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СТАНОВИЩЕ
Относно: „Предизвикателства и перспективи пред младежката заетост”

Благодаря за поканата да присъствам на организираната под егидата на Президента на
Република България нова инициатива „Младежка визия за развитие на България”. Тази
инициатива без съмнение е доказателство за ангажираната и отговорна позиция на
Президента по въпросите свързани с развитието на България.
Настоящото становище е изготвено въз основа на опита, придобит по време на
обучението ми в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и последвалата го
реализация.
Израснал съм в „Средногорския район”, където има силно развита минно-добивна
промишленост. Исках да се реализирам в тази среда и се насочих към Минно-геоложки
университет „Св. Иван Рилски”. Това е единствения университет в България, който подготвя
специалисти за минната индустрия. По време на следването си, имах възможността да
придобия професионални умения от високо квалифицирани преподаватели. Участвах
активно в научно-изследователски проекти и стажантски програми, които допринесоха за
личното ми и професионално развитие, като бъдещ специалист. Благодарение на участието
ми по една такава стажантска програма, ми предложиха работа в голяма минна компания в
България, в която работя до момента. Тази компания е от водещите в минния сектор и
допринася за развитието на икономиката на страната. Предлага съвременни технологии,
модерно управление, отлични условия за работа по световните стандарти и високо
възнаграждение на своите служители, спрямо пазара на труда в България.
Реализацията си като млад специалист на трудовия пазар, виждам в една от най-добре
развиващите се през последните години индустрии:

минно-добивната индустрия, която

търси квалифицирани кадри и допринася за тяхното професионално развитие. Минногеоложкият университет „Св. Иван Рилски” е институцията, която подготвя тези кадри и
заедно с бизнеса спомагат за професионалната реализация на младите специалисти. Не
случайно през последните години университетът има много висок процент на реализирани
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студенти, след завършването им. Силно личи партньорството между университет и бизнес,
което е в основата на усъвършенстването на бъдещите специалисти, които със своите знания
и умения ще спомагат за социално-икономическото развитие на страната.
В тази връзка за подобряване развитието на България може да се работи в няколко
насоки:
-

Силно развит икономически отрасъл, който да привлича младите и образовани
хора, да им предлага добри условия за работа, да ги стимулира да се развиват и
висококвалифицираните кадри да не напускат България.

-

По време на следването си в университета, младите специалисти да имат
възможността да участват активно в реални практически програми, обучения и
научно-изследователски

проекти

за

придобиване

на

необходимия

им

професионален опит.
-

Регламентиране на почасовото наемане на учащите (студенти).

-

Повишаване ефективността на висшето образование, като се инвестира в
наличната университетска база, за едно модерно и конкурентно способно
образование, спрямо чуждите университети.

-

Бизнеса да участва активно за увеличаване на младежката заетост, като се
предоставя предимство на младите хора, при кандидатстването им за работа и да
създава условия за професионално развитие.

-

Стимулиране на агенциите за подбор на кадри.

С уважение :
/инж. Станислав Джамяров/
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