„Младежка визия за бъдещето на България“
Младежки съвет по икономика, регионално развитие и инфраструктура

„РАЗГРЪЩАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ПОВИШАВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В НАЙ-БЕДНИТЕ РЕГИОНИ НА
БЪЛГАРИЯ“

Най-бедните региони на България носят в себе си множество проблеми,
резултат от натрупване на не добре овладяни икономически, социални,
демографски, екологични и културни фактори. До голяма степен
изоставането на тези части е резултат от затварянето на водещи
промишлени предприятия в годините на прехода..
От
изключителна
необходимост
е
държавата,
общините,
университетските ръководства, младежките организации да изготвят и
реализират програма за бързо развитие на изоставащите региони в
България и тя да стане приоритет в държавната политика. Въпреки
съществуването на множество проблеми, аз мисля, че бъдещето на тези
региони е тясно свързано със селското стопанство, развитието и
модернизацията на инфраструктурата и облика на градовете, туризма,
използването на квалифицирана работна ръка, даване на повече шансове
за младите специалисти.
По климатични и географски показатели районите, обект на обсъждане,
са много подходящи за развитие на разнообразна селскостопанска
дейност. Необходимо е водещите аграрни фирми, най-изявените фермери
в България да се включат активно с дейността си в тези региони и да
ползват в замяна данъчни или друг вид облекчения.
Особено важен е въпросът за подобряване на градското благоустройство
и качествата на градската среда, за да могат тези центрове да привличат
инвестиции и активно да участват като конкурентноспособни градове в
границите на Европейския съюз. В тази връзка чрез финансиране по
Европейските програми е необходимо да се обнови физическата среда,
жилищния фонд, сградите за обществено обслужване- детските градини и
училища, болниците и др., така че те да имат модерна, съответстваща на
европейското ни настояще визия. Например полезно ще бъде
завършващите обучението си студенти по архитектура, младите
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строителни инженери, ландшафтните архитекти да посветят дипломните
си работи на слаборазвитите региони.
Отчитайки голямото влияние на парковата среда и зелените площи като
цяло върху качеството на живот е изключително важно да се
реконструират и дори да се създадат нови зелени пространства в
изоставащите региони. Те служат за намаляване потреблението на
енергия, намаляване нуждата от ползване на транспортни средства,
намаляване увреждането и замърсяването на градската среда,
управлението на повърхностните валежни води, екологичното използване
на градската територия и т.н. . Централните градски части също са
остарели и не актуални. Работата в тези насоки ще бъде крачка към
постигане на устойчиво развитие, ще промени визията на градовете като
ги представи в нова съвременна и адекватна форма,което е особено важно
за привличане на чужди инвестиции в тези части на страната.
За разлика от други региони в териториите, обект на обсъждане не са
използвани рационално природните и антропогенни ресурси за развитието
на туризма. Там има почва за осъществяване на много разновидности
туризъм - културен, екологичен, алтернативни форми. Социализирането на
паметниците на културата е инструмент за градското развитие. Развитието
на културния и исторически туризъм, активната работа
за
присъединяването на тези региони към широко рекламираните дестинации
ще доведе до съживяване на удивителни кътчета от България.
Когато говорим за слаборазвитите райони непременно възниква темата
за инфраструктурата. Необходимо е Общините активно да ползват
Европейските фондове, за да се създават допълнителни пазарни
възможности за бизнеса, за придвижването на хора и стоки, за опазването
на околната среда, чистотата на въздуха и съхраняване на водните
ресурси.
Демографският проблем е другият основен въпрос в тези части на
страната.
По-голямата част от населението е застаряващо, липсват
свежи идеи, които могат да дадат младите хора. Тях обаче ги няма, те са
напуснали родните си градчета и са се отправили към големите силно
урбанизирани градове с едничката цел да намерят работа, с надеждата и
мечтата за повече възможности, за живот по-добър от този, който са
виждали до сега. Затова е необходимо е да се обърне особено внимание на
старта в кариерата на младите специалисти- да се финансират най-добрите
програми, които гарантират работни места и конкурентна бизнес среда, да
се дава равен шанс на жените и мъжете да развият и докажат своя
потенциал.
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А защо да обръщаме гръб и на доброволния труд - тази широко
разпространена практика на най-развитите и богати страни в Европа?
Нима не е възможно студенти да практикуват в малките общини, в
медицинските центрове, горските стопанства, аграрните и животновъдни
фирми. Така ще се докоснат до реалния живот, а това може да се превърне
и в добър старт на бъдещата им кариера.
Слаборазвитите региони в България с общи усилия и реализиране на
програмите,които Европейският съюз предлага, успешно могат да се
превърнат в места, където младите хора ще работят, ще се развиват и ще
създават семейства и деца за благоденствието на страната ни.

25.11.2012 г.
Сиана Георгиева Чанева
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