Асоциация на индустриалния капитал в България
dnevnik.bg
√ Фирми са готови да осигурят 400 работни места на освободени от ВМЗ
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/01/29/1993086_firmi_sa_gotovi_da_osiguriat_400_rabotni_mesta_na/
Около 225 работодатели в Пловдивска област са заявили, че могат да предоставят 400 работни места на тези работници,
които предстои да бъдат освободени от ВМЗ - Сопот. Това стана известно след среща между синдикатите, министъра на
икономиката Делян Добрев, социалния министър Тотю Младенов и премиера Бойко Борисов за бъдещето на
предприятието. След нея Младенов посочи и че тези работни места може да бъдат на разположение "още от утре" чрез
бюрата по труда.
Все още не е ясно колко служители на оръжейния завод ще бъдат съкратени. На срещата е обсъждана и възможността
част от хората да преминат и на 4-часов работен ден.
"На синдикатите ще бъде предоставен, от бюрото по труда в Пловдив, списък със заявки на компании, за свободни
работни места, за да може хората, които искат по-сигурна работа, извън "ВМЗ", да бъдат пренасочени на друга", съобщи
икономическият министър след срещата. По думите му по време на разговора е обсъден и вариант за преминаване на
четиричасов работен ден на част от работещите в машиностроителното дружество.
Според Младенов КТ "Подкрепа", КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти по Националния план за
заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от "ВМЗ", в тяхното обучение, квалификация и
допълнителна преквалификация. "Българо-германските центрове също са заявили над триста човека за допълнителна
квалификация и преквалификация", допълни още министърът и беше категоричен, че в оздравителната програма
правителството се стреми да запази всяко работно място във "ВМЗ", а на работниците, на които им се наложи да бъдат
пренасочени, задължително трябва да им бъдат предоставени алтернативи." Вчера премиерът също заяви, че ще се
бори за всяко едно работно място.
Позицията на КНСБ е обособена около два варианта, стана ясно още след днешната среща. По думите на президента на
синдиката Пламен Димитров единият вариант е създаването на агенция отбранителна промишленост, към която да
бъдат интегрирани държавните структури и с публично-частно партньорство да бъдат подкрепени от частния сектор, а
другият - финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка, който също да може да организира
отношенията между всички структури и да гарантира сериозни поръчки и договори към цялата промишленост, в това
число и към ВМЗ".
Натрупаните през годините задължения в завода са почти 180 милиона лева.
inews.bg
√ Започва пренасочването на работници от ВМЗ-Сопот към други предприятия
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0
%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%92%D0%9C%D0%97-%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_l.a_c.382_i.256886.html
Правителството ще започне да търси възможности за пренасочване на работници от ВМЗ-Сопот към други предприятия,
които са заявили свободни места в региона. Това ще се случи още утре (30 януари), съобщават от правителствената
пресслужба.
Решението беше взето по време на днешната среща на представители на синдикатите и министъра на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов при премиера Бойко
Борисов.
По думите на Добрев Бюрото по труда в Пловдив ще предостави на синдикатите списък със заявки на компании за
свободните работни места. По този начин хората, които искат по-сигурна работа, извън ВМЗ, ще могат да бъдат
пренасочени към друга. Министърът подчерта, че по време на разговора е обсъден вариант част от работещите в
машиностроителното дружество да преминат на четиричасов работен ден.
"По данни на министерството на труда и социалната политика в бюрата по труда в област Пловдив, от анкетираните над
225 частни фирми са заявени близо 400 свободни работни места”, заяви Тотю Младенов.
Освен това КТ "Подкрепа”, КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти по Националния план за
заетост. Те също ще се включат в мотивирането на служителите на предприятието, както и в техните обучения,
квалификация и преквалификация.

От своя страна, българо-германските центрове също са заявили над 300 души за допълнителна квалификация и
преквалификация. По думите на Младенов оздравителната програма цели запазването на всяко работно място, както и
предлагане на алтернативи на всички, на които ще се наложи пренасочване.
Пламен Димитров от КНСБ заяви, че има два варианта. Единият е към Агенция отбранителна промишленост да бъдат
интегрирани държавни структури, а с публично-частно партньорство да бъдат подкрепени от частния сектор.
Вторият вариант предполага финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка. Той ще може да организира
в себе си отношенията между всички структури и да гарантира сериозни поръчки и договори към цялата промишленост,
включително и към ВМЗ-Сопот.
Вестник Монитор
√ Частници наемат 400 от ВМЗ-Сопот
http://www.monitor.bg/article?id=371375
400 работници от ВМЗ-Сопот ще бъдат пренасочени в частни фирми. Работните места са заявени от над 225 фирми в
област Пловдив, обяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, след като вчера заедно с премиера
Бойко Борисов и икономическия министър Делян Добрев се срещнаха със синдикатите. Други около 500 човека могат да
бъдат наети по програма „Подкрепа за заетост”, да карат курсове за квалификация по проекти на синдикатите и на
Асоциацията на индустриалния капитал в България. „Българо-германските центрове също са заявили над 300 човека за
допълнителна квалификация и преквалификация”, допълни Младенов.
Днес във ВМЗ ще отидат експерти от София от Агенцията по заетостта и от Бюрото по труда в Пловдив.
„На синдикатите ще бъде предоставен от Бюрото по труда в Пловдив списък със заявки на компании за свободни
работни места, за да може хората, които искат по-сигурна работа извън ВМЗ, да бъдат пренасочени на друга”, обясни
Делян Добрев. По думите му вчера е обсъдена и възможност за преминаване на 4-часов работен ден на част от хората в
машиностроителното дружество.
Според КНСБ има два варианта за бъдещето на ВМЗ. Единият е да се направи Агенция за отбранителна промишленост, в
която чрез публично-частно партньорство да се интегрират държавни и частни фирми, които да изпълняват големи
международни поръчки. Другият е да има финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка. Целта и тук е
да се гарантират сериозни поръчки, включително и към ВМЗ. Вариантът сопотският завод за производство на
фойерверки обаче остава, като дори имало вече заявен интерес за това и можело да се приспособи една от площадките.
Другият вариант е да стане машиностроително предприятие.
investor.bg
√ Работодатели предлагат заетост за 400 служители от ВМЗ
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotodateli-predlagat-zaetost-za-400-slujiteli-ot-vmz,146086/
Общо 225 работодатели в Пловдивска област са заявили 400 свободни работни места, които могат да бъдат заети от
съкратените служители на ВМЗ-Сопот, обяви социалният министър Тотю Младенов, цитиран в съобщение на
пресслужбата на правителството.
Все още не е ясно колко точно служители на оръжейния завод ще останат без работа. Най-вероятно част от хората ще
преминат и на 4-часов работен ден.
Според Младенов КТ „Подкрепа”, КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти по Националния план за
заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от ВМЗ, в тяхното обучение, квалификация и допълнителна
преквалификация.
Българо-германските центрове също са заявили над 300 човека за допълнителна квалификация и преквалификация,
допълни още министърът.
Становището на КНСБ, относно бъдещето на дружеството, е обособено около два варианта, стана ясно още след
днешната среща. По думите на президента на синдиката Пламен Димитров единият вариант е „Агенция отбранителна
промишленост, към която да бъдат интегрирани държавните структури и с публично-частно партньорство да бъдат
подкрепени от частния сектор, а другият - финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка, който също да
може да организира отношенията между всички структури и да гарантира сериозни поръчки и договори към цялата
промишленост, в това число и към ВМЗ”, каза Димитров.
По думите на министъра на икономиката Делян Добрев предстои да започне работа по възможностите за пренасочване
на работници в други предприятия.
Очаква се местното бюро по труда да представи на синдикатите списък със заявки, компании и длъжности, за да може
работниците да бъдат пренасочени.
„Не говорим за точна цифра, няма да се уточни утре, да стане ясна точна цифра, нито пък утре ще бъдат пренасочени
определен брой хора. Просто започваме с този процес още от утре, колегата Тотю Младенов ще изпрати представител от
агенцията по заетостта и бюрото по труда в региона, в самото предприятие и заедно със синдикатите ще започнат работа
по тези заявки от частни компании, от други компании за хора“, посочи Добрев пред БНР.
Натрупаните през годините задължения в завода са почти 180 милиона лева.
Вече тече проверка на прокуратурата, която е по сигнал на синдикатите за злоупотреби в предприятието през годините.
Настоящият директор Иван Стоенчев засега няма да бъде отстранен. Той обаче трябва да предложи спешни мерки за
оздравяване на предприятието.

Вестник Дума
√ Бизнесът предлага работа за 400 души от ВМЗ
http://www.duma.bg/node/47396
Общо 225 работодатели в Пловдивска област са заявили 400 свободни работни места, които могат да бъдат заети от
съкратените служители на ВМЗ-Сопот, обяви вчера социалният министър Тотю Младенов. Все още не е ясно колко точно
служители на оръжейния завод ще останат без работа. Най-вероятно част от хората ще преминат и на 4-часов работен
ден.
Започват да се търсят възможности за пренасочване на работници от ВМЗ към други предприятия, заявили свободни
работни места в региона. Това стана ясно след вчерашната среща при премиера Бойко Борисов на представители на
синдикатите и министрите на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и на труда и социалната политика
Тотю Младенов, съобщиха от МС. Очаква се местното бюро по труда да представи на синдикатите списък със заявки,
компании и длъжности, за да може работниците да бъдат пренасочени.
Според министър Младенов социалните партньори КТ "Подкрепа", КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат
проекти по Националния план за заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от ВМЗ в тяхното
обучение, квалификация и допълнителна преквалификация. Българо-германските центрове също са заявили над триста
човека за допълнителна квалификация и преквалификация, обяви министърът и допълни, че в оздравителната програма
правителството се стреми да запази всяко работно място във ВМЗ, а на работниците, на които им се наложи да бъдат
пренасочени, задължително трябва да им бъдат предоставени алтернативи.
Становището на КНСБ относно бъдещето на дружеството е обособено около два варианта, стана ясно още след срещата.
По думите на президента на синдиката Пламен Димитров единият вариант е "Агенция по отбранителна промишленост,
към която да бъдат интегрирани държавните структури и с публично-частно партньорство да бъдат подкрепени от
частния сектор, а другият - финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка, който също да може да
организира в себе си отношенията между всички структури и да гарантира сериозни поръчки и договори към цялата
промишленост, в това число и към ВМЗ", обясни Димитров.
Корнелия Нинова:
Съдбата на военнопромишления комплекс е в ръцете на невежи
Посещението на Бойко Борисов във ВМЗ-Сопот бе част от кризисния пиар заради загубата на ГЕРБ и лично на премиера
от референдума. Това се казва в позиция на депутата от БСП Корнелия Нинова. "Там Борисов направи гаф, който показва
пълна некомпетентност и поставя под съмнение действията на правителството за спасяването на завода. С изненада
разбрах от министър-председателя, че ВМЗ-Сопот произвежда гранатомети и автомати. Ден преди това директорът на
агенцията за приватизация ни убеждаваше в парламента, че няма голям външен стратегически инвеститор за покупката
на завода, защото "чужденците не познавали вътрешния пазар на оръжия в България". Като събереш двете изказвания,
разбираш, че ВМЗ-Сопот произвежда гранатомети, които се харчат като топъл хляб у нас. То бива бива неграмотност, но
чак пък толкова. Вазовските заводи никога не са произвеждали такава продукция и никога не са продавали стоките си в
България. Ако за един юрист донякъде е разбираемо, че не прави разлика между гранатомети и боеприпаси, то за един
бивш главен секретар на МВР е недопустимо. И може би нямаше да има никакво значение какво говорят тези двама
мъже, ако съдбата на предприятието днес не беше в техни ръце. Те ще водят преговори с купувачи, ще търсят
инвеститор и ще разработват пазари за предприятие, в което не знаят какво се произвежда и къде се продава. После да
не се чудим защо нещата не вървят. Представете си в ръцете на какви невежи е съдбата на военнопромишления
комплекс в България - стратегически отрасъл с експортни възможности, в който професионализмът понякога е въпрос на
живот и смърт", се казва в позицията на Нинова.
manager.bg
√ Пловдивски фирми предлагат работа на 400 служители от ВМЗ-Сопот
http://www.manager.bg/news/plovdivski-firmi-predlagat-rabota-na-400-sluzhiteli-ot-vmz-sopot
Пловдивски фирми са изявили готовност да наемат около 400 съкратени работници от ВМЗ-Сопот, съобщи социалният
министър Тотю Младенов.
От утре правителството започва да търси възможности за пренасочване на работници от ВМЗ – Сопот към други
предприятия, заявили свободни работни места в региона. Това стана ясно след днешната среща при премиера Бойко
Борисов на представители на синдикатите и министрите на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и на
труда и социалната политика Тотю Младенов.
Според социалния министър КТ „Подкрепа”, КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти по
Националния план за заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от „ВМЗ”, в тяхното обучение,
квалификация и допълнителна преквалификация.
„Българо-германските центрове също са заявили над триста човека за допълнителна квалификация и преквалификация”,
допълни още министърът и беше категоричен, че в оздравителната програма правителството се стреми да запази всяко
работно място във „ВМЗ”, а на работниците, на които им се наложи да бъдат пренасочени, задължително трябва да им
бъдат предоставени алтернативи.
Все още обаче не е ясно колко точно служители ще бъдат съкратени от предприятието.
Становището на КНСБ относно бъдещето на дружеството, е обособено около два варианта, стана ясно още след
днешната среща. По думите на президента на синдиката Пламен Димитров единият вариант е „Агенция отбранителна

промишленост, към която да бъдат интегрирани държавните структури и с публично-частно партньорство да бъдат
подкрепени от частния сектор, а другият - финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка, който също да
може да организира в себе си отношенията между всички структури и да гарантира сериозни поръчки и договори към
цялата промишленост, в това число и към ВМЗ.
Вестник Сега
√ Кабинетът търси нови работни места за хората от ВМЗ-Сопот в Пловдивско
http://www.segabg.com/article.php?id=634569
Кабинетът "Борисов" ще търси възможности за пренасочване на работници от ВМЗ-Сопот към други предприятия от
региона, които имат свободни места. Това стана ясно на поредната среща между държавата и синдикатите, които и
вчера се събраха, за да търсят решение на кризата в предприятието.
Синдикатите ще получат списък със свободните места в различни фирми, като данните ще бъдат взети от бюрото по
труда в Пловдив. Икономическият министър Делян Добрев обясни, че идеята е "хората, които искат по-сигурна работа
извън ВМЗ, да бъдат пренасочени на друга". Обсъден е бил и вариант за преминаване на четиричасов работен ден на
част от работещите във Вазовските машиностроителни заводи.
Подобна схема за пренасочване на работници бе приложена от властта още през миналата година за друго закъсало
предприятие - Оловно-цинковия комбинат в Кърджали. Но докато част от работещите в ОЦК бяха прехвърлени на сходна
работа в ГОРУБСО-Мадан и КЦМ-Пловдив, то не е ясно какви предложения за работа ще получат хората от ВМЗ-Сопот.
"По данни на Министерството на труда и социалната политика в бюрата по труда в област Пловдив от анкетираните над
225 частни фирми са заявени близо 400 свободни работни места", заяви социалният министър Тотю Младенов.
Освен това от Асоциацията на индустриалния капитал и от двата синдиката - КТ "Подкрепа" и КНСБ, работят по проекти
от националния план за заетост и ще предложат част от хората да се включат в програми за обучение, квалификация и
преквалификация.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров видя два варианта за бъдещето на завода. Единият от тях е да бъде създадена
Агенция отбранителна промишленост, към която да бъдат включени държавните структури. Те ще бъдат подкрепени от
частния сектор чрез публично-частно партньорство. "Другата възможност е да се формира финансово-промишлен
холдинг с подкрепяща търговска банка, който също да може да организира отношенията между всички структури и да
гарантира сериозни поръчки и договори към цялата промишленост, в това число и към ВМЗ", заяви Димитров.
vesti.bg
√ Търсят възможности за пренасочване на работници от "ВМЗ"-Сопот
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5482591
От утре правителството започва да търси възможности за пренасочване на работници от "ВМЗ"-Сопот към други
предприятия, заявили свободни работни места в региона.
Това стана ясно след днешната среща при премиера Бойко Борисов на представители на синдикатите и министрите на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и на труда и социалната политика Тотю Младенов, съобщиха от
правителствената пресслужба.
"На синдикатите ще бъде предоставен, от бюрото по труда в Пловдив, списък със заявки на компании, за свободни
работни места, за да може хората, които искат по-сигурна работа, извън "ВМЗ", да бъдат пренасочени на друга", съобщи
икономическият министър. По думите му по време на разговора е обсъден и вариант за преминаване на четиричасов
работен ден на част от работещите в машиностроителното дружество.
"По данни на Министерството на труда и социалната политика в бюрата по труда в област Пловдив, от анкетираните над
225 частни фирми са заявени близо 400 свободни работни места", съобщи министърът на труда и социалната политика
Тотю Младенов. Според Младенов социалните партньори КТ "Подкрепа", КНСБ и Асоциацията на индустриалния
капитал имат проекти по Националния план за заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от "ВМЗ", в
тяхното обучение, квалификация и допълнителна преквалификация. "Българо-германските центрове също са заявили
над триста човека за допълнителна квалификация и преквалификация", допълни още министърът и беше категоричен,
че в оздравителната програма правителството се стреми да запази всяко работно място във "ВМЗ", а на работниците, на
които им се наложи да бъдат пренасочени, задължително трябва да им бъдат предоставени алтернативи.
Становището на КНСБ за бъдещето на дружеството, е обособено около два варианта, стана ясно още след днешната
среща. По думите на президента на синдиката Пламен Димитров единият вариант е "Агенция отбранителна
промишленост, към която да бъдат интегрирани държавните структури и с публично-частно партньорство да бъдат
подкрепени от частния сектор, а другият - финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка, който също да
може да организира в себе си отношенията между всички структури и да гарантира сериозни поръчки и договори към
цялата промишленост, в това число и към ВМЗ", обясни Димитров.

dnes.bg
√ Кабинетът започва да търси работа на хората от ВМЗ-Сопот
http://www.dnes.bg/stranata/2013/01/29/kabinetyt-zapochva-da-tyrsi-rabota-na-horata-ot-vmz-sopot.178783
От утре правителството започва да търси възможности за пренасочване на работници от ВМЗ-Сопот към други
предприятия, заявили свободни работни места в региона. Това стана ясно след днешната среща при премиера Бойко
Борисов на представители на синдикатите и министрите на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и на
труда и социалната политика Тотю Младенов.
„На синдикатите ще бъде предоставен от бюрото по труда в Пловдив списък със заявки на компании, за свободни
работни места, за да може хората, които искат по-сигурна работа, извън ВМЗ, да бъдат пренасочени на друга”, съобщи
икономическият министър.
По думите му по време на разговора е обсъден и вариант за преминаване на четиричасов работен ден на част от
работещите в машиностроителното дружество.
„В бюрата по труда в област Пловдив от анкетираните над 225 частни фирми са заявени близо 400 свободни работни
места”, съобщи социалният министър Тотю Младенов.
Според него социалните партньори КТ „Подкрепа”, КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти по
Националния план за заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от ВМЗ, в тяхното обучение,
квалификация и допълнителна преквалификация.
„Българо-германските центрове също са заявили над 300 души за допълнителна квалификация и преквалификация”,
допълни още министърът. Той беше категоричен, че в оздравителната програма правителството се стреми да запази
всяко работно място във ВМЗ, а на работниците, на които им се наложи да бъдат пренасочени, задължително трябва да
им бъдат предоставени алтернативи.”
Становището на КНСБ за бъдещето на дружеството е обособено около два варианта, стана ясно още след днешната
среща.
По думите на президента на синдиката Пламен Димитров единият вариант е Агенция „Отбранителна промишленост“,
към която да бъдат интегрирани държавните структури и с публично-частно партньорство да бъдат подкрепени от
частния сектор, а другият - финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка, който също да може да
организира в себе си отношенията между всички структури и да гарантира сериозни поръчки и договори към цялата
промишленост, в това число и към ВМЗ.
По-късно финансовият министър Симеон Дянков пък коментира в Казанлък, че проблемите на ВМЗ са от 12 години и
досега никой не е намерил решение за тях. Вицепремиерът уточни, че сред виновните е и последното правителство.
ВМЗ-Сопот е сред малкото оръжейни фирми в света, които работят на загуба.Като положителен пример Дянков посочи
ТЕРЕМ, която има сериозна печалба.
Симеон Дянков отбеляза, че икономическите реформи в България сериозно са закъснели и са започнали едва през 2009
година. Според него причина за това е фактът, че нашата страна е управлявана дълго след промените в Източна Европа
от бивши комунистически и комсомолски секретари, от техните деца и роднини.
"Аз бих искал да бъда българският Балцерович (Бел. ред. Лешек Балцерович е бивш вицепремиер и министър на
финансите на Полша, провежда Плана „Балцерович“, който довежда до бърза финансова стабилизация и поставя
началото на период на непрекъснат икономически растеж в страната), но той действа в началото на 90-те години време, по-тежко от сега. За мен той е един герой на икономическия преход", заяви вицепремиерът.
novglas.com
√ 200 частници напънати да приберат по двама от ВМЗ
http://www.novglas.com/bg/news/read/20271
Собствениците на 200 частни фирми в региона на Сопот, Карлово и Клисура са агитирани от агенти на правителството да
осигурят работни места за 400 души от ВМЗ, стана ясно днес. Синдикатите пък кандисват на половин работен ден като
перспектива да се запазят спецовете оръжейници.
Утре ще започне да се работи по възможностите за пренасочване на работници в други предприятия. Бюрото по труда
трябва да представи на профсъюзите списък със заявки, компании и длъжности, за да може работниците да бъдат
пренасочени.
Това каза министърът на икономиката Делян Добрев след среща със синдикатите по проблемите на ВМЗ - Сопот.
"Все още не е ясно колко хора ще бъдат съкратени", подчерта Делян Добрев.
Хората, които преценят, че желаят и искат една по-сигурна работа някъде другаде извън ВМЗ, да бъдат съответно
пренасочени със съдействието на Бюрото по труда. Не говорим за точна цифра. Тя няма да се уточни утре, нито пък утре
ще бъдат пренасочени определен брой хора. Просто започваме с този процес още от утре. Колегата Тотю Младенов ще
изпрати представител от Агенцията по заетостта и Бюрото по труда в региона, в самото предприятие и заедно със
синдикатите ще започнат работа по тези заявки от частни компании, от други компании за хора, обясни министърът на
икономиката.
Агенцията по заетостта е провела разговори с 225 частни работодатели, съобщи от своя страна социалният министър
Тотю Младенов, който също участва в разговорите. Той посочи, че те са декларирали готовност да предложат 400
работни места. "Те буквално от утре чрез бюрата по труда могат да станат достъпни до желаещите работници от ВМЗ",
подчерта Младенов.

Идеята за 4-часовия работен ден според синдикатите е да се запазят специалистите, тъй като се очаква през месеците
май, юни и юли да дойдат нови поръчки за предприятието. В момента там няма работа. Но надеждата е, че
производството ще се съживи и специалистите ще са нужни.
Според Младенов социалните партньори КТ „Подкрепа", КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти
по Националния план за заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от „ВМЗ", в тяхното обучение,
квалификация и допълнителна преквалификация.
„Българо-германските центрове също са заявили над триста души за допълнителна квалификация и преквалификация",
допълни още министърът и беше категоричен, че в оздравителната програма правителството се стреми да запази всяко
работно място във „ВМЗ", а на работниците, на които им се наложи да бъдат пренасочени, задължително трябва да им
бъдат предоставени алтернативи.
По време на посещението си в завода вчера премиерът Борисов се ангажира, че ВМЗ няма да бъде продаден за един
лев, намеквайки за продажбата преди години на "Кремиковци". "Искам гаранция за всеки работник в предприятието, че
получава заплата, а ако има съкратени - че ще имат работа и пари, за да се прехранват", обяви пред работниците
Борисов.
БТА
√ Бъдещето на ВМЗ-Сопот обсъдиха на среща при премиера представители на синдикатите и министри от кабинета
http://bta.bg/bg/c/BO/id/533384
От утре правителството започва да търси възможности за пренасочване на работници от ВМЗ-Сопот към други
предприятия, заявили свободни места в региона. Това стана ясно след днешната среща при премиера Бойко Борисов на
представители на синдикатите и министрите на икономиката, енергетиката и туризма – Делян Добрев, и на труда и
социалната политика - Тотю Младенов, съобщи пресслужбата на кабинета. На синдикатите ще бъде предоставен списък
от Бюрото по труда в Пловдив със заявки на компании за свободни работни места, за да може хората, които искат посигурна работа извън ВМЗ, да бъдат пренасочени, е съобщил министър Добрев. По думите му в разговора е обсъден и
вариант за преминаване на четиричасов работен ден на част от работещите в машиностроителното дружество. По
данни на Министерството на труда и социалната политика в бюрата по труда в Пловдивска област от анкетирани над 225
частни фирми са заявени около 400 свободни работни места, е съобщил министър Тотю Младенов. Според Младенов
социалните партньори КТ "Подкрепа", КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти по Националния
план за заетост, които също ще бъдат включени в мотивирането на хората от "ВМЗ", в тяхното обучение, квалификация
и допълнителна преквалификация. Българско-германските центрове също са заявили над триста души за допълнителна
квалификация и преквалификация. Според министър Младенов в оздравителната програма правителството се стреми
да запази всяко работно място във ВМЗ, а на работниците, на които им се наложи да бъдат пренасочени, задължително
трябва да им бъдат предоставени алтернативи. Становището на КНСБ за бъдещето на дружеството е обособено около
два варианта, се отбелязва в съобщението по повод на днешната среща. По думите на президента на синдиката
Пламен Димитров единият вариант е агенция, към която да бъдат интегрирани държавните структури и с публичночастно партньорство да бъдат подкрепени от частния сектор, а другият - финансово-промишлен холдинг с подкрепяща
търговска банка, който също да може да организира в себе си отношенията между всички структури и да гарантира
сериозни поръчки и договори към цялата промишленост, в това число и към ВМЗ.
sever.bg
√ Правителството запазва всяко работно място във „ВМЗ"
http://sever.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%9C%D0%97-_l.a_c.23280_i.256943.html
"От утре правителството започва да търси възможности за пренасочване на работници от "ВМЗ” – Сопот към други
предприятия, заявили свободни работни места в региона.” - това стана ясно след днешната среща при премиера Бойко
Борисов на представители на синдикатите и министрите на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и на
труда и социалната политика Тотю Младенов.
"По данни на министерството на труда и социалната политика в бюрата по труда в област Пловдив, от анкетираните над
225 частни фирми са заявени близо 400 свободни работни места”, съобщи министърът на труда и социалната политика
Тотю Младенов. Социалните партньори КТ "Подкрепа”, КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал имат проекти по
Националния план за заетост, които също ще се включат в мотивирането на хората от "ВМЗ". "Българо-германските
центрове са заявили над триста човека за допълнителна квалификация и преквалификация".
Всяко работно място във "ВМЗ”ще бъде запазено, а на работниците, на които им се наложи да бъдат пренасочени,
задължително трябва да им бъдат предоставени алтернативи. По време на разговора е обсъден и вариант за
преминаване на четиричасов работен ден на част от работещите в машиностроителното дружество.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Капиталите изтичат към периферията на еврозоната
http://www.klassa.bg/news/Read/article/222856_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%
82%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D1%
80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B
E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
Близо 100 млрд. евро от частни фондове са потекли обратно към периферията на еврозоната в края на миналата година,
след като Европейската централна банка (ЕЦБ) насърчи връщането на инвестициите в засегнатите от кризата страни,
пише Financial Times. От една страна, Марио Драги даде сигурност на инвеститорите, като обеща подкрепа на всяка
държава в еврозоната, която поиска такава, а от друга, доходността на активите в засегнатите от кризата страни остава
сравнително висока. Поскъпването на еврото също влияе върху този процес.
Доказателство за обръщането на пазарните нагласи дават и данните на Федералната комисия за търговия с фючърси и
деривативи. През миналата седмица инвеститорите са били настроени по-оптимистично към европейската валута,
отколкото когато и да е било през изминалите 18 месеца. Нетните дълги позиции за еврото са достигнали най-високото
си ниво от лятото на 2011 г.
Нетните постъпления възлизат на около 9 на сто от общия брутен вътрешен продукт (БВП) на Испания, Италия,
Португалия, Ирландия и Гърция, според изчисленията на ING. Общият нетен приток на частен капитал в периферните
страни на еврозоната през последните четири месеца на 2012 г. възлиза на 93 млрд. евро, според ING. Но за първите 8
месеца на миналата година от региона са били изтеглени 406 млрд. евро или почти 20% от БВП на петте икономики, найтежко засегнати от европейската криза. За цялата 2011 г. изходящите потоци от периферията на еврозоната възлизат на
300 млрд. евро.
"Този процес не се задвижва от свободните пари на местните банки, а от повишаване на доверието в еврозоната като
проект и от значителни покупки от неевропейски инвеститори", коментират от JPMorgan. Не случайно на 28 януари
еврото поскъпна до най-високото си ниво от декември 2011 г. насам.
economynews.bg
√ Moody's:България стабилна кредитно
http://www.economynews.bg/moodys%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-news41113.html
България е сред страните от Източна Европа с най-малка необходимост от кредитиране през 2013 година, сочи анализ на
рейтинговата агенция Moody's, цитиран от Bloomberg.
Агенцията прогнозира необходимостта от кредитиране през 2013 година на 11 страни от Източна Европа - България,
Румъния, Словения, Естония, Латвия, Литва, Полша, Турция, Словакия, Чехия и Унгария.
Най-малка нужда от кредитиране ще има Естония, след нея се нарежда България, следвана от Латвия и Литва.
Финансовите нужди на унгарското правителство са най-големи в Източна Европа, като се равняват приблизително на
една пета от икономиката на страната, посочва Bloomberg, цитирайки доклада на Moody’s. След Унгария по този
критерий се нарежда Чехия, като нейните нужди от финансиране са 12,7% oт БВП.
Общо нуждите от кредитиране на Източна Европа се свиват спрямо миналата година като процент от БВП на региона,
тъй като правителствата продължават да харчат контролирано, а
икономическият растеж се възстановява, отбелязва Moody’s.Перспективите на региона се подобряват, тъй като
опасността от заразяване от дълговата криза в еврозоната намалява. Необходимостта от кредитиране на региона ще
нарасне с 4,1% спрямо миналата година до 184 милиарда евро (247 милиарда долара). Като част от БВП тези нужди ще
отбележат лек спад до 9,9% спрямо 10,2% миналата година. Кредитирането на външните облигационни пазари ще
възлиза на общо 21 милиарда долара, докато на вътрешните се очаква да бъде около 151 милиарда евро, отбелязва
рейтинговата агенция.

