„Младежка визия за развитие на България“
„Предизвикателства и перспективи пред
младежката заетост“.
За да успее България да добие визия на модерна европейска държава, тя трябва да
предприеме стъпки към икономически прогрес, който обаче да е устойчив и щадящ околната
среда. Днес постоянно се говори за унищожаване на природните ресурси и

екологични

катастрофи. За жалост обаче, това не е просто „грозна” статистика , която медиите умишлено
разпространяват, а самата реалност. Заплахата за здравето и живота на човека наложи
възникването на науката екология, която е призвана да анализира миналото, настоящето и
тенденциите за развитие на природната среда и да изнамери и приложи методи и нови
технологии, с внедряването на които да възстанови природата, или поне да не я разрушава
повече, отколкото сега. Развитието на тази наука изисква подготвени млади, амбициозни и
отговорни специалисти, които да работят усърдно за каузата „чиста околна среда”. Еколозите
сме тези, които трябва да мислим за бъдещето и да изготвяме проекти и преспективи за
управление на отпадъците,

запазване на биологичното разнообразие, за пречистване на

водите и намаляване на вредните емисии

във въздуха. Тази наука изисква от младите

специалисти преди всичко отговорност и зрели решения.
В днешно време, за да успеем ние , младите хора , да се реализираме на пазара на труда е
необходимо

да бъдем

високо квалифицирани, да владеем поне два чужди езика, да

притежаваме стаж по специалността веднага след дипломирането . Когато се изисква от нас
да имаме натрупан опит е логично да ни се предоставят и възможности за практически стаж
по време на следването. Трябва да има регламентиран и задължителен стаж към различни
държавни и часни структури. Това според мен е приоритет , над който управляващите трябва
да помислят, за да може преходът от образование към заетост да е по- плавен.
Ако трябва да бъдем откровенни, ще признаем, че студентските години за много младежи
са изпълнени с предизвикателства и трудни моменти. Като се започне с високите
семестриални такси ,недостатъчните места в общежитията, а така също и намалените бройки
на държавните стипендий, висшето образование често се оказва непосилно за семейния
бюджет на средностатистическото българско семейство. Част от младите хора, който имат
заложби и природна интелигентност, не могат да развият своя потенциал точно поради
социалната неравнопоставеност. Държавата трябва да подпомага финансово бъдещите
специалисти и много добра възможност за това се предоставя чрез Европейските стипендии
отпускани по Проект „ Студентски стипендии и награди.” Тази добра практика трябва да бъде

продължена и след 2013 година , за де се даде шанс на можещите и знаещи младежи да
повишат стандарта си на живот. Моята визия за развитие на България е ясна и еднопосочна.
Трябва да се инвестира във висшето образование на младите хора. Добре подготвените
специалисти ще допринесат за проспиритета и модерното развитие на страната ни. Една от
преспективите пред младежите , които сега завършват магистратура и обичат да се занимават
с наука , а академичното съсловие ги превлича е да запишат доктурантура към избрано от тях
висше учебно заведение . Моят апел към управляващите е да се предвидят повече средства за
младите учени.
Въпреки предизвикателствата пред младите хора в България, съвсем отговорно
заявявам, че за всеки амбициозен младеж има и добри преспективи . Една от алтернативите
за младите висшисти е Програмата „ Старт в кариерата” , която чрез Агенцията по заетостта
дава възможност на младежи без опит да натрупат трудов стаж за 9 месеца в публичната
администрация. По тази програма в момента провеждам стаж в Регионалната инспекция по
околна среда и водите гр. Пазарджик. Отделът в който работя е Контрол на околната среда ,в
часност Управление на отпадъците. Изключително важно е теоретичните знания от
университета да се приложат на практика. През 5- те години на обучението си в Аграрен
университет Пловдив , по собствена инициатива и със съдействието на висшето учебно
заведение успях да проведа практически неплатен стаж в различни държавни и частни
структури . При подготовката на дипломните си работи за бакалавърската и магистърската
степен имах възможността за стаж

в Предприятието за рециклиране на хартия „ Дуропак

Тракия” в гр.Пазарджик, което е водещ производител на велпапе и изделия от велпапе в цяла
Европа. От там стартира бъдещата ми кариера на еколог. Запознах се и общувах със хора професионалисти , които с желание и отзивчивост ме напътстваха и обучаваха . Допирът със
същността на производствения процес ме накара да осъзная колко отговорна е ролята на
специалистите, грижещи се за опазването на околната среда. В този ред на мисли смятам , че
единствената възможност да се понижи високият процент на безработицата в страната ни е,
да инвестираме в икономическо развитие чрез зелени проекти и иновации , щадящи
природните ресурси. Трябва да се закрепи и подсили връзката между университетите,
предприятията и управляващите .Трябва да има открит диалог и ясна комуникация за
проблемите , да се търсят своевременни решения и да се предотвратяват бъдещи екологични
катастрофи. Изграждайки пречиствателни станции по българското Черноморие и заводи за
оползотворяване на отпадъците в големите населени места , ще се създадат не само нови
работни места , но ще се подобри и екологичната ситуация в България.
За да се постигне устойчиво развитие обаче , е нужно да се променят икономическите,
социалните и екологичните разбирания на хората. Младите хора трябва да имат отношение и

гражданска позиция към случващото се в страната ни . Ако се промени всеобщото разбиране,
че единствено големият град дава възможности за реализация и се обърне внимание на
българското село, тогава няма да има пустеещи плодородни земи, няма да има и масова
безработица сред населението. Нужни са евросубсидии за развитие на селските райони и за
подпомагане на младите фермери и производители.

При планиране на общата

селскостопанска политика трябва да се предвидят средства за закупуване и внедряване на
селскостопанска техника и методики , чрез които земеделците да покриват изискванията и да
спазват стандартите. Селското стопанство е основният източник на метан и азотен оксид, а
тези два вида парникови газове имат много по-голям потенциал за затопляне, отколкото
въглеродния диоксид.

Добра алтернатива

да се облекчи въздействието на селското

стопанство върху климата чрез подобряване на образованието и обучението за земеделските
стопани относно това, как по-добре да използват разработените при научноизследователската
дейност иновации. Земеделските производители

трябва да бъдат изцяло подготвени да

посрещнат енергийните предизвикателства чрез разработването на „зелени“ енергийни
източници като биомаса, биологични отпадъци, биогаз, биогорива и дребномащабно
производство на вятърна, слънчева и водноелектрическа енергия, като по този начин създават
нови работни места. Трудовата заетост на хората в селските райони

и достойното

им

възнаграждение трябва да бъдат приоритетни цели в бъдеще. Планирайки в преспектива,
възраждането на селата ще доведе и до инвестиции в инфраструктурата и туризма на тези
райони. Все по-често се говори за екоторизъм, семейни екохотели, където хората търсят
спокойствие и връзка с природата, онази връзка, която е изконна и вечна.
Тогава неки всеки от нас си зададе въпроса :” Защо човекът „днес”унищожава даденото
му от „вчера” и лишава от него новото поколение „утре?” Младежката визия за развитието
на България трябва да е насочена към бъдещето и да се мисли за общия проспиритет. Всички
ние, младите специалисти

имаме нужда от стимул да останем в родината си, да не се

примиряваме с трудностите а да търсим начити за преодоляването им. И ако в университета
формулата на успеха е много труд и доза късмет, то при започване на работа се добавя още
един изключително важен компонент – протегната ръка от човек, който да повярва в теб и да
ти даде шанс да се докажеш. Искрено се надявам , че работодателите в България ще оценят
потенциала на младите хора и ще ни осигурят добри условия на труд и прилично
възнаграждение .

