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На 25 октомври се проведе ежемесечното събрание на старозагорския "Клуб на работодателя". 
Освен рутинната работа на членовете на клуба по изработване на становища относно точките от 
дневния ред на общинската сесия, работодателите имаха възможност да чуят две презентации - от 
Бюрото по труда и М-тел за възможности, от които могат да се възползват.  
Директорът на "Бюро по труда" Стара Загора Георги Гьоков предложи на старозагорския бизнес да 
работят заедно по програма за заетост на млади специалисти до 29 години, финансирана от ОП 
"Развитие начовешките ресурси". Програмата предвижда работодателят да може да вземе на стаж 
един или няколко човека със средно или висше образование за срок от 6 месеца, които да бъдат 
обучени за дадена позиция във фирмата. Възнаграждението на наетите, както и хонорар на 
обучаващия ги, се заплащат от Бюрото по труда с отпуснатите по програмата средства. 
Работодателят може да наеме след стажа само един от обучаваните, или дори да не наеме никого, 
ако прецени, че не е открил нужния му човек. И двете страни имат полза от стажа - работниците го 
вписват в трудовата си характеристика и подобряват позицията си на трудовия пазар, а повишават 
и уменията си в реална среда. Работодателят не харчи фирмени средства за обучение. Програмата 
ще продължи 34 месеца и бе посрещната от присъстващите много добре. Според членовете на 
клуба това е за момента най-подходящия продукт, предлаган по ОП на ЕС.  
Интересна идея относно създаване на система за стажове, специално за децата на членовете на 
"Клуб на работодателя" даде Христофор Бунарджиев. Според него децата на собствениците на 
фирми се оказват по-слабо подготвени по време на летните стажове във фирмите на родителите си, 
в сравнение с наетите други млади хора. Причината е, че като деца на шефа, те не са в 
конкурентна среда и към тях служителите, макар и не преднамерено, се отнасят по друг начин, 
отколкото към останалите стажанти. Думите на г-н Бунарджиев бяха подкрепени и от Пламен Русев, 
а също и от други бизнесмени. Бе взето решение членовете на клуба до март месец да изработят 
основите на вътрешна за клуба стажантска система, при която децата им да се учат на работа и 
бизнес в чужда фирма, но на член от клуба. С други думи да има възможност за вътрешен обмен и 
обучение на наследниците.  
Съьбранието завърши с филм и дегустация на вината "Тера Тангра" на едноименната винарна.  
 

 

Живка КЕХАЙОВА 


