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Медиен мониторинг – обобщение
19.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
21

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

20



Общо за деня

21
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 18.07.2012
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 4
Брой думи: 126
Резюме: Процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма
"Конкурентоспособност 2007-2013 вчера е представена от Областния информационен център Добрич в Балчик. Присъствали са представители на частни фирми, управители на банки партньори по проекта, управители на дружества с общинско участие.
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Заглавие: Представиха "Енергийна ефективност и зелена икономика" в Балчик
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма
"Конкурентоспособност 2007-2013 вчера е представена от Областния информационен център
-Добрич в Балчик. Присъствали са представители на частни фирми, управители на банки партньори по проекта, управители на дружества с общинско участие.
Към инициативата са се присъединили и представители на Местна инициативна рибарска група
(МИРГ) Шабла, Каварна, Балчик.
Ивелина Илиева, експерт "Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ, е представила
основните моменти от програма "Енергийна ефективност и зелена икономика“ - сроковете за
подаване на проектни предложения, максимално финансиране със средства от Европейския
фонд за регионално развитие, финансово участие на кандидатите. Представителите на
фирмите са проявили интерес към техническото изпълнение на проектите, срокове за оценка
на проектните предложения и възможността да кандидатстват дружества със стопроцентно
общинско участие в капитала.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 17.07.2012
Източник: www.actualno.com
Връзка:
http://business.actualno.com/Byrou-92-ot-bylgarite-iskat-rabota-rabota-i-pak-rabota--news_393837.html
Брой думи: 577

Заглавие: Бъроу: 92% от българите искат работа, работа и пак работа
Подзаглавие:
Автор: Георги Иванов
Текст: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове.
Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Димитров заедно с колегите си д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и Шарън
Бъроу, ген. секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), проведоха
двудневна среща с представители на Международния валутен фонд, Международната
организация на труда, както и представители на бизнеса.
На конференцията е поставен въпросът дали в условията на започваща рецесия в ЕС
разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде допълнена с ярки мерки, които да
стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров. Той предложи към съществуващите
механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за развитие и средствата от европейския
фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за разходни политики, увеличаване на заплати
и пенсии. По този начин ще се стигне и до бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от
финансовия пакт за стабилност. В следващите няколко месеца трябва да обсъдим и договорим
мерките за постигане на растеж, но като запазим финансовата стабилност, допълни
президентът на КНСБ.
Ние разглеждаме тези мерки не само като социална политика, но и като икономическа
стратегия. Напрежението наистина расте, ние не искаме да плашим никого, но сега е моментът
да договорим различни действия и стъпки, които да съживят икономиката, допълни Димитров.
92% от българите казват, че искат работа, работа и работа, според проучване на МКП, заяви
ген. секретар на МКП Шарън Бъроу. Хората искат работни места, те настояват правителството
да генерира нови работни места и развитие. 79% от българите заявяват, че те нямат дори 1
евро, което да спестят, допълни Бъроу. Степента на безработица и изключването на младите
хора от пазара на труда са много сериозни проблеми. Като се има предвид, че според
европейските статистики 40 % от българското население са застрашени от това да попаднат
под прага на бедността, това не сочи към възможност за устойчиво бъдеще, заключи Бъроу.
Според нея правителството трябва да потърси начин да увеличи вътрешното потребление чрез
подкрепа на всички мерки, свързани със социална защита, както и повишение на минималната
работна заплата, продължи генералният секретар. Сред предложените от Бъроу мерки са да се
осигурят достъпни кредити за малки и средни предприятия, които да осигурят развитието им.
"Подкрепяме и инвестиране в инфраструктурата, за тази цел настояваме за изграждане на
Национален съвет за устойчиво развитие. Поздравявам синдикатите в България за техния
професионализъм и отдадеността на проблемите на икономиката и работниците в България",
заяви Бъроу.
ЕС е много уязвим. Това, което излезе още вчера като статистики е, че ще има отрицателен
прираст, трудно ще се достигне стойност от 1% за следващата година. Затова България трябва
сега да начертае своя план за развитие, допълни Бъроу.
Българският бизнес също беше представен частично, от там бяха повдигнати също много
въпроси, допълни д-р Константин Тренчев. Оказа се, че по някои въпроси вижданията на
синдикатите и бизнеса не са противоположни. Социалното напрежение вследствие на
вдигането на цените се изостря, това ще се почувства осезаемо през по-студените месеци. Ако
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Резюме: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове.
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има съответния градус, социалната обстановка може да бъде взривена от какъвто и да е повод,
допълни Тренчев.
Трудно е да се прецени колко работни места ще се създадат, но чрез подобна на предложената
финансова инжекция от около 1.5% от БВП със сигурност ще увеличи потреблението,
продължи Пламен Димитров. Директно парите, които ще отидат за увеличение на минималната
работна заплата и пенсиите, ще се отразят и на бизнеса, защото ще има по-голямо
потребление, допълни Шарън Бъроу.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.expert.bg
Връзка: http://news.expert.bg/n393835
Брой думи: 508

Заглавие: Шарън Бъроу, МПК: Българите искат работа
Подзаглавие: 79% от българите заявяват, че те нямат дори 1 евро, което да спестят
Автор:
Текст: 92% от българите казват, че искат работа, работа и работа. Хората искат работни места,
те настояват правителството да генерира нови работни места и развитие.
Това каза днес Шарън Бъроу, ген. секретар на Международната конфедерация на профсъюзите
(МКП).
Днес българските синдикати проведоха двудневна среща с представители на Международния
валутен фонд, Международната организация на труда, както и представители на бизнеса.
79% от българите заявяват, че те нямат дори 1 евро, което да спестят, допълни Бъроу.
Степента на безработица и изключването на младите хора от пазара на труда са много
сериозни проблеми. Като се има предвид, че според европейските статистики 40% от
българското население са застрашени от това да попаднат под прага на бедността, това не
сочи към възможност за устойчиво бъдеще, заключи Бъроу.
Според нея правителството трябва да потърси начин да увеличи вътрешното потребление чрез
подкрепа на всички мерки, свързани със социална защита, както и повишение на минималната
работна заплата, продължи генералният секретар.
Сред предложените от Бъроу мерки са да се осигурят достъпни кредити за малки и средни
предприятия, които да осигурят развитието им.
Подкрепяме и инвестиране в инфраструктурата, за тази цел настояваме за изграждане на
Национален съвет за устойчиво развитие, заяви Бъроу.
ЕС е много уязвим. Това, което излезе още вчера като статистики е, че ще има отрицателен
прираст, трудно ще се достигне стойност от 1% за следващата година. Затова България трябва
сега да начертае своя план за развитие, допълни Бъроу.
Българският бизнес също беше представен частично, от там бяха повдигнати също много
въпроси, каза д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа".
Оказа се, че по някои въпроси вижданията на синдикатите и бизнеса не са противоположни.
Социалното напрежение вследствие на вдигането на цените се изостря, това ще се почувства
осезаемо през по-студените месеци. Ако има съответния градус, социалната обстановка може
да бъде взривена от какъвто и да е повод, допълни Тренчев.
Три години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Той предложи към съществуващите механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за
развитие и средствата от европейския фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за
разходни политики, увеличаване на заплати и пенсии. По този начин ще се стигне и до
бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от финансовия пакт за стабилност. В
следващите няколко месеца трябва да обсъдим и договорим мерките за постигане на растеж,
но като запазим финансовата стабилност, допълни президентът на КНСБ.
Трудно е да се прецени колко работни места ще се създадат, но чрез подобна на предложената
финансова инжекция от около 1.5% от БВП със сигурност ще увеличи потреблението,
продължи Пламен Димитров.
Директно парите, които ще отидат за увеличение на минималната работна заплата и пенсиите,
ще се отразят и на бизнеса, защото ще има по-голямо потребление, допълни и Шарън Бъроу.
Ние разглеждаме тези мерки не само като социална политика, но и като икономическа
стратегия. Напрежението наистина расте, ние не искаме да плашим никого, но сега е моментът
да договорим различни действия и стъпки, които да съживят икономиката, допълни Димитров.
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Резюме: 92% от българите казват, че искат работа, работа и работа. Хората искат работни
места, те настояват правителството да генерира нови работни места и развитие.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=3D63945
Брой думи: 242
Резюме: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, това показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави. Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната
организация на труда Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в
България, организирана от КНСБ и КТ Подкрепа. Президентът на КНСБ Пламен Димитров
заяви, че през следващите няколко месеца правителството и социалните партньори трябва да
договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена финансовата
стабилност. В противен случай замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще
предизвикат социални взривове, предупредиха синдикатите.
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Заглавие: Близо 80% от българите не могат да спестят и 1 евро, сочи изследване
Подзаглавие:
Автор: Eлена Бейкова
Текст: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, това показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави. Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната
организация на труда Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в
България, организирана от КНСБ и КТ Подкрепа. Президентът на КНСБ Пламен Димитров
заяви, че през следващите няколко месеца правителството и социалните партньори трябва да
договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена финансовата
стабилност. В противен случай замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще
предизвикат социални взривове, предупредиха синдикатите.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепи
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Към тях лидерът на КНСБ Пламен Димитров добави преференциални кредити
за малките и средни предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500
милиона евро по оперативната програма „Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
„Напрежението расте. И не плашим никого, а само обявяваме предварително, че сега е
времето да договорим различни действия и стъпки, които да могат да съживят икономиката поустойчиво в условията на рецесия в Европейския съюз следващата година и да подкрепят
ключовите сектори, предприятията и домакинствата и доходите на хората", каза Пламен
Димитров.
Според прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа се
очаква отрицателен икономически ръст от - 0.3 процента.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11586028
Брой думи: 241
Резюме: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, това показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави. Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната
организация на труда Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в
България, организирана от КНСБ и КТ Подкрепа. Президентът на КНСБ Пламен Димитров
заяви, че през следващите няколко месеца правителството и социалните партньори трябва да
договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена финансовата
стабилност. В противен случай замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще
предизвикат социални взривове, предупредиха синдикатите.
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Заглавие: Близо 80% от българите не могат да спестят и 1 евро, сочи изследване
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, това показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави. Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната
организация на труда Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в
България, организирана от КНСБ и КТ Подкрепа. Президентът на КНСБ Пламен Димитров
заяви, че през следващите няколко месеца правителството и социалните партньори трябва да
договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена финансовата
стабилност. В противен случай замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще
предизвикат социални взривове, предупредиха синдикатите.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепи
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Към тях лидерът на КНСБ Пламен Димитров добави преференциални кредити
за малките и средни предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500
милиона евро по оперативната програма „Конкурентоспособност“ за генериране на растеж.
„Напрежението расте. И не плашим никого, а само обявяваме предварително, че сега е
времето да договорим различни действия и стъпки, които да могат да съживят икономиката поустойчиво в условията на рецесия в Европейския съюз следващата година и да подкрепят
ключовите сектори, предприятията и домакинствата и доходите на хората“, каза Пламен
Димитров.
Според прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа се
очаква отрицателен икономически ръст от - 0.3 процента.
DarikNews
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11585696
Брой думи: 129
Резюме: Областният информационен център – Добрич /ОИЦ – Добрич/ представи в Балчик
процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма
„Конкурентоспособност 2007-2013“. На срещата присъстваха представители на частни фирми
от града, управители на банки – партньори по проекта, управители на дружества с общинско
участие. Към инициативата на ОИЦ – Добрич се присъединиха и представители на Местна
инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла, Каварна, Балчик.
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Заглавие: ОИЦ - Добрич представи дейността си в Балчик
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център – Добрич /ОИЦ – Добрич/ представи в Балчик
процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма
„Конкурентоспособност 2007-2013“. На срещата присъстваха представители на частни фирми
от града, управители на банки – партньори по проекта, управители на дружества с общинско
участие. Към инициативата на ОИЦ – Добрич се присъединиха и представители на Местна
инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла, Каварна, Балчик.
Експерти от ОИЦ – Добрич представиха основните моменти от програмата „Енергийна
ефективност и зелена икономика“ - сроковете за подаване на проектни предложения,
максимално финансиране със средства от Европейския фонд за регионално развитие,
финансово участие на кандидатите. От своя страна представителите на фирмите се
интересуваха от техническото изпълнение на проектите, срокове за оценка на проектните
предложения и възможността да кандидатстват дружества със 100%-но общинско участие в
капитала.
DarikNews
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Дата: 18.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11589402
Брой думи: 188
Резюме: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.
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Заглавие: 80% от българите не могат да спестят и едно евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.
Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната организация на труда
Шарън Бъроу след конференция за създаването на работни места в България, организирана от
КНСБ и КТ “Подкрепа“.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че през следващите няколко месеца
правителството и социалните партньори трябва да договорят мерки за стимулиране на
икономически растеж, като бъде запазена финансовата стабилност. В противен случай
замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще предизвикат социални взривове,
предупредиха синдикатите.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепи
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Към тях лидерът на КНСБ Пламен Димитров добави преференциални кредити
за малките и средни предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500
милиона евро по оперативната програма „Конкурентоспособност“ за генериране на растеж.
Според прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа се
очаква отрицателен икономически ръст от – 0.3 процента.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.myvidin.com
Връзка: http://news.myvidin.com/about-89643.html
Брой думи: 576

Заглавие: Бъроу: 92% от българите искат работа, работа и пак работа
Подзаглавие:
Автор: Георги Иванов
Текст: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове.
Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.Димитров заедно с колегите си д-р
Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и Шарън Бъроу, ген. секретар на
Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), проведоха двудневна среща с
представители на Международния валутен фонд, Международната организация на труда, както
и представители на бизнеса.На конференцията е поставен въпросът дали в условията на
започваща рецесия в ЕС разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде
допълнена с ярки мерки, които да стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров.
Той предложи към съществуващите механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за
развитие и средствата от европейския фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за
разходни политики, увеличаване на заплати и пенсии. По този начин ще се стигне и до
бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от финансовия пакт за стабилност. В
следващите няколко месеца трябва да обсъдим и договорим мерките за постигане на растеж,
но като запазим финансовата стабилност, допълни президентът на КНСБ.Ние разглеждаме
тези мерки не само като социална политика, но и като икономическа стратегия. Напрежението
наистина расте, ние не искаме да плашим никого, но сега е моментът да договорим различни
действия и стъпки, които да съживят икономиката, допълни Димитров.92% от българите казват,
че искат работа, работа и работа, според проучване на МКП, заяви ген. секретар на МКП Шарън
Бъроу. Хората искат работни места, те настояват правителството да генерира нови работни
места и развитие. 79% от българите заявяват, че те нямат дори 1 евро, което да спестят,
допълни Бъроу. Степента на безработица и изключването на младите хора от пазара на труда
са много сериозни проблеми. Като се има предвид, че според европейските статистики 40 % от
българското население са застрашени от това да попаднат под прага на бедността, това не
сочи към възможност за устойчиво бъдеще, заключи Бъроу.Според нея правителството трябва
да потърси начин да увеличи вътрешното потребление чрез подкрепа на всички мерки,
свързани със социална защита, както и повишение на минималната работна заплата, продължи
генералният секретар. Сред предложените от Бъроу мерки са да се осигурят достъпни кредити
за малки и средни предприятия, които да осигурят развитието им. "Подкрепяме и инвестиране в
инфраструктурата, за тази цел настояваме за изграждане на Национален съвет за устойчиво
развитие. Поздравявам синдикатите в България за техния професионализъм и отдадеността на
проблемите на икономиката и работниците в България", заяви Бъроу.ЕС е много уязвим. Това,
което излезе още вчера като статистики е, че ще има отрицателен прираст, трудно ще се
достигне стойност от 1% за следващата година. Затова България трябва сега да начертае своя
план за развитие, допълни Бъроу.Българският бизнес също беше представен частично, от там
бяха повдигнати също много въпроси, допълни д-р Константин Тренчев. Оказа се, че по някои
въпроси вижданията на синдикатите и бизнеса не са противоположни. Социалното напрежение
вследствие на вдигането на цените се изостря, това ще се почувства осезаемо през постудените месеци. Ако има съответния градус, социалната обстановка може да бъде взривена
от какъвто и да е повод, допълни Тренчев.Трудно е да се прецени колко работни места ще се
създадат, но чрез подобна на предложената финансова инжекция от около 1.5% от БВП със
сигурност ще увеличи потреблението, продължи Пламен Димитров. Директно парите, които ще
отидат за увеличение на минималната работна заплата и пенсиите, ще се отразят и на бизнеса,
защото ще има по-голямо потребление, допълни Шарън Бъроу.
Източник : Actualno
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Резюме: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове.

16

Дата: 18.07.2012
Източник: www.ekipnews.com
Връзка:
http://www.ekipnews.com/news/ikonomika/banki_i_finansi/80_ot_bylgarite_ne_mogat_da_spestqt_i_e
dno_evro_/135538/
Брой думи: 188
Резюме: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.
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Заглавие: 80% от българите не могат да спестят и едно евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.
Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната организация на труда
Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в България, организирана
от КНСБ и КТ "Подкрепа".
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че през следващите няколко месеца
правителството и социалните партньори трябва да договорят мерки за стимулиране на
икономически растеж, като бъде запазена финансовата стабилност. В противен случай
замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще предизвикат социални взривове,
предупредиха синдикатите.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепи
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Към тях лидерът на КНСБ Пламен Димитров добави преференциални кредити
за малките и средни предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500
милиона евро по оперативната програма „Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
Според прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа се
очаква отрицателен икономически ръст от – 0.3 процента.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D933959
Брой думи: 240
Резюме: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, това показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави. Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната
организация на труда Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в
България, организирана от КНСБ и КТ Подкрепа. Президентът на КНСБ Пламен Димитров
заяви, че през следващите няколко месеца правителството и социалните партньори трябва да
договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена финансовата
стабилност. В противен случай замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще
предизвикат социални взривове, предупредиха синдикатите.
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Заглавие: Близо 80% от българите не могат да спестят и 1 евро, сочи изследване
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, това показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави. Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната
организация на труда Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в
България, организирана от КНСБ и КТ Подкрепа. Президентът на КНСБ Пламен Димитров
заяви, че през следващите няколко месеца правителството и социалните партньори трябва да
договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена финансовата
стабилност. В противен случай замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще
предизвикат социални взривове, предупредиха синдикатите.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепи
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Към тях лидерът на КНСБ Пламен Димитров добави преференциални кредити
за малките и средни предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500
милиона евро по оперативната програма „Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
„Напрежението расте. И не плашим никого, а само обявяваме предварително, че сега е
времето да договорим различни действия и стъпки, които да могат да съживят икономиката поустойчиво в условията на рецесия в Европейския съюз следващата година и да подкрепят
ключовите сектори, предприятията и домакинствата и доходите на хората", каза Пламен
Димитров.
Според прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа се
очаква отрицателен икономически ръст от - 0.3 процента.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D933924
Брой думи: 128
Резюме: Областният информационен център – Добрич /ОИЦ – Добрич/ представи в Балчик
процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма
„Конкурентоспособност 2007-2013“. На срещата присъстваха представители на частни фирми
от града, управители на банки – партньори по проекта, управители на дружества с общинско
участие. Към инициативата на ОИЦ – Добрич се присъединиха и представители на Местна
инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла, Каварна, Балчик.
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Заглавие: ОИЦ - Добрич представи дейността си в Балчик
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център – Добрич /ОИЦ – Добрич/ представи в Балчик
процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма
„Конкурентоспособност 2007-2013“. На срещата присъстваха представители на частни фирми
от града, управители на банки – партньори по проекта, управители на дружества с общинско
участие. Към инициативата на ОИЦ – Добрич се присъединиха и представители на Местна
инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла, Каварна, Балчик.
Експерти от ОИЦ – Добрич представиха основните моменти от програмата „Енергийна
ефективност и зелена икономика“ - сроковете за подаване на проектни предложения,
максимално финансиране със средства от Европейския фонд за регионално развитие,
финансово участие на кандидатите. От своя страна представителите на фирмите се
интересуваха от техническото изпълнение на проектите, срокове за оценка на проектните
предложения и възможността да кандидатстват дружества със 100%-но общинско участие в
капитала.
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Източник: www.moreto.net
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Заглавие: Бъроу: 92% от българите искат работа, работа и пак работа
Подзаглавие: Сн.: БГНЕС
Автор:
Текст: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Димитров заедно с колегите си д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и Шарън
Бъроу, ген. секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), проведоха
двудневна среща с представители на Международния валутен фонд, Международната
организация на труда, както и представители на бизнеса.
На конференцията е поставен въпросът дали в условията на започваща рецесия в ЕС
разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде допълнена с ярки мерки, които да
стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров. Той предложи към съществуващите
механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за развитие и средствата от европейския
фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за разходни политики, увеличаване на заплати
и пенсии. По този начин ще се стигне и до бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от
финансовия пакт за стабилност. В следващите няколко месеца трябва да обсъдим и договорим
мерките за постигане на растеж, но като запазим финансовата стабилност, допълни
президентът на КНСБ.
Ние разглеждаме тези мерки не само като социална политика, но и като икономическа
стратегия. Напрежението наистина расте, ние не искаме да плашим никого, но сега е моментът
да договорим различни действия и стъпки, които да съживят икономиката, допълни Димитров.
92% от българите казват, че искат работа, работа и работа, според проучване на МКП, заяви
ген. секретар на МКП Шарън Бъроу. Хората искат работни места, те настояват правителството
да генерира нови работни места и развитие. 79% от българите заявяват, че те нямат дори 1
евро, което да спестят, допълни Бъроу. Степента на безработица и изключването на младите
хора от пазара на труда са много сериозни проблеми. Като се има предвид, че според
европейските статистики 40 % от българското население са застрашени от това да попаднат
под прага на бедността, това не сочи към възможност за устойчиво бъдеще, заключи Бъроу.
Според нея правителството трябва да потърси начин да увеличи вътрешното потребление чрез
подкрепа на всички мерки, свързани със социална защита, както и повишение на минималната
работна заплата, продължи генералният секретар. Сред предложените от Бъроу мерки са да се
осигурят достъпни кредити за малки и средни предприятия, които да осигурят развитието им.
"Подкрепяме и инвестиране в инфраструктурата, за тази цел настояваме за изграждане на
Национален съвет за устойчиво развитие. Поздравявам синдикатите в България за техния
професионализъм и отдадеността на проблемите на икономиката и работниците в България",
заяви Бъроу.
ЕС е много уязвим. Това, което излезе още вчера като статистики е, че ще има отрицателен
прираст, трудно ще се достигне стойност от 1% за следващата година. Затова България трябва
сега да начертае своя план за развитие, допълни Бъроу.
Българският бизнес също беше представен частично, от там бяха повдигнати също много
въпроси, допълни д-р Константин Тренчев. Оказа се, че по някои въпроси вижданията на
синдикатите и бизнеса не са противоположни. Социалното напрежение вследствие на
вдигането на цените се изостря, това ще се почувства осезаемо през по-студените месеци. Ако
има съответния градус, социалната обстановка може да бъде взривена от какъвто и да е повод,
допълни Тренчев.
Трудно е да се прецени колко работни места ще се създадат, но чрез подобна на предложената
финансова инжекция от около 1.5% от БВП със сигурност ще увеличи потреблението,
продължи Пламен Димитров. Директно парите, които ще отидат за увеличение на минималната
работна заплата и пенсиите, ще се отразят и на бизнеса, защото ще има по-голямо
потребление, допълни Шарън Бъроу /БГНЕС
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Резюме: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
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Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=3D577795
Брой думи: 576

Заглавие: Бъроу: 92% от българите искат работа, работа и пак работа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения, комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност от
социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Димитров заедно с
колегите си д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и Шарън Бъроу, ген. секретар
на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), проведоха двудневна среща с
представители на Международния валутен фонд, Международната организация на труда, както
и представители на бизнеса.
На конференцията е поставен въпросът дали в условията на започваща рецесия в ЕС
разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде допълнена с ярки мерки, които да
стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров. Той предложи към съществуващите
механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за развитие и средствата от европейския
фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за разходни политики, увеличаване на заплати
и пенсии. По този начин ще се стигне и до бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от
финансовия пакт за стабилност. В следващите няколко месеца трябва да обсъдим и договорим
мерките за постигане на растеж, но като запазим финансовата стабилност, допълни
президентът на КНСБ. Ние разглеждаме тези мерки не само като социална политика, но и като
икономическа стратегия. Напрежението наистина расте, ние не искаме да плашим никого, но
сега е моментът да договорим различни действия и стъпки, които да съживят икономиката,
допълни Димитров.
92% от българите казват, че искат работа, работа и работа, според проучване на МКП, заяви
ген. секретар на МКП Шарън Бъроу. Хората искат работни места, те настояват правителството
да генерира нови работни места и развитие. 79% от българите заявяват, че те нямат дори 1
евро, което да спестят, допълни Бъроу. Степента на безработица и изключването на младите
хора от пазара на труда са много сериозни проблеми. Като се има предвид, че според
европейските статистики 40 % от българското население са застрашени от това да попаднат
под прага на бедността, това не сочи към възможност за устойчиво бъдеще, заключи Бъроу.
Според нея правителството трябва да потърси начин да увеличи вътрешното потребление чрез
подкрепа на всички мерки, свързани със социална защита, както и повишение на минималната
работна заплата, продължи генералният секретар. Сред предложените от Бъроу мерки са да се
осигурят достъпни кредити за малки и средни предприятия, които да осигурят развитието им.
"Подкрепяме и инвестиране в инфраструктурата, за тази цел настояваме за изграждане на
Национален съвет за устойчиво развитие. Поздравявам синдикатите в България за техния
професионализъм и отдадеността на проблемите на икономиката и работниците в България",
заяви Бъроу. ЕС е много уязвим. Това, което излезе още вчера като статистики е, че ще има
отрицателен прираст, трудно ще се достигне стойност от 1% за следващата година. Затова
България трябва сега да начертае своя план за развитие, допълни Бъроу.
Българският бизнес също беше представен частично, от там бяха повдигнати също много
въпроси, допълни д-р Константин Тренчев. Оказа се, че по някои въпроси вижданията на
синдикатите и бизнеса не са противоположни. Социалното напрежение вследствие на
вдигането на цените се изостря, това ще се почувства осезаемо през по-студените месеци. Ако
има съответния градус, социалната обстановка може да бъде взривена от какъвто и да е повод,
допълни Тренчев.
Трудно е да се прецени колко работни места ще се създадат, но чрез подобна на предложената
финансова инжекция от около 1.5% от БВП със сигурност ще увеличи потреблението,
продължи Пламен Димитров. Директно парите, които ще отидат за увеличение на минималната
работна заплата и пенсиите, ще се отразят и на бизнеса, защото ще има по-голямо
потребление, допълни Шарън Бъроу. /БГНЕС
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Резюме: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
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Източник: www.24chasa.bg
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3D1466978
Брой думи: 174
Резюме: Почти 80 процента от българите не могат да спестят дори едно евро, показва
изследване на Международната конфедерация на профсъюзите.
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Заглавие: Българите не можели да спестят дори 1 евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Почти 80 процента от българите не могат да спестят дори едно евро, показва
изследване на Международната конфедерация на профсъюзите.
Същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта. Резултатите бяха обявени от
генералния секретар на Международната организация на труда Шарън Бъроу, след
конференция за създаването на работни места в България, организирана от КНСБ и КТ
Подкрепа.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че предстои правителството и социалните
партньори да договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена
финансовата стабилност. Синдикатите сигнализират, че ако това не се случи замразените
доходи и поскъпването на енергоносителите могат да предизвикат социални взривове.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепя
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Димитров иска още преференциални кредити за малките и средни
предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500 милиона евро по
оперативната програма „Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
Прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа е отрицателен
икономически ръст от - 0.3 процента.
24 часа онлайн
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3D1467047
Брой думи: 171
Резюме: Почти 80 процента от българите не могат да спестят дори едно евро, показва
изследване на Международната конфедерация на профсъюзите.
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Заглавие: 80% от българите не можели да спестят дори 1 евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Почти 80 процента от българите не могат да спестят дори едно евро, показва
изследване на Международната конфедерация на профсъюзите.
Същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта. Резултатите бяха обявени от
генералния секретар на Международната организация на труда Шарън Бъроу, след
конференция за създаването на работни места в България, организирана от КНСБ и КТ
Подкрепа.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че предстои правителството и социалните
партньори да договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена
финансовата стабилност. Синдикатите сигнализират, че ако това не се случи замразените
доходи и поскъпването на енергоносителите могат да предизвикат социални взривове.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепя
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Димитров иска още преференциални кредити за малките и средни
предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500 милиона евро по
оперативната програма „Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
Прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа е отрицателен
икономически ръст от - 0.3 процента.
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Дата: 18.07.2012
Източник: www.pariteni.bg
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=3D40&oid=3D72971
Брой думи: 171
Резюме: Почти 80 процента от българите не могат да спестят дори едно евро, показва
изследване на Международната конфедерация на профсъюзите.
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Заглавие: 80% от българите не могат да спестяват
Подзаглавие: Същият процент от нашенците казват, че нямат сигурност в заетостта
Автор:
Текст: Почти 80 процента от българите не могат да спестят дори едно евро, показва
изследване на Международната конфедерация на профсъюзите.
Същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта.
Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната организация на труда
Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в България, организирана
от КНСБ и КТ Подкрепа.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че предстои правителството и социалните
партньори да договорят мерки за стимулиране на икономически растеж, като бъде запазена
финансовата стабилност.
Синдикатите сигнализират, че ако това не се случи замразените доходи и поскъпването на
енергоносителите могат да предизвикат социални взривове.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепя
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения.
Димитров иска още преференциални кредити за малките и средни предприятия от развиващите
се сектори и използване на ресурса от 500 милиона евро по оперативната програма
„Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
Прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа е отрицателен
икономически ръст от - 0.3 процента.
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Дата: 18.07.2012
Източник: www.speshno.info
Връзка: http://www.speshno.info/news.php?id=3D212241
Брой думи: 188
Резюме: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.

Медиен мониторинг | 7/19/2012

Заглавие: 80% от българите не могат да спестят и едно евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.
Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната организация на труда
Шарън Бъроу, след конференция за създаването на работни места в България, организирана
от КНСБ и КТ "Подкрепа".
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че през следващите няколко месеца
правителството и социалните партньори трябва да договорят мерки за стимулиране на
икономически растеж, като бъде запазена финансовата стабилност. В противен случай
замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще предизвикат социални взривове,
предупредиха синдикатите.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепи
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Към тях лидерът на КНСБ Пламен Димитров добави преференциални кредити
за малките и средни предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500
милиона евро по оперативната програма „Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
Според прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа се
очаква отрицателен икономически ръст от – 0.3 процента.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/burou-92-ot-bulgarite-iskat-rabota-rabota-i-pak-rabota-614182.html
Брой думи: 163
Резюме: На конференцията е поставен въпросът дали в условията на започваща рецесия в ЕС
разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде допълнена с ярки мерки, които да
стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров. Той предложи към съществуващите
механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за развитие и средствата от европейския
фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за разходни политики, увеличаване на заплати
и пенсии. По този начин ще се стигне и до бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от
финансовия пакт за стабилност.
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Заглавие: Бъроу: 92% от българите искат работа, работа и пак работа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.Димитров заедно с
колегите си д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и Шарън Бъроу, ген. секретар
на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), проведоха двудневна среща с
представители на Международния валутен фонд, Международната организация на труда, както
и представители на бизнеса.На конференцията е поставен въпросът дали в условията на
започваща рецесия в ЕС разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде
допълнена с ярки мерки, които да стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров.
Той предложи към съществуващите механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за
развитие и средствата от европейския фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за
разходни политики, увеличаване на заплати и пенсии. По този начин ще се стигне и до
бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от финансовия пакт за стабилност.
actualno.com |
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.tv7.bg
Връзка: http://tv7.bg/news/bulgaria/9376142.html
Брой думи: 182
Резюме: Трябва да намери решение в близките месеци е високото ниво на безработица сред
младите хора и несигурността на работните места
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Заглавие: Профсъюзите вещаят социално напрежение през есента
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да намери решение в близките месеци е високото ниво на безработица сред
младите хора и несигурността на работните места
79% от българите не спестяват и не очакват това да се промени в бъдеще. Констатацията е
след проучване представено от генералния секретар на Международната конфедерация на
профсъюзите Шарън Бъроу. Тя изрази притеснение от финансовото състояние на българите
изрази.
Преобладаващата част от българите са на мнение, че правителството трябва да инвестира в
откриването на нови работни места и да гарантира устойчив растеж.
Синдикатите предлагат към съществуващите механизми на ОП "Конкурентоспособност",
Банката за развитие и средствата от европейския фонд "Джереми" да се добавят около 1,2
млрд. правителствена инжекция за увеличение на доходите на най-бедните. Това ще доведе до
увеличаване на бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от финансовия пакт за
стабилност.
Профсъюзите не плашат с протести, но предупреждават, че с наближаването на есента
социалното напрежение може да ескалира.
Друг проблем, който трябва да намери решение в близките месеци е високото ниво на
безработица сред младите хора, а почти 80% от българите не се чувстват сигурни на работното
си място от правна гледна точка.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.varnapress.net
Връзка: http://varnapress.net/?p=217051
Брой думи: 73
Резюме: Областният информационен център – Добрич /ОИЦ – Добрич/ представи в Балчик
процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма
„Конкурентоспособност 2007-2013“.
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Заглавие: ОИЦ – Добрич представи дейността си в Балчик
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център – Добрич /ОИЦ – Добрич/ представи в Балчик
процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма
„Конкурентоспособност 2007-2013“. На срещата присъстваха представители на частни фирми
от града, управители на банки – партньори по проекта, управители на дружества с общинско
участие. Към инициативата на ОИЦ – Добрич се присъединиха и представители на Местна
инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла, Каварна, Балчик.
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Дата: 18.07.2012
Източник: www.tvevropa.com
Връзка: http://www.tvevropa.com/bg/news/economics/view/73390
Брой думи: 188
Резюме: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.
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Заглавие: 80% от българите не могат да спестят и едно евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 80 процента от българите споделят, че не могат да спестят дори едно евро, а
същият процент от хората казват, че нямат сигурност в заетостта, показва изследване на
Международната конфедерация на профсъюзите, проведено сред гражданите на различни
европейски държави.
Резултатите бяха обявени от генералния секретар на Международната организация на труда
Шарън Бъроу след конференция за създаването на работни места в България, организирана от
КНСБ и КТ "Подкрепа".
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че през следващите няколко месеца
правителството и социалните партньори трябва да договорят мерки за стимулиране на
икономически растеж, като бъде запазена финансовата стабилност. В противен случай
замразените доходи и поскъпването на енергоносителите ще предизвикат социални взривове,
предупредиха синдикатите.
Генералният секретар на международната организация на труда Шарън Бъроу подкрепи
исканията на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата, пенсиите и бюджетните
възнаграждения. Към тях лидерът на КНСБ Пламен Димитров добави преференциални кредити
за малките и средни предприятия от развиващите се сектори и използване на ресурса от 500
милиона евро по оперативната програма „Конкурентоспособност" за генериране на растеж.
Според прогнозата на Международния валутен фонд през следващата година в Европа се
очаква отрицателен икономически ръст от – 0.3 процента.
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