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Продавачи, механици, шивачи, инженери и
техници ще са сред най-търсените професии

На фона на непрекъснато намаляващата по европейски у нас
безработица - през юни тя стигна
7,42 на сто, най-търсените професии се очаква да бъдат продавачи, механици и монтьори на превозни средства, шивачи, готвачи,
строителни инженери, техници,
медицински сестри. Това сочи
средносрочна прогноза за търсенето на работна сила през 20082010 г. Данните са от национално

представително проучване на пазара на труда и анализ на потребностите на работодателите от хора
с определена квалификация. Шест
процента твърдо смятат, че няма
да могат да открият подходящи от
гледна точка на знания и умения
работници.
Министърката на труда и социалната политика Емилия Масларова подчерта, че българският
трудов пазар има все още сери-

озен резерв от кадри, който не
се използва пълноценно. Тя
съобщи, че приоритет в работата
на министерството са въпросите,
свързани със заетостта и с придобиването на умения и качества за пълноценно реализиране
на българите на този пазар. По
националния план за действие
по заетостта за тази година са
предвидени 190 милиона лева,
посочи Масларова.
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СНИМКА РАДИЛА РАДИЛОВА
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Президентът Георги
Първанов върна вчера за
ново обсъждане приетия
от Народното събрание
Закон за допълнение на
Закона за чужденците в
Република България. В
закона е записано
задължението на въздушните превозвачи да
съобщават данни за
пътниците, на които предоставят своите услуги.
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Â „Ìèíè Ìàðèöà - èçòîê”
ñòàâà íàïå÷åíî
Полицаи разпръснаха
протестиращите
около 300 миньори
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НЯКОЛКО ДУМИ

Åõ, äà èìàøå ôåÿ...
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ
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Бойци от 68-ма бригада “Специални сили” демонстрираха вчера бойни умения
за това как се прочиства сграда, как се освобождават заложници, как се
охраняват ВИП персони и как се действа при масови безредици.
Демонстрацията наблюдаваха военният министър Веселин Близнаков
и деца сираци от Пловдив и Пазарджик
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Ако държавата реши да
изпълни всички социални искания към нея, тя ще трябва да
намери отнякъде поне 1 милиард и 200 милиона лева. Това
изчислиха от БСП. В сферата
на доходите не е като в детските приказки - чудеса не се
случват. Щеше да бъде хубаво,
ако имаше фея на икономиката,
която с леко замахване на
магическа пръчка да осигури
тези финанси.
Каквото и да говорят критиците, това правителство на
практика показа, че не забравя

обикновените хора. Въпросът е,
че кабинетът просто не може
да си позволи ексцентрични
експерименти в началото на
членството ни в ЕС.
Мнозина казват: “Ама, нали
има излишък, нека оттам да
дойдат парите.” Може би за
хиляден път обаче трябва да
стане ясно - бюджетният излишък не е като щастливите
пари, които се кътат под
възглавницата. Това са финанси,
заделени с конкретна цел. Ако
можем да проявим малко солидарност с управленските усилия,
вероятно след две години ще
живеем различно. Но можем ли?

