Уважаеми г-н Президент,
Дами и Господа народни представители,
Госпожи и Господа министри,
Колеги социални партньори и представители на работодателските
организации,
От името на българските общини поздравявам Президента и го приветствам за
инициативата да стартира консултации за търсене на консенсус по залагане на ключови
приоритетни направления в основата на програмирането за 2014-2020 г., които ще се
финансират по линия на Европейския социален фонд. С участието си тук, ние
общините изразяваме готовността си да се включим активно и професионално в този
дебат.
Подкрепяме предложените от Президента тематични цели и инвестиционни
приоритети, както и областите на въздействие, към които да бъдат насочени средствата
от ЕСФ. Налице е приемственост и надграждане на цели и приоритети, изпълнявани и
понастоящем по европейските програми.
Представяме Ви нашето виждане по основната тематичната цел, със съответните
инвестиционни приоритети, имаща пряко отношение към дейността на местните
власти:
Тематична цел 3: насърчаване на социалното включване и борбата с бедността.
В съответствие на националните и европейски приоритети в социалното развитие,
общините се обръщат сериозно към политиките на социално включване, разработват и
внедряват социални услуги, които са насочени към уязвимите групи, деца и семейства
в риск. При развитието, разкриването и предоставянето на социални услуги изцяло се
разчита на местния капацитет на общините да планират, идентифицират и разработват
алтернативни услуги. Според целите на Европа 2020 за осигуряване на равен достъп до
устойчиви, качествени и достъпни социални услуги, общините разширяваме
партньорствата с НПО сектора, с цел повишаване на качеството на услугите и
осигуряването на допълнителни източници на финансиране. Осигуряването на
достъпни и качествени социални услуги е пряко обвързано с: насърчаване на
социалното включване, промяна на модела за грижа за възрастните хора, осигуряване
на достъпна среда, подобряване жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на
бездомните. За да отговорим на нуждите на уязвимите общности и групи, ние
общините полагаме усилия да развием цялостна социална политика, която включва
прилагането на иновативни, комплексни и мултидисциплинарни подходи за
осигуряване на широк спектър услуги, според конкретните потребности на гражданите.
Редица общини оптимизират наличните ресурси чрез прилагането на модерни
междусекторни взаимодействия и чрез развитието на партньорства на регионален или
областен принцип.
Важен аспект на борбата с бедността е и деинституционализацията на социалните
услуги за деца, което е и приоритет на общинските политики. За осъществяването
на стратегическата цел да осигурим на всяко дете право да живее в семейна среда и
закриването на специализираните институции, ние общините сме насочили усилията си
в развитието на приемната грижа и услугите от резидентен тип. Тя продължава чрез
разширяване на териториални обхват, повишаване на качеството и разнообразяването
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на услугите, които да осигурят грижа в семейна среда или близка до семейната, за да
отпадне необходимостта от институционална грижа в рамките на общността.
Голяма част от общините изпълняват проекта „Социално включване”, финансиран от
Световната банка, и притесненията ни са свързани с осигуряване на устойчивостта на
услугата, изискваща значителни финансови ресурси, след приключване на проектните
дейности. Надяваме се, при планиране на новия програмен период за европейско
финансиране, да се включи необходимостта от завишени инвестиции и финансиране в
социалния сектор, с оглед осигуряване на устойчивост на дейностите и услугите.
Подкрепяме предложената тематична цел, като се надяваме на местно ниво да създадем
по-добри условия за социално включване и адекватно решаване на проблемите на
местните жители.
Ние общините сме активен участник в изпълнение на Националната стратегия за
интеграция на ромите до 2020 г., ангажирани сме и с преодоляването на негативните
социално-икономически характеристики за тази група, осъзнаваме, че нашите усилия
създават условия за успешно и устойчиво развитие на обществото. Ангажираме се с
подкрепа в разработването на годишните планове за действие по приоритетите на
националната стратегия за интеграция на ромите и ще бъдем активни в търсене на
решения за ресурсното им обезпечаване. НСОРБ изпълнява проект, целящ намирането
на подходящите форми на сътрудничество между европейските общини и създаването
на трайна мрежа, чрез която най-добрите политики в тази област да бъдат достъпни и с
възможност за непосредствено прилагане. Считаме, че през новия програмен период е
необходимо разработването и прилагането на трайна система от стимули за по-пълно
обхващане и по-ефективна работа на ангажираните с ромската интеграция. Важно е
политиките по интеграция да създадат гаранция за постигане на приобщаващ ефект на
местно и регионално ниво за представителите на ромската общност.

Уважаеми г-н Президент,
Дами и Господа,
В заключение още веднъж изразявам готовността на общините да бъдем активен
участник при формиренето на приоритетите за ЕСФ през следващия програмен период
развитие, а не само техен последващ изпълнител. Надявам се, че тази иницииатива на
президента ще бъде не само продължена, но и разширена и задълбочена, при дизайна
на бъдещите стратегически документи.
Благодаря за вниманието!
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