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      ДО 
Г-ЖА ДЕЯНА КОСТАДИНОВА 
СЕКРЕТАР ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ, 
МЛАДЕЖТА И СПОРТА 
НА ПРЕЗИДЕНТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА, 
  
 Благодаря за поканата да присъствам на организирания под егидата на 
Президента на Република България дебат, посветен на важната тема за приобщаващия 
растеж в контекста на заетостта и социалното включване. Той без съмнение е 
доказателство за ангажираната и отговорна позиция на настоящата администрация на 
Президента по въпросите от стратегическо значение за страната.  

Документът относно приоритетите за постигане на приобщаващ растеж 
предоставя възможност за провеждане на една съдържателна дискусия. Ето защо, 
заявявам своята подкрепа за идентифицираните в него приоритети, като същевременно 
бих искал да направя и няколко допълнителни коментара: 

На първо място, смятам че документът е съобразен с основните приоритети на 
Националната програма за реформи на Република България (2012-2020 г.). 
Доказателство за това е акцентът върху постигането на по-висока и по-качествена 
заетост чрез инвестиции в знанията и уменията на работната сила и насърчаване на 
трудовата мобилност, от една страна, и активно социално включване на уязвимите 
групи, от друга. Същевременно с това, приоритетите и областите на въздействие са 
формулирани достатъчно гъвкаво, при отчитане на факта, че все още не са одобрени 
Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. и регламентите за 
управление на средствата от ЕС през следващия програмен период.  

Намирам за силна страна на документа ясния фокус върху насърчаването на 
заетите лица в контекста на подкрепата за малките и средни предприятия и 
предприемачеството. Без съмнение, интеграцията на уязвимите групи е важна, но също 
толкова важно е и да се осигурят инвестиции в качеството на работната сила, за да се 
повиши производителността на труда и конкурентоспособността на икономиката. 

Внимание заслужава и темата за човешките ресурси във 
високопроизводителните и високотехнологични предприятия. Знаете, че в рамките на 
стратегията „Европа 2020” се поставя особен акцент върху развитието на ИКТ, 
подкрепата за сектори с висока научна интензивност, развитието на иновативния 
потенциал на икономиката. Но без необходимите човешки ресурси, високите 
технологии и иновациите трудно ще бъдат приложени на практика.  

Не мога да не изтъкна и положителният факт, че темата за младежите и тяхната 
интеграция на пазара на труда присъства сред водещите области на въздействие. Това е 
в унисон както с инициативата на Европейската комисия „Възможности за младите 
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хора”, така и с подетите у нас инициативи – например Националната инициатива 
„Работа за младите хора”.  

Що се отнася до приоритетите в областта на социалното включване, то там 
виждаме устойчивост и последователност на подхода, например продължаване на 
стартиралите реформи в сферата на деинституционализацията и услугите за ранно 
детско развитие. От друга страна, можем да отбележим някои нови моменти, 
заслужаващи подкрепа. Такава тема например е премахването на институционалния 
модел на грижа за възрастните хора и хора с увреждания чрез развитие на услуги за 
дългосрочна грижа и междусекторни услуги.  

В заключение бих отправил и една препоръка към документа. В него е 
упоменато, че ще се разчита на т.нар. „интегриран подход” – както на ниво политики, 
така и в териториален план. Намирам, че документът може да бъде малко по-конкретен 
в тази си част. Постигането на интегриран подход само по себе си е положително, но 
изисква на ранен етап да бъдат идентифицирани областите и териториите, в които това 
ще се случи, както и инструментите, които ще бъдат обединени за постигане на 
предварително поставените резултати. Смятам, че през следващия програмен период 
подходящи области за прилагане на интегриран подход биха били ромското включване 
и интеграцията на хората с увреждания. По своя характер това са сложни проблеми, 
изискващи интервенции на местно ниво от едновременно няколко инструмента, 
попадащи в сферите на различни политики. С оглед на това, препоръчвам още на ранен 
етап тези въпроси да бъдат обмислени, а решенията – предварително консултирани със 
заинтересованите страни с оглед постигането на нужния консенсус.  
 

 

КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ 
Председател на парламентарната група на ПП ГЕРБ 

 


