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Ивайло Калфин:

Бизнесът има нужда
ВИКТОР ИВАНОВ

- Г-н Калфин, какви
поуки си взехте от осъ-
ществяването на досе-
гашната Оперативна
програма “Развитие на
човешките ресурси”
през 2007-2013 г.?
- Оценките и у нас, и от

нашите европейски
партньори са, че изпъл-
нението на програмата
съчетава високи нива на
усвояваненасредствата,
значителнипомащабре-
зултати на територията
на цялата страна и добро
управление в съответс-
твие с най-високите из-
искваниявЕвропа.Сред-
ствата по програмата са
почти изцяло усвоени, за
което заслуга имат ши-
рок кръг институции и
партньорски организа-
ции. Това преди всичко е
успех на хилядите бене-
фициенти-общини,пред-
приятия, неправител-
ствени организации, учи-
лища, които доказаха на
практика, че

средствата от
фондовете на ЕС
са достъпни за

всички
инициативни

и отдадени на своята ра-
бота хора.
Разбира се, изминали-

ят програмен период не
бешебезоблачен,особе-
но предвид финансовата
и икономическа криза,
последиците от която до-
минираха през послед-
ните 7 години. Това нало-
жи гъвкавост и адаптив-
ност на схемите и мерки-
те,задаотговарятмакси-
мално на нуждите на
хората. В резултат точно
на тази гъвкавост дойде
например идеята за вау-
черен механизъм, който
доказва своята ефектив-
ност.

да ги подготвим
Субсидирането на заетост трябва
да е споделен ангажимент с
работодателя, твърди министърът
на труда и социалната политика

зо 350 млн. евро, до мо-
мента са сключени дого-
вори на стойност над 80
млн. евро.
Вече се изпълняват и

много проекти на общи-
ни, насоченикъмпредос-
тавяне на социални услу-
гизахорасуврежданияи
възрастнихорапосхеми-
те “Нови алтернативи” и
“Независим живот”. Бла-
годарение на възможно-
стите, които Европа ни
дава, реално

успяваме да
увеличим броя
на социалните
услуги за

най-нуждаещите
се, тяхното качество и
броя на хората, които ги
ползват.
- България значител-

но изостава от целите
2020 за постигане на
76% заетост и намаля-
ване на броя на живее-
щите в бедност с 260
хил. души. Какще бъде
използвана програма-
та за подпомагане на
заетостта?
- Около 60% от бюдже-

танаОперативнапрогра-
ма “Развитие на човеш-
ките ресурси” ще бъде
насочен към мерки за
заетост. Това предста-
влява близо 1,2 млрд. ле-
ва. Всички тези средства
ще бъдат насочвани към
различни възможности,
свързани с включване на
максимален брой незае-
ти в пазара на труда - към
преквалификация, обу-
чения, разкриване на ра-
ботни места, стимулира-
ненабизнесазанаемане
на хора от уязвимите гру-
пи. Целевите ни групи с
приоритет са младежите
до 29 години, които не са
включени на пазара на
труда, трайно безработ-
ните, хората в предпен-
сионнавъзрастихоратас
увреждания.

Изключително
много наблягаме
на обученията и

преквалификациите
поняколкопричини.Пър-
во, единствено по този
начин можем да наме-
рим баланса между тър-
сенетоипредлаганетона
пазара на труда, а разли-
ката у нас е сериозна.
Второ, статистиката по-
казва, че хората без
образование са в много
по-голям риск от изпада-
не от пазара на труда, от-
колкото тези с висше
образование. Обучения-
та и преквалификацията
увеличават възможно-
стите за заетост и това
ще бъде логиката, чрез
коятощеподходим, зада
овладеем безработица-
та. Инвестициите в зна-

ния и умения дават тла-
сък на конкурентоспо-
собността и добавената
стойност на предприя-
тията,коетоедопълните-
лен стимул за повишава-
ненадоходитеисъздава-
не на нови работни ме-
ста.
Изключително важно

е, че сме в началото на
програмния период и

все още има
възможност за
разработване на
програми и

адаптирането им
максимално към нужди-
те на бизнеса. Неслучай-
нонепрекъснатосеобръ-
щам към бизнеса с на-
стояване да е по-акти-
вен, да споделя идеи и
впечатления, така че
програмите максимално
да отговарят на нуждите
и да бъдат наистина по-
лезни. Бизнесът има
нужда от квалифицирана
работна ръка.Ниеимаме
механизмите в голяма
степендасъздадемтаки-
ва кадри. Въпросът е да
го направим заедно, така
че и работодателите, и
техните бъдещи служи-
тели да извлекат макси-
мална полза.
- Ще бъдат ли стиму-

лираниработодателите
да наемат хора с въз-
раст, близка до пен-
сионната?
- Хората в предпен-

сионна възраст - над 54
години, са основна целе-
ва група. Работим прио-
ритетно върху стимули-
раненабизнесадавзема
на работа хора от тази
възрастова група както
чрез мерките, заложени
в Националния план за
действие по заетостта,
който се финансира от
държавния бюджет, така
и чрез механизмите на
оперативната програма -
например чрез “Обуче-
ниеизаетост” и “Новора-
ботномясто2015”.Занас
еважнонепростодапра-
вим нови програми за
субсидирана заетост, а
да създадем условия на-
етитечрезтезипрограми
да остават на работа и
след края им.

Субсидираната
заетост е с
доказана

ефективност при
младежите,

защото им дава възмож-
ност за натрупване на
стажипърваработа, кои-
то им отварят врати при
следващ работодател.
Ако обаче искаме посо-
ката да е разкриване на
трайни работни места,
тогава субсидията тряб-
ва да е споделен ангажи-
мент, припознат и от ра-
ботодателя.

Според мен именно
гъвкавостта е най-важна
и вмомента - съвсем опе-
ративно изпробваме
идеиитърсиммерки,кои-
то да предлагат работе-
щи решения за хората.
Ако видим, че някоя мяр-
канеработиилинямаин-
терескъмнея,многобър-
зоможемдапренасочва-
месредстватакъмдейно-
сти, от които има необхо-
димост в обществото.
- Програмата“Разви-

тие на човешките ре-
сурси” е с най-висока
усвояемост от досе-
гашните програми, то-
ва обаче не стана ли за
сметка на ефективност-
та? Какви са показате-
лите за изпълнението
є?
- По тази програма раз-

пределението на евро-
пейските средства е на-
соченокъмхоратаиняма
нищо абстрактно. Към
краянасептември2015г.
благодарение на различ-
ните мерки близо

140 000 човека
са били включени
в директна заетост

иливзаетост следобуче-
ние. Над 400 000 са за-
вършили обучения по
професионална квали-
фикация или ключови
компетенции. Над 140

000 ученици и студенти
са включени в практики.
Над

70 000 човека
са получили
различни

социални услуги
Това е само част от обх-
ванатите по програмата
един милион и петстотин
хиляди български граж-
дани. Тук числата не са
просто статистика, те от-
читат реална житейска
промяна за всеки един
човек,накоготоевропей-
ските средства са помог-
нализанамираненанова
работа, по-качествено
образованиеилисоциал-
ни услуги.
В никакъв случай не си

представяме, че сме ре-
шили или бихме решили
всички проблеми на хо-
рата с тази програма. Въ-
преки това обхватът на
дейноститеиброятнахо-
рата, до които достига,
категорично ни дават ос-
нование да вярваме, че
старият програмен пе-
риодебилуспешеничее
солидна отправна точка
заразвитиетонамерките
през новия.
- “Развитиеначовеш-

ките ресурси” първа от
оперативните програ-
ми за новия период
2014-2020 г. получи

акредитация. Кога ще
започне изпълнението
на проекти по нея?
- Изпълнението на но-

вата оперативна програ-
ма е в ход от средата на
миналата година. Той
стартира с изпълнението
на схемата “Младежка
заетост”, насочена към
предоставяне на въз-
можностизастажуванеи
обучение по временара-
бота на безработни мла-
дежи до 29 години. Пора-
ди големия интерес и
нуждата на бизнеса от
такивамеркисхематабе-
ше отворена за канди-
датстванепредиформал-
ното одобрение на сама-
та оперативна програма.
За нас беше важно
да не отлагаме
старта на

конкретни мерки
за преодоляване на мла-
дежката безработица.
Досега по програмата

са обявени 15 процедури
за предоставяне на без-
възмездна финансова
помощ, покриващи ос-
новнитесфери:пазарана
труда и социалното
включване, модерниза-
цията на публичните ин-
ституции в тези сфери и в
здравеопазването. Об-
щата стойност на старти-
ралите процедури е бли-

Досегашната Оперативна про-
грама “Развитие на човешките

ресурси” е единствената, при коя-
то България има 100% усвояване.
В периода 2007-2013 г. от нея са
се възползвали 1,3 млн. души.
Най-успешните мерки са били

насочени към младите хора, по-
казват предварителните анализи
за ефективността. Според данните
на социалното министерство 42%
от стажувалите младежи до 29 го-
дини са останали да работят в съ-
щата фирма. Само 11% са се вър-
нали в бюрото по труда. Това оз-
начава, че европейските пари за
младежите се усвояват поне 2 пъ-
ти по-ефективно от националните.
От социалното министерство

обясняват, че средствата за субси-
дирана заетост задържат нивото
на безработицата с около 2 пунк-
та.
При 24% от хората, участвали в

обучения и квалификация, е уве-
личен доходът след това. Това е
станало главно по схемите “Аз мо-
га”.
Социалното министерство отчи-

та и висока устойчивост на мерки-
те по досегашната програма. При
максимална оценка за устойчи-
вост 7, те са оценени с 6,34. Ре-
зултатите от проучване сред хора,
които са ги ползвали, показват, че
целите им са изпълнени.
Като една от грешките на първа-

Единствената програма
със 100% усвояване

Така изглеждат социалните жилища, които бях изградени с интегрирани
проекти по ОПРЧР и Регионално развитие в Девня. СНИМКА: ЦАНКО ЦАНЕВ

та програма пък се изтъква, че не
е била достатъчно интегрирана.
Препоръчва се обвързването на
схеми като “Аз мога” с програми
като “Регионално развитие” и
“Транспорт”. Целта е хората, обу-

чени по “Развитие на човешките
ресурси”, да намират реализация
при изпълнението на големите ин-
фраструктурни проекти. В новата
програма тази връзка вече съще-
ствува.
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от кадри, ние можем
- Кой е по-големият

приоритет - младежката
безработица или акти-
вирането на обезкура-
жените безработни в на-
преднала възраст?
- Не би следвало да се

посочва по-голямприори-
тет. Във фокуса на мерки-
тесадесеткихилядихора,
всеки от които има право
да получи шанс за до-
стоен труд и достоен жи-
вот. В оперативната про-
грама е поставен акцент
върху подкрепата към
определеницелевигрупи.
Приоритетните теминесе
изчерпват с младежка
безработица или работа-
та с лицата в напреднала
възраст. Ще се реализи-
рат целенасочени мерки
за хората с увреждания.

Ще се инвестира
за по-високо
качество на

живот на децата
Деинституционализацията
на грижите за децаеедно
отнай-важнитенаправле-
ния за финансиране.
Приоритетно ще се инве-
стираивдействиятазаин-
тегрираненаромите.Про-
дължаваме да търсим
иновативни мерки на па-
зара на труда. Например
ваучерна система за пре-
доставяне на услуги в до-
ма, за която първоначал-
но ще бъдат отделени 5
млн. лева, ще даде въз-
можност например за по-
часово отглеждане на де-
ца на възраст от 1 до 5
години. Такаедновремен-
но се предоставят услуги
на потребителите и се съ-
здават нови работни ме-
ста.

- Предвидено е про-
грамата да подкрепя
главно сектори, които
създават висока доба-
вена стойност. Кои са те
икакточнощесеосъще-
ствява тази подкрепа?
- Оперативната програ-

ма ще подкрепи приори-
тетно сектори, основава-
щисеназнания, високите
технологии и ИКТ секто-
ра, зелената икономика,
“белия” сектор и сектора
на персоналните услуги,
преработвателната про-
мишленост с по-висока
добавена стойност на тру-
да. При определянето им
смесесъобразилисприо-
ритетните сектори в на-
ционални стратегически
документи - например
иновативната стратегия
за интелигентна специа-
лизация. Това не означа-
ва, че останалите сектори
от икономиката няма да
имат възможност да се
възползват от оператив-
ната програма. Тя

ще инвестира
в развитието на
предприятията,

катопредоставявъзмож-
ностизаобучениязапри-
добиване на необходими
квалификации и ключови
компетентности, както и
други нужни обучения на
заетите -напримерзано-
ви производствени тех-
нологии. Програмата ще
предостави инвестиции

тази операция и чрез
предстоящияЗаконзасо-
циалното предприемаче-
ство, който разработваме
в министерството, ще за-
почнем да изграждаме
среда и в България за по-
ощряване на социалната
икономика.

- Залагането на дейно-
сти като деинстуциона-
лизацията и социалните
услуги не е ли повече
борба с последствията,
а не премахване на бед-
ността при източника?
- Философията при раз-

пределението на евро-
пейските средства през
новия програмен период
ще следва логиката за
стимулиране на заетост
като ключ към решението
на проблема с бедността.
Разбира се,

процесът е
много дълъг,
не може да

се очакват чудеса
Нотоваепосоката, в коя-
тотрябвадавървим.Това
е единственият вариант
да прекъснем неприем-
ливата тенденция хора,
способни да работят, да
разчитатнасоциалнипо-
мощи вместо на собстве-
ния си труд. Важное оба-
че да се прави разлика
между пасивното со-
циално подпомагане и
предоставянето на услу-
ги, които способстват за
активно поведение,
включително и при тър-
сенето на работа. Без съ-
временна система от со-
циални услуги не бихме
могли да разчитаме, че
щедадемшанснахората
с увреждания или на ли-
цата от маргинализира-
ните общности за зае-
тост на реалния пазар на
труда.
Що се отнася до деин-

ституционализацията,не
бих казал, че тя е борба с
последствията. Напро-
тив, именно деинститу-
ционализацията обхва-
ща

мерки като
реинтеграция

на деца в
собствените

им семейства,
работа със семейства в
риск още преди да са из-
оставили детето в инсти-
туция, развитие на
приемното родителство,
осиновяване. Процесът
по деинституционализа-
ция е изключително важ-
на част от социалните
мерки, включени през
новия период в Опера-
тивна програма “Разви-
тие на човешките ресур-
си”. До края на годината
всички институции за де-
ца с увреждания ще бъ-
дат затворени. Децата
щеполучатсвойдомиин-
дивидуална грижа спо-
ред здравословното им
състояние. Независимо
от опитите за самоцелна
критика на процеса по
деинституционализация
подобряването на каче-
ството на живот на деца-
та е безспорно.
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за човешките ресурси на
предприятия, които до-
принасят за устойчиво
екологично развитие и
намаляване на негатив-
ното въздействие върху
околната среда.
Ще осигурим и подкре-

па за здравеопазването
чрез две нови операции.
Първата на стойност 5,5
млн. лв. подпомага пови-
шаването на професио-
налниякапацитетнаобу-
чаващите се лекари.
Специализанти, започ-
нали обучението си в
предишния програмен
период, ще могат да го
завършат. Втората опе-
рация с бюджет от 7 млн.
лв. цели

да подобри
качеството на

спешната
медицинска помощ
чрез инвестиции вчовеш-
кия капитал. Изграждаме
Национален център за
продължаващо обучение
иработещитевсистемата
на спешната медицинска
помощ ще могат да под-
държат, да актуализират
наличните си знания и
умения,дапридобиватно-
ви.

-Какщепроменитеме-
ханизмите, за да се по-
стига устойчива зае-
тост?
- Мерките в сферата на

пазара на труда ще се
реализират на няколко
ниваищеобхванатвсички
заинтересовани страни.
Стартирахмеоперация за
модернизираненауслуги-

те, предоставяни от Аген-
циятапозаетостта.Врам-
китеєщесеизвършиана-
лиз на настоящите услуги
за уязвимите групи на па-
заранатруда, включител-
но проучване на потреб-
ностите.Възоснованаре-
зултатите от този анализ
ще се изготви дизайн на
нови и подобрени услуги.
В изпълнение на прин-

ципа за партньорството
предвиждаме услугите да
бъдатпредоставянинеса-
мо от Агенцията по зае-
тостта, а ще бъдат вклю-
чени всички заинтересу-
вани страни - и неправи-
телственият сектор, част-
ни трудови посредници,
социални партньори. На-
пример по операция “Ак-
тивни” за младежи, които
нито учат, нито работят,

ще разчитаме
на опита на

неправителствения
сектор и на самите

работодатели
за привличане на тази
толкова трудна целева
група.
Започнахме операции,

насочени към работода-
телите. Едни се реализи-
рат чрез предоставяне на
ваучери за обучение. При
другите работодателите
разполагат с пълната сво-
бода да разработят
проекти за осигуряване
на нови работни места на
безработни лица.
През новия програмен

период имаме и нов под-
ход към целевите групи.
Съчетаваме различна по

видподкрепаиосигурява-
не на повече от една мер-
ки,т.е.лицетосеподкрепя
от момента на идентифи-
циранетомукатонеактив-
но до интеграцията му на
пазара на труда. Това на-
лага

изготвянето на
индивидуален
профил, който

очертава конкретно
необходимата

подкрепа
и всичкимеркизалицето.

- Кои са главните дей-
ности по намаляване на
хората в бедност и как
щебъдевключенбизне-
сът в тях?
- През този програмен

периодсредстватазазае-
тост са с 318 млн. лв., или
33,5 % повече, отколкото
в предишния, а средства-
та за борба с бедността и
насърчаване на социал-
ното включване са с 276
млн. лв., или 72,4% пове-
че. Ще имаме възможно-
стидареализираменеса-
моповечепроекти за зае-
тост и социално включва-
не,ноипо-качественипри
натрупания от предния
програмен период опит.
Философията за раз-

пределение на средства-
та в различни мерки е, че
за преодоляване на бед-
носттаиизолациятаосно-
вополагащо значение
има включването в зае-
тост. Бедността не може
да бъде преборена чрез
социално подпомагане.
Бедността може да бъде
преборена самочрез оси-

гуряване на възможност
за труд. А когато нуждае-
щите се са в такова поло-
жение, че няма как да бъ-
дат включени в пазара на
труда, тогава за тях тряб-
ва да бъде предоставяна
адекватна, индивидуална
социална услуга на евро-
пейско ниво.
За всички в трудоспо-

собна възраст трябва да
се създават условия за
обучения, преквалифика-
ция,стажуване,чиракува-
не и всякакви други под-
крепящи форми, които на
финала да доведат до
трайна заетост. Моята го-
ляма цел е да дадем въз-
можност на
всеки млад човек в
България, ако иска,
да получи обучение,
преквалификация и да му
бъде оказана помощ за
включваневзаетост.Това
енещосъвсемпостижимо
и се надявам, че заедно с
бизнеса съвсем скоро ще
успеемдагореализираме
напълно.
За да стимулираме хо-

рата от уязвимите групи,
планираме операция
“Развитие на социалното
предприемачество”. По
неящесепредоставяпод-
крепа за социални и спе-
циализирани предприя-
тия, за кооперации на хо-
ра с увреждания. Целта е
дасеподобрисоциалната
и професионална инте-
грация на представители
на уязвимите групи чрез
обучения, квалификация
изаетост.Вярвам,чечрез
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ВИКТОР ИВАНОВ

Близо 1 млрд. евро
трябва да бъдат усвоени
по оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси” до 2020 година.
153 млн. лв. ще е нацио-
налното съфинансиране.
Товаепърватаоператив-
на програма от новия пе-
риод, чието изпълнение
бе одобрено и вече за-
почна.
При планирането е за-
ложено постигане на це-
лите от стратегията на
България до 2020 г. за
увеличаване на заетост-
та и намаляване на бед-
ността. Това означава
в края на 2020 г.
заетостта на
българите в
трудоспособна
възраст да
достигне 76%

вместодосегашните63%
. Живеещите в бедност
пък трябва да бъдат на-
маленис260хил.души.В
момента 49% от населе-
нието са бедниилиживе-
ят в риск от бедност.
Като цяло изпълнение-
то на оперативната про-
грама трябва да подобри
живота на 1 млн. души
било чрез намиране на
работа, повишаване на
заетостта, интеграция,
измъкване от бедността
или предоставяне на по-
добри обществени услу-
ги, показват заложените
индикатори.
Ощедо краяна тази го-
дина Министерството на
трудаисоциалнатаполи-
тика предвижда да раз-
крие схеми за почти по-
ловината финансов ре-
сурс, предвидензацелия
период. Досега са отво-
рени процедури за 500
млн. лв., а до края на де-
кември трябва да стигнат
940 млн.
Почти всички отворени
процедури са насочени
към намаляване на без-
работицата, което е и
целта на ос 1. В нея са
съсредоточени 60% от
средствата в оператив-
ната програма.

Приоритетна
ос 1 - заетост
и квалификация

Финансирането тук е
смесено.448млн.евроса
от Европейския социа-
ленфонд, а 110млн. евро
от инициативата “Мла-
дежка гаранция”. Целта
на тази ос е повишаване
на заетостта, квалифика-
ция и преквалификация
на дълготрайно безра-
ботните и на безработни
над 54-годишна възраст,
които са сред най-риско-
вите групи на пазара на
труда. 110-те милиона
пък ще са специално за
ангажираненамладежи-
те до 29 години, които не
саактивни, т.е. нитоучат,
нито работят.
За младежите има и
предвидена специална
операция. Тя е дублира-
на с ощеедна, коятощее
финансирана от Евро-
пейския социален фонд и
ще е само за младежи до
29-годишна възраст в
Столичната община.
Причината е, че

София е
изключена от
младежката
гаранция

защото не отговаря на

цинство да са започнали
работа.
В тази ос попада и съ-
здаването на социални
услуги. Операция “Неза-
висимживот”щенаследи
досегашните програми
за лични асистенти.

Предвидени са
около 150 млн. лв.
за услуги като
личен и домашен

асистент,
за патронажите в со-
циалните центрове на
местно ниво. Вече бяха
сключенидоговоризате-
зи услуги с 81 общини.
Разчетитенасоциалното
министерство показват,
че парите ще стигнат за
около 16 хиляди души.
Общините не се състеза-
ват за ресурса. Всяка,
която подаде проект, от-
говарящ на условията,
ще получи финансиране.
Хората ще минават през
нова оценка за нуждата
си от личен асистент.
Главен фокус в програ-
мата са услугите за деца,
независимо дали са с
увреждания,илине.Цел-
та е проектите да създа-
дат

възможност
майките да наемат
на разумна цена
гледачка за децата
Самите родители пък ще
могатдасевъзползватот
субсидираната заетост
по първата ос на опера-
тивната програма, за да
се върнат към кариерата
си. Това са т.нар. инте-
грирани мерки.
Работодателите ще
имат възможност да пре-
минат антидискримина-
ционни обучения, като
целта е да са по-склонни
да наемат роми, хора с
увреждания и други мал-
цинства.

Приоритетна
ос 3 - модернизация
на социалните
системи

За тази цел финансира-
нето е 37,5 млн. евро от
Европейския социален
фонд.Тещебъдатвложе-
низаобученияиповиша-
ване на капацитета на
служители от социална-
та и здравната сфера. 12
млн. лв. са планирани за
здравното министерство
-заобучениенаперсона-
ла в спешната помощ.
Социалното министер-
ствоинеговитеструктури
ще използват 2 млн. лв.
за обучение на служите-
лите.Работодателитесъ-
що ще могат да повишат
квалификацията на зае-
тите при тях с 10 млн. ле-
ва.

Приоритетна
ос 4 - трансгранични

проекти
Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси” е единствената,
която има приоритетна
ос, насочена към транс-
гранични проекти. С 18,7
млн. евро ще бъдат фи-
нансирани

трансфери на
иновативни

практики между
работодателите

в България и в съседните
страни. Като приорите-
тенрегионсепосочваДу-
навският, въпреки че
операциите по тази че-
твърта ос не са ограниче-
ни териториално.

Финансирането на работни места ще бъде насочено приоритетно към сектори, които създават висока добавена
стойност, като ИТ индустрията. В предния програмен период на оперативната програма също бяха финансирани
подобни проекти. На снимката са младежи, които са обучени за програмисти с финансиране от евофондовете и са
назначени на работа в една от големите компании в София. СНИМКА: АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ

1 млрд. евро трябва
да подобрят живота
на 1 млн. българи

Общините и работодателите
могат да кандидатстват с проекти
за обучение, трудова мобилност,
подобряване условията на труд

ци със самостоятелна
заетост.
Цел на операцията
“Учене през целия жи-
вот” е да бъдат обучени
26 990 хора над 54-годи-
шна възраст, да получат
квалификация 108 850
неграмотни или нискоо-
бразовани безработни и
24 140 души да си намер-
ят работа след преквали-
фикация.
По цялата първа ос на
оперативнатапрограмае
предвиденоизпълнители
на проектите да са Ми-
нистерството на труда и
социалната политика и
неговите структури като
Агенцията по заетостта
или българо-германски-
те центрове за обучение,
посредници на пазара на
труда, обучителни орга-
низации, работодатели,
общини.
За работодателите
ще има и специални

операции за
подобряване на
условията на труд
Те са продиктувани от
проучвания, че според
33% от работещите бъл-
гари условията за труд
застрашават или увреж-
дат здравето им.

Приоритетна
ос 2 - намаляване
на бедността

По нея е заделен 1/3 от
финансовия ресурс на
оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси”, или 286 млн.
евро от Европейския со-
циален фонд.
Основнацелевагрупав
тази ос са ромите. Целта
е в края на програмата
поне17440представите-
ли на етническото мал-

нивата за младежка без-
работица за специалния
инструмент.
Субсидираните места
за наемане на безработ-
ни са една от възможно-
стите работодателите да
се възползват от първата
ос на оперативната про-
грама.Предимствоседа-
ва на работните места с
висока добавена стой-
ност. Като приоритетни
отрасли в програмата се
посочват информацион-
ните и комуникационни
технологии, както и “зе-
лените” и “белите” работ-
ни места.
И за работодателите, и
за работниците има сти-
мули за насърчаване на
трудовата мобилност. В
тази група попадат
проекти, при които без-
работните намират рабо-
та в друго населено мя-
сто.
Пари има за квалифи-
кация и преквалифика-
ция на безработните.
Обученията обаче
ще са фокусирани
и върху хората,

които биха искали
да започнат

собствен бизнес
Според проучване на
Евробарометър 49% от
българите биха предпо-
чели да работят за себе
си, авсъщотовремеедва
10%сезанимаватспред-
приемачество, което е
много под средноевро-
пейските нива.

Заради това от сред-
стватазаподпомаганена
бъдещите предприемачи
ще могат да се възполз-
ват не само безработни
или хора от рисковите
групи, но и вече заети хо-
ра. Обученията включ-
ват поредица умения за
развиването на собствен
бизнес. Допустимо е и
финансовото подпомага-
не за старт на предприе-
мачеството. Тази опера-
ция е изключително важ-
на за социалното минис-

терство, тъй като един
обучен и успешен пред-
приемач назначава поне
още двама или трима ра-
ботници. Тоест

ефектът се
мултиплицира
и е устойчив,

а това са основните кри-
терии за одобряване на
проектите по оператив-
ната програма. В “Разви-
тие на човешките ресур-
си” до 2020 г. е заложена
цел в бизнеса да влязат
поне 1150 нови участни-

Майките ще получават помощ за наемане на гледачка
за децата им, а те самите да се върнат на работа.

СНИМКА: НАДЕЖДА ГЪРБОВА
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Професионалното обучение
е шанс за по-добра
конкурентоспособност

Инж. ЛЮБОСЛАВА
НЕДЯЛКОВА*

Безвъзвратно отмина
времето, когато в един
живот можеше да имаш
едно образование и една
професия. Вятърът на
промяната, която в други
европейски страни се съ-
стояпоопределенначин,
аунассесъстоянякакси,
отнесе възможността да
работиш на едно място
едно и също нещо по
един и същи начин годи-
нинаред.Пазарътнатру-
да се оказа негъвкав: от
едната страна модерен и
технологичен бизнес,
който търси кадри, а от
другата страна мудни
системи, които

“произвеждат”
образовани хора,

но не точно с
търсената професия

и не точно с необходима-
та квалификация.
Дълги години профе-

сионалното образование
иобучениевБългариягу-
беше авторитет. Докато
самитепазарнимеханиз-
ми не го изтикаха във фо-
куса на вниманието на
търсещите работа и на
работодателите в Евро-

Лицензирани центрове дават
квалификация в специалности, които
са много търсени на пазара на труда

расне търсенето на висо-
коквалифицирана работ-
на сила. Товаще предиз-
вика“отваряне”наобучи-
телните системи към
всички групи на пазара
на труда, както и включ-
ване на бизнеса в този
процес.
Изследванията катего-

рично показват колко
важна е професионална-
та квалификация. Тези,
които я имат, са с по-ви-
сока икономическа ак-
тивност и по-висока зае-
тост, сочат данните от
проучване за професио-
налното образование и
заетостта на Института
за пазарна икономика.
През 2014 г. заетостта
при хората с професио-
нална квалификация е с

6% по-висока
от общо завършилите
средно образование и с
13%по-високаотсредно-
то ниво за страната.
Професионалната ква-

лификация отваря
вратите към

по-високоплатени
и продуктивни

сектори
на икономиката. Сравни-
телно новите специално-
сти като “Електронна тър-

говия”, “Агроекология” и
много търсените като
“Компютърен техник”,
“Компютърни мрежи”,
“Интернет приложения”
са достъпни в центровете
за професионално обуче-
ние за млади хора, току-
що завършили средното
си образование и решили
по-бързо да имат профе-
сия и по-високо заплаща-
не, вместодаотлагат този
момент за след пет годи-
ни, докато учат в универ-
ситет.
Достъп до такава мо-

дерна и търсена специал-
ност в центровете за про-
фесионално обучение
имат и хора, които искат
да получат нова специал-
ност и нови възможности
на пазара на труда.
Дипломата, която ще

получат в център за про-
фесионално обучение
след изпит според дър-
жавни образователни
стандарти, е валидна не
самоунас,ноивдържави-
те от Европейския съюз.

*Авторкатаеексперт
в Центъра за професио-
нално обучение “Без гра-
ници” към “Българска кон-
султантска организа-
ция” ЕООД

па, за щастие и в Бълга-
рия. Редица фирми от-
криха стажантски про-
грами и се заеха с обуче-
ние на кадрите си. Дър-
жавата разработи закон
за дуалното образова-
ние, което подготвя и за
професия.Захоратавне-
младежка възраст също
има шанс. По държавни
образователни стандар-
ти и с регламентиран
образователенпроцесза
относително кратко вре-
ме те могат да придобият
професия или нова спе-
циалност в центрове за
професионално обуче-
ние, лицензирани от На-
ционалната агенция за
професионално образо-
вание и обучение.
Ролята на тези центро-

ве ще нараства, защото
възможностите за про-
фесионално обучение са
във фокуса и на Опера-
тивна програма “Разви-
тие на човешките ресур-
си” до 2020 г. Мерките
предвиждат финансира-

не и подкрепа за пред-
приятиятаипредприема-
чите, за да се адаптират
по-лесно към променя-
щите се нужди на иконо-
микатаипазаранатруда.
Те са насочени към

развитие
на знанията
и уменията

на заетите, съобразени
са с нуждите на бизнеса
от актуални квалифика-
ции и компетенции. Про-
грамата насочва финан-
сиранеикъммеркизапо-
стиганенапо-високирав-
нища на заетост, по-ви-
сока производителност и
конкурентоспособност
на българската икономи-
ка, използване на новите
технологии и иновациите
в рамките на производ-
ствения процес. Инве-
стициите в човешки ре-
сурси в значителна сте-
пенще бъдат ориентира-
ни към потребностите на
работодателите - обуче-
ниятаще трябва да водят
до придобиване на уме-

ния за работните места,
които са свободни в мо-
мента,ноикоитосеочак-
ва да бъдат създадени в
бъдеще.
Програмата ще вложи

ресурси,задаотговорина
едно от

структурните
предизвикателства

пред пазара на труда в
България - несъответ-
ствието между уменията
на работната сила и тър-
сенето на пазара на тру-
да, като осигури широк
достъп до професионал-
ниобучениязабезработ-
ните и групите в неравно-
стойно положение и като
подкрепиусилиятанара-
ботодателите да актуа-
лизират ключовите ком-
петентности на своя пер-
сонал.
Икономистите прогно-

зират, че в бъдеще ще
има по-високи изисква-
нияпоотношениенауме-
нията във всички профе-
сии и във всички сектори
на икономиката. Ще на-

Автобуси возят 1200
работници без пари
“Либхер” подобрява фирмения
си транспорт с европроект

АНЕЛИЯ ПЕРЧЕВА

Повече от 1200 души от за-
вода на “Либхер” край плов-
дивското село Радиново, къде-
то се произвеждат високока-
чествени хладилници и фризе-
ри, пътуват всеки ден до ра-
ботните си места с безплатния
транспорт на фирмата. Рейсо-
вете ги превозват от 18 насе-
лени места в региона. Най-да-
лечната локация е Пазарджик,
който се намира на 40 км от
предприятието.
“Това стана благодарение на

Оперативна програма “Разви-
тие на човешките ресурси”, от-
където получихме финансира-
не за 237 000 лева”, коменти-
ра координаторът на проекта
“На път” Григор Ендрев. Со-
циалното министерство

покрива в
продължение на
година 64 ст./км,

което е съществена част от
транспортните разходи. В обя-
вения конкурс за превозвач
немската компания поставила
редица условия към кандида-
тите - да разполагат с 15 авто-
буса от висок екологичен клас,
да са с отопление през зимата
и охлаждане лятото. Явили се
две фирми. Превозвачът, който
спечелил, инвестирал в нови
автобуси.
Рейсовете обслужват 4 сме-

ни. Работниците признават, че

без служебния транспорт
трудно биха се придвижвали
до завода.
Най-ранният автобус от Па-

зарджик тръгва в 4, 45 ч.
Маршрутът е направен така,
че да обхване максимална
част от града. Служителите се
качват от 9 спирки. Рейсът съ-
бира и хора, живеещи в три
съседни села. Социалният
ефект е, че се осигурява зае-
тост на местни жители, които
трудно намират реализация в
региона си. Няма оплаквания
от спазването на разписание-
то. Шофьорите са точни, зато-
ва пътуващите застават на
спирките поне 5 минути по-ра-
но, за да не ги изтърват.
“Маршрутите търпят корек-

ции, когато видим, че има по-
вече хора от квартал, където
не минава фирмен рейс”, уточ-
нява Григор Ендрев. Наскоро е
пуснат автобус за Асеновград,
Куклен и Брестник, тъй като от
тези населени места са наети
голям брой работници.
Най-много служители на

“Либхер” са от Пловдив.
Транспортната схема покрива
на практика почти целия град
с 8 автобуса.
“Придвижвам се изключи-

телно със служебния превоз и
съм пресметнал, че с него спе-
стявам около 100 лева на ме-
сец. Домът ми е на 20 км от
предприятието. Използвам

личния си автомобил само ко-
гато се налага да дойда по-ра-
но на работа”, обяснява кон-
структорът Николай Иванов.
По думите му, освен че иконо-
мисва пари от личния бюджет,
фирменият транспорт е по-си-
гурен и удобен. Сядаш и се
отпускаш, без да хабиш нерви
като шофьор в трафика, казва
Иванов.
Валентин Рудов от учебния

център на “Либхер” също смя-
та, че организираният транс-
портезапредпочитане,тъйкато
ебезплатен, точеникомфортен.
Хващал автобуса на 5 минути от
домаси.Изчислиле,чеакопъту-
ва със собствена кола,

ще харчи на
месец 150-200 лв.

за гориво. Спестява си и амор-
тизационни разходи.
От “Либхер” уточняват, че

поемат част от транспортните
разходи на свои сътрудници от
населени места, през които не
минават служебните автобуси.
“Правим текущ контрол на

рейсовете всяка седмица. За-
сичаме колко хора са се вози-
ли с тях и как са пътували”,
обяснява шефът на отдел “Чо-
вешки ресурси” Красимир Кир-
ков. При констатирани неред-
ности компанията информира
писмено превозвача, като по-
сочва номера на рейса и име-
то на водача. Оплакванията на
мениджърския екип и на пер-

Валентин Рудов от учебния център на “Либхер” предпочита да
ходи на работа със служебния автобус, който спира на 5 минути от
дома му. СНИМКА: АТАНАС КЪНЕВ

сонала обаче са малко.
“Проектът ни даде възмож-

ност да подобрим услугата, ка-
то изберем най-подходящия
превозвач”, коментира Кирков.
Скоро е било направено
проучване на удовлетворе-
ността на работниците и слу-
жителите в “Либхер”. Фирме-
ният транспорт е посочен като
една от големите социални
придобивки. Осигуреният без-
платен превоз е сред стимули-
те на кандидатите за работа
да предпочетат немската ком-
пания.
Заводът є край пловдивско-

то село Радиново влезе в ек-
сплоатация през 2000 г. Зара-
ди увеличаване на производ-

ството си “Либхер” планира да
назначи нови служители. В
момента във фирмата са анга-
жирани 1700 души.
След успешното изпълнение

на проекта “На път” компания-
та е кандидатствала за финан-
сиране на още един по Опера-
тивна програма “Развитие на
човешките ресурси”. Той се
нарича “Активни” и е на стой-
ност около 150 000 лева. “Либ-
хер” ще осигури 6-месечна
заетост на 40 безработни, ка-
то някои от тях ще преминат
обучение. Заплатите се пое-
мат от социалното министер-
ство. Част от хората ще полу-
чат възможност за постоянна
работа в завода.



Схемите са три:
� Младежка заетост
� Обучения и заетост на младите хора
� Ново работно място

Как се кандидатства?
� Младежите до 29-годишна възраст се регистри-

рат в бюро по труда.
� Съобщават на трудовия посредник в коя от схе-

мите искат да се включат.
� Подават заявление за стаж, в което изброяват

желаните позиции.
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МИШЕЛ ГУТСУЗЯН

Около 40 000 младежи
до 29 години ще могат да
получат обучение, което
отговаря на изисквания-
та на компаниите, да за-
почнат платен стаж или
първа работа. Финанси-
ранетоидвапотрипроек-
та от оперативната про-
грама “Развитие на чо-
вешките ресурси” до
2020 година.Общият бю-
джет на схемите е 181
млн. лева.
Процедурите бяха

стартирани отМинистер-
ството на труда и социал-
натаполитикапрезюнии
още са в начален етап.
Реално обученията и
разкриването на работ-
ните места по тях ще за-
почнат най-рано през
пролетта на 2016 година.
За да участват в тях, от
младите хора се иска
единствено да се реги-
стриратвбюропотрудаи
да кажат на трудовия си
посредник, че желаят да
севключатвсъответната
схема, обясни зам.-ми-
нистърътна трудаЗорни-
ца Русинова. Евросхема-
та, по която

младежите могат
да започнат

веднага работа,
е “Младежказаетост”. Тя
бе отворена още преди
официалното одобрение
на оперативната програ-
ма за новия период. По
нея хора, които са завър-
шили средно или висше
образование,нонесара-
ботили по специалността
си, могат да изкарат 6-
месеченплатенстажили
да бъдат обучавани на
работното място. Допъл-
нително условие е да не
участват в никаква фор-
ма на заетост, образова-
ние или обучение, неза-
висимо дали става въ-
просзаредовни,вечерни
или дистанционни курсо-
ве.
Около 3500 младежи

вече са започнали рабо-
та по тази схема. Работо-
дателите обаче са заяви-
ли

свободни позиции
за 23 000 стажанти,
което означава, че всеки
кандидат е добре дошъл.
Засега бюджетът на схе-
мата е 35 млн. лв., които
трябва да стигнат за за-

40 000 младежи
ни от работодателите, ще
бъдатнаетинаработаза6
месеца в частни или об-
щинскифирмииливадми-
нистрацията на местната
власт. Заплатата им ще е
колкото минималния оси-
гурителенпрагзасъответ-
ната икономическа дей-
ност и квалификационна
група и ще се плаща с
евросредства.
Младежите с ниско

образование трябва да
докажат с документ, че
имат необходимото мини-
мално входящообразова-
телно равнище за профе-
сията, която ще изучават.
Тези, които имат диплома
илисвидетелствозаопре-
делена квалификация, ня-
ма да могат да получат
ваучерзаобучение,ское-
тоще придобият идентич-
на или по-ниска квалифи-
кация.
Младежите, включенив

схемата “Младежка зае-
тост”,немогатдаучастват
в “Обучения и заетост на
младите хора”.
Друг проект, по който

приоритетно ще се нае-
мат хора до 29 години, е
“Новоработномясто”.Бю-
джетът му е 40 млн. лева.
Понегощесефинансират

проекти на
бизнеса

за обучение и откриване
на работни места за без-
работни и икономически
неактивни. Фирмите мо-
гат да получат от 50 000
до 391 166 лв. от ЕС за
инициативата си. Младе-
житеще се наемат за пе-
риод от 12 месеца.
Ако работодателят на-

еме хора с увреждания,
можедаизползвадо10%
от финансирането за ре-
монт и приспособяване
на работното място. До
30% от общите разходи
могат да се похарчат за
работно облекло, лични
предпазни средства,
оборудване и обзаве-
ждане. След края на
проектафирмата е длъж-
на да запазаи поне 50%
отнаетитезапонеоще12
месеца. Целта на проек-
тае2500душидапродъл-
жат да работят и след
приключването на евро-
пейското финансиране.
Към младежите е насо-

чена и схемата “Активни”,
чийто бюджет е 26 млн.
лева.Понеящесефинан-
сиратпроекти,коятоцеле

мотивиране на
икономически

неактивни хора
да завършат образова-
нието си или да започнат
работа. Предвижда се да
се организират информа-
ционни кампании и трудо-
виборсизамладежите.Те
ще получават и психоло-
гическаподкрепав търсе-
нето на заетост и профе-
сионално ориентиране.
Крайната цел е след при-
ключването на проекта
6500 да имат постоянна
работа.

имат шанс за
обучение и работа

Всеки на възраст до 29 години, който не учи
или не се труди, може да влезе в програмата

Млад мъж проверява в интернет сайт за работа и нивата на заплащане. По проектите, финансирани от младежката
заетост, има позиции, по които стартовата заплата надхвърля 1100 лв. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

платите на около 8000
младежи.Вслучайчекво-
тата бъде запълнена, ще
увеличим средствата, га-
рантира зам.-министър
Русинова.
Желаещите да се вклю-

чат в проекта трябва да
подадат в бюро по труда
заявлениезаучастие.Ако
безработниятискадакан-
дидатства за работни ме-
ста, обявени от различни
фирми, подава едно зая-
вление, в което изброява

желаните позиции. Ако
младежът бъде одобрен
от работодателя, можеда
бъде назначен с трудов
договор за стаж или за
обучение на работното
място за 6 месеца.
В първия случай запла-

тата е равна на минимал-
ния осигурителен праг за
съответната икономичес-
ка дейност и квалифика-
ционна група. В масовия
случай сумата варира
между 440 и 660 лв., но

има и позиции, за които
заплатата надхвърля
1100 лева. Най-търсените
кадри са инженери, опе-
ратори на машини, шофь-
ори, продавачи, готвачи,
счетоводители, авто-
монтьори.
При обучението на ра-

ботнотомястовъзнаграж-
дението е според извър-
шената работа, но не по-
малкоот90%отминимал-
ната заплата, или 342 лв.
на месец.
Ако младежите започ-

нат стажвдругонаселено
място, ще им се осигурят
средства за транспорт, но
само за първия месец.
Възнагражденията и

осигуровките на младе-
жите се финансират с
европари.Таканапракти-
ка
фирмите получават

безплатна
работна ръка

Ако след края на стажа
младежът бъде нает на
безсрочен договор, ком-
панията ще получи сред-
ствазаосигуровкитемуза
още 6 месеца.
От схемите, по които те-

първа ще се откриват ра-
ботни места, най-голям е
бюджетът на програмата
“Обучения и заетост за
младите хора” - 115 млн.
лева. Изпълнението є ще
е до края на 2018 г. В нея
приоритетнощесевключ-
ватхорасосновноипо-ни-
ско образование, ромски
младежи, както и трайно
безработни, които не мо-
гат да намерят работа по-

вече от година. Целта на
схемата е чрез подходя-
щи обучения те да станат
конкурентоспособни на
пазара на труда и 17 250
от тяхдапродължатобра-
зованието си или да на-
мерят работа.
Напървовремесепред-

вижда Агенцията по зае-
тостта да набере от ком-
паниите

заявки от какви
кадри имат нужда

Крайниятсрокзатовае23
ноември, каза зам.-ми-
нистърът на труда Зорни-
цаРусинова. Безработни-
те младежи с необходи-
мата квалификация ще
бъдат наети директно.
Останалите ще могат да
се запишат на подходящо
обучение, за коетоще по-
лучат безплатни ваучери
от Агенцията по заетост-
та. Списъкът с обучител-
ните фирми и предлагани-
текурсовещебъдепубли-
куван на сайта на ведом-
ството.
След обучението мла-

дежите, които са одобре-

Младежите трябва само да се запишат в бюрата по труда, за да бъдат включени в
схемите за младежка заетост. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
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Сашо Чакалски, изпълнителен директор и председател
на управителния съвет на Общинска банка:

Времето е
ценен ресурс.
Общинска банка
предлага
кратки срокове
ДАРИНА КАХРАМАНОВА

- Г-н Чакалски, учас-
твала ли е Общинска
банкаспроективОпера-
тивна програма “Чове-
шки ресурси”?
- През 2011 г. екип на

Общинскабанкареализи-
ра проекта КОДЕКС, фи-
нансиран по оперативна
програма"Развитиеначо-
вешките ресурси". КО-
ДЕКС означава компе-
тентно обслужване, дело-
ва ефективност и каче-
ствено сътрудничество. В
рамките на 12 месеца бя-
ха проведени 8 обучения
за 536 служители на бан-
катавцялатастрана.Цел-
та беше да се повишат
ключови компетенции на
служителитевобластика-
то инициативност и пред-
приемачество, да се раз-
вият конкретни умения,
свързани с естеството на
работа.
- Какво показва досе-

гашният ви опит с про-
грамата, помага ли за
подобряването на ква-
лификацията?
- Винаги сме отдавали

важно значение на инве-
стициите в професионал-
ното развитие на служи-
телитеиповишаванетона
техните умения. Това ни
позволява да предоставя-
ме по-добри услуги и про-
дуктинаклиентитенабан-
ковияпазар.От тази глед-
на точка смятаме, че про-
грамата дава добра осно-
ва за подобряването на
професионалните умения
и квалификацията на слу-
жителите.
- Смятате ли, че адек-

ватнитерешениянабан-
ковия пазар, съчетани с
правилнотоизползване
на оперативните про-
грами,можедаподобри
цялостната бизнес сре-
да в страната?
-Въпросътереторичен-

разбира се, че да. Заедно
с товавреметоеизключи-
телно ценен ресурс и на-
шият стремеж е да пред-
ложимпо-краткисрокове,
като запазим качеството.
Могададампримерспро-
дукти за бизнеса, които
Общинска банка предла-
га - като инвестиционния
кредит “Заедно напред” и
кредитазаоборотнисред-
ства “Заедно нагоре”. В

По всички оперативни програми
общините се нуждаят от
сигурни партньори. Имаме
точните и професионални
решения за тях, казва той

програмата на Общинска
банка за кредитиране на
средния и малкия бизнес
предлагаме кратки сроко-
ве за преглед и анализ.
При днешната динамика
набизнесатоваерешава-
що.
Общинска банка разпо-

лага с пълен пакет финан-
сови услуги във връзка с
подготовката и изпълне-
нието на инвестиционни
проектинамалкиисредни
предприятия.
- Какво отличава Об-

щинска банка на банко-
вия пазар и къде смята-
тедасефокусиратепрез
следващата година?
-Общинскабанкаекла-

сическа търговска банка,
която предлага продукти
във всички банкови сег-
менти. През 20-годишна-
та си история банката на-
трупа значителен опит в
общинско кредитиране.
Тази дейност има своята
специфика и ние разпола-
гаме с екип от опитни и
отлично подготвени спе-
циалисти. Пазарен лидер
сме именно в този сектор.
Пазарният ни дял в обс-
лужването на общински
депозити е 31,37%, а в об-
щинското кредитиране -
18,20%. Разбира се, от
значение е и това, че най-
голямата българска об-
щина - София, и още 16
други общини са наши ак-
ционери. Обслужването
на общините остава осно-
вен приоритет за банката
и през следващата годи-
на.Знаем,чеимакаквода
предложим и можем да
бъдем надежден парт-
ньор. Врамките на всички
оперативни програми за
следващите периоди об-
щините имат нужда от си-
гурни партньори и мисля,
че Общинска банка има
точните и професионално
отработени решения за
тях.
- Каква е прогнозата

ви за лихвите по креди-
тите и депозитите през

следващата година,
както и за цялостното
развитие на кредитния
пазар?
- В момента лихвите по

депозитите и по кредити-
те в България са на исто-
рическинискинива.Засе-
га не виждам предпостав-
ки те да се променят в
средносрочен план меж-
ду6и12месеца.Раздвиж-
ванебимоглодасеочаква

към края на 2016 година.
-През2016г.предстои

дасепроведеоценкана
качеството на активите
и стрес тестове на бан-
ковата система. Как ще
се отрази това на банко-
вия сектор? Споделяте
ли опасенията на някои
ваши колеги, че заради
стрестестоветещесеот-
пускат по-малко креди-
ти догодина?
- Оценката на каче-

ството на активите на
българската банкова

система има важно зна-
чение. Предполагам, че
всичкибанкищеотделят
за нея сериозен чове-
шки и времеви ресурс.
Безспорно те ще бъдат
по-взискателни и към
кредитополучателите
си. Възможно е това да
се отрази и на кредитна-
та активност.
- Редица междуна-

родни институции - на-
пример МВФ и Светов-
ната банка, а също и
Сметната палата, от-

правиха сериозни кри-
тики към качеството на
банковия надзор у нас.
Преодолени ли са поне
част от проблемите?

- Наскоро ръковод-
ството на БНБ представи
мерки, с които да се по-
добриработатанабанко-
вия надзор.
Няма идеални системи

и затова всяка система
периодично трябва да се
адаптира към динамич-
ните условия на съвре-
менния свят.
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Проф. Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на “Минстрой холдинг” АД:

Сивият бизнес изгони кадърни хора,
обратен билет са стабилните заплати

Индустриалецът съветва колегите
си да работят здраво и да се
включват в европрограмите

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА

Намирането на подго-
твени работници в Бълга-
рия е камък в обувката на
предприемачите. Дебело
подчертава това и Нико-
лай Вълканов, човекът,
който плаща заплати на

около 2500 души във фир-
мите на “Минстрой хол-
динг”. А погледът му е в
много сектори на иконо-
миката, тъй като холдин-
гът има от рудници за до-
бив на въглища, олово,
цинк и сребро през соб-
ствени мощности за елек-
троенергия от възобно-
вяеми източници, маши-
ностроително предприя-
тие, както и хотели.
Вълканов има и отговор

защо сега му е трудно да
намерибързо500душиза
“Ремотекс”- Раднево, ку-
пенследфалита.Тамвече
са назначени 200 работ-
ници, но набирането на
останалите е бавно.
Основният виновник

според бизнесмена е си-
вата икономика. “В по-
следните10-15г. тяпрого-
ни хора отБългария.Мно-
го бяха излъгани. Водеха
сенаработа,бездагиоси-
гуряват. Получаваха и
още получават много ни-
ски заплати, а работода-
телят доплаща с ваучери.
Сигурно здравеопазване
и достойна пенсия, пък са
направо мечта за доста
места у нас, казва Вълка-
нов. Така млади и способ-
ни хора взеха еднопосо-
чен билет.
Вторият голям проблем

е, че няма обучение за
средноспециалните ка-
дри за съответния отра-
съл, казвашефътна “Мин-
строй холдинг”. Навреме-
то към всяко голямо обе-
динение имало т. нар.
ПУЦ. Там бъдещият ми-
ньорза10-15дниеможел
да получи първоначални
умения, преди да бъде
прикрепен към бригадира
и да си “хване” занаята.
Днестовагоняма,казва

Вълканов и вероятно от

любезност не добавя, че
сега всеки отрасълмай се
спасява поединично. В
минната индустрия граб-
ват подготвени инженери
направо от Минно - гео-
ложкияуниверситет.Впо-
следните годининаправи-

ли паралелки в
Мадан, където
се подготвят
средни кадри
за всички мин-
ни предприя-
тия. Така про-
блемниостават
работниците,
за които също
трябва обуче-
ние, преди да
застанат до ра-
мото на стар-
шия миньор.
Никой няма

да дойде обаче
без добро и си-
гурнозаплаща-
не.Добро - зна-
чи високи за-
плати и осигу-
ровки на свет-

ло, убеден е Вълканов.
Това е начинът част от хо-
рата да се върнат вБълга-
рия.
Има и друго, на което

особеномногодържи - за-
платата идва винаги на-
време.Вхолдингасакрал-
ната дата е 25-и. Ако се
пада в събота, фишът при-
стига в петък.
Закон!
Вече има и друг помощ-

ник на бизнесмените в ка-
дровата политика, катего-
ричен е Николай Вълка-
нов - европрограмите. За-
това за периода 2007 -
2013 г. в холдинга са
усвоили общо 460 000 лв.
от ОП “Човешки ресурси”.
Основната част от сумата
езаповишаваненапроиз-
водителността и адаптив-
носттаназаетитеврудни-
ците “Горубсо-Златоград
и“Горубсо-Мадан”.Еврос-
редствасаспечеленииза
хотелите “Боровец-хилс"
и “Орфей”.
“Европрограмите дават

възможност да набираме
хора от бюрата по труда,
срещу което предприема-
чътполучавазаплащане”,
казваВълканов.Игорещо
препоръчва на колегите
си да участват в европро-
грамите за следващия пе-
риод. Това са реални
проекти, които подпома-
гаткачественияпредприе-
мач, убеденетой.Познай-
те сега дали в “Минстрой
холдинг” ще кандидат-
стват за новия период
2014 - 2020 година?
Правилно предполагате

- там има цял отдел и
огромнаработапреднего,
задавключикомпаниитев
холдинга в европрограми-
те “Човешки ресурси”,
“Конкурентоспособност”,
“Енергийна ефективност”.
И в много други.

В своята 63-годишна
история компанията

изгражда:
� всички минно-енергийни

предприятия в страната;
� над 150 бр. рудници;
� над 20 бр. фабрики за подго-

товка, преработка и обогатяване
на добиваните суровини;
� над 250 съоръжения за добив

на въглища;
� автомагистралните тунели

"Траянови врата" и "Витиня"

63 години
“Минстрой холдинг” АД

"Минстрой холдинг":
� управлява и експлоатира рудници за добив на оло-

во, цинк и сребро в Родопския добивен регион;
� финансира, изгради и управлява собствени мощно-

сти за добив на електроенергия от възобновяеми енер-
гийни източници, главно фотоволтаични системи и
малки водноелектрически системи за над 20 MW

Дело на
холдинга са още:
� подземната инфраструк-

тура на ж к Обеля и ж.к.
Дружба
� основните проходими то-

плопреносни колектори в Со-
фия;
� първият метроучастък от

ж.к. “Обеля” до ж к “Люлин”
� трамвайният тунел под

бул. “Драган Цанков”
� над 1000 км магистрални

петролопроводи и газопрово-
ди;
� над 100 помпени станции,

резервоари и мощности за не-
фтопродукти;
� над 600 км хидротунели,

водопроводни и канализа-
ционни системи; Спа хотелът в Боровец е част от “Минстрой холдинг”

"Минстрой холдинг" АД, 1700 София, България, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №57
тел. + 359 2 963 55 55, факс: + 359 2 962 42 50 www.minstroy.com


