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На 19 февруари в 
Главно управле-
ние на ДП РАО 

се състоя делова среща 
между изпълнителния 
директор Дилян Петров, 
председателя на Упра-
вителния съвет Петър 
Димитров и експерти 
на предприятието и де-
легация на посолството 
на Франция в България. 

Срещата се състоя по 
инициатива на френс-
ката страна и с лич-
ното участие на Н. Пр. 
Ксавие Лапейр дьо Ка-
бан, посланик на Фран-
ция в България. В него-
вия експертен екип бяха 
включени д. н. Жерар 
Коние – регионален съ-
ветник по ядрените въ-
проси за Централна и 

Източна Европа, Жан-
Мари Деманж – ръко-
водител на Регионална-
та икономическа служба 
на Франция, Марк Дьо-
белс – директор на ико-
номическата мисия 
Юбифранс. 

Предмет на разгово-
рите беше развитието 
на ядрената енергетика 
с акцент върху един от 

особено важните й сег-
менти – управлението на 
радиоактивните отпадъ-
ци, генерирани от рабо-
тата на ядрените инста-
лации и извеждането от 
експлоатация на спрени 
мощности. „Убедител-
ното решение на тези 
два въпроса са ключов 
момент в съвременния 
свят за изграждането на 
нови мощности”, под-
черта Дилян Петров. Той 

представи дейността на 
единственото българско 
предприятие, натоваре-
но от държавата с отго-
ворността за безопасно-
то управление на РАО. 
Петров запозна при-
състващите и с бъдещи-
те приоритетни проекти 
в периода 2014-2020 г. в 
контекста на Национал-
ната стратегия за упра-
вление на ОЯГ и РАО. 

Н. Пр. Ксавие Лапейр 

дьо Кабан и членовете 
на делегацията изразиха 
готовност за съдействие 
при споделяне на опита 
на Франция като стра-
на с високо развита яд-
рена енергетика и дъл-
гогодишна практика в 
управлението на РАО. Те 
анонсираха и предстоящ 
в България форум с учас-
тието на френски орга-
низации в областта на 
ядрената индустрия. ◄

Среща с посланика на Франция в България

Ния Паскалева

Безработните мла-
дежи у нас са 
28%, сочи статис-

тиката. Някои експерти 
отчитат, че причините за 
този голям дял са иконо-
мически, демографски и 
образователни, както и 
ниското ниво на профе-
сионално обучение, лип-
сата на кариерно ориен-
тиране и нагласата на 
работодателите по време 
на криза да пазят висо-
коквалифицираните си 
кадри за сметка на мла-
дите кандидати. Липса-
та на втори чужд език 
също се оказва серио-
зен проблем за връзката 
между бизнеса и млади-
те хора. Според експер-
тите основният проблем 
сред младите хора, ко-
гато кандидатстват за 
работа, е неумението да 
четат изискванията на 
фирмите и да ги съпос-
тавят със собствените си 
умения.

Проблемът с младеж-
ката безработица е сред 
водещите европейски 
проблеми, но в България 
той е много по-сериозен. 
Около 40 000 са млади-
те безработни хора на 
възраст между 15 и 29 
години, на които и ро-
дителите са безработни. 

Божидар Данев, предсе-
дател на Българска сто-
панска камара, нарича 
тази категория „потом-
ствени безработни мла-

ди хора”. За младежите, 
които никога не са има-
ли първо работно място, 
имат ниско образование 
и никаква квалифика-
ция, пазарът на труда е 
затворен завинаги. 

Според данните на 
Българската стопан-
ска камара (БСК) все-
ки четвърти безработен 

младеж е с висше об-
разование. 30% от без-
работните млади хора 
никога не са започвали 
работа, почти толкова са 

и младежите, които нито 
учат, нито работят.

Средноквалифицира-
ните кадри са на изчерп-
ване и това води до фе-
номена на места за хора 
със средно-техническо 
образование да работят 
инженери. По тази при-
чина близо 30 на сто от 
всички работещи в Бъл-

гария са свръхквалифи-
цирани за длъжността, 
която заемат. Едва 24 
на сто от висшистите 
заемат позиции, които 

отговарят на образова-
нието им. За справяне 
с проблема Брюксел от-
деля 250 млн. евро. С 
парите трябва да се га-
рантира заетост на мла-
дите българи до 24 годи-
ни. От Бюрото по труда 
в Козлодуй разясниха 
подробностите около 
тези програми за безра-

ботни младежи. Очак-
ва се в най-скоро време 
да започнат програми-
те, които предвиждат да 
обхванат младежи до 29 
години, но с подточка до 
24 години. По тези про-
грами страната се за-
дължава да осигури ра-

ботни места за всички 
одобрени. 

Ето какво е мнение-
то на няколко безработ-
ни и на няколко работе-
щи младежи по въпроса 
защо процентът на хора-
та без препитание при 
тях е толкова голям:

Мързеливи, необразовани или без 
шанс са безработните младежи 

Каролина Костова
Години: 20
Образование: учи висше, 
специалност „Маркетинг, 
реклама и ПР”
Работи като трудов медиа-
тор от 3 седмици 
„Не са мотивирани млади-
те. Образованието е важно, 
а те нямат мотивация нито 
за учене, нито за работа.”

Цветанка Петрова
Години: 23
Образование: учи висше 
Работи в Бюрото по труда от 
2 месеца 
„Голям процент от младежи-
те са мързеливи, грубо каза-
но. Те не са заинтересовани 
към обявите за работа.”

Елена Кирилова 
Години: 20
Образование: средно
Безработна от 1 месец
„Според мен големият про-
цент млади хора без работа 
се дължи на липсата на ра-
ботни места.”

Николай Трайков
Години: 29
Образование: средно
Безработен от 5 месеца
„Затварят се предприятия, с 
които се закриват много ра-
ботни места, а не се създа-
ват нови. Това е причината 
за безработицата”

Радослав Цепенишев
Години: 24
Образование: висше
Безработен от 3 месеца
„Има много безработни 
поради факта, че не са 
достатъчно квалифици-
рани.”

Денислава Цветкова
Години: 25
Образование: висше
Безработна от 5 години
„Търсят се хора с опит, а 
младежите, които току що 
са завършили обучението 
си, няма как да го притежа-
ват. Просто не им се дава 
шанс за развитие.”
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