летище София работи в зимни усло-
вия. Вчера 6 полета бяха пренасочени на резервни летища. 

СНИМКА: БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.73312 (0.0131)
CHF 1.7379 (0.00508)
Злато 2140.93 (-1.64)
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