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До
Проф. д-р Йордан Христосков
Министър на труда и
социалната политика

Относно: Обществено обсъждане на проект на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (работен вариант)

Уважаеми г-н Министър,
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на проекта на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (работен вариант), приложено представям на
Вашето внимание становище на сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”, като се
надявам да разгледате и отчетете направените предложения и коментари.
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” е една от първите български природозащитни
неправителствени организации, което наскоро отбеляза двадесет и седем години от
създаването си. Учредено е през 1986 г. като български клон на международното екологично
движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации.
Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване на
устойчивото развитие в България и застъпничество за представяне на екологични теми в
образованието, науката и ежедневния живот.
Приложение: съгласно текста.
09.09.2014 г.
гр. София

С уважение:

Д-р Владимир Горбунов
Председател
на Управителния съвет

Становище
относно проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
(работен вариант)

1. По първи стълб „По-висока и по-качествена заетост”
При определяне на специфичните цели по първи стълб значителен допълнителен ефект от
изпълнението на Оперативната програма би се постигнал, ако се засили интеграцията между
териториалните поделения на Агенцията по заетостта (АЗ), на Националния осигурителен
институт (НОИ), частните служби по заетостта и частните центрове за професионално
обучение. Предложението се основава на наблюденията ни от ситуацията с регистрирането и
търсенето на работа от безработните лица. Започва трета година на обученията по проект „Аз
мога повече”, финансиран със средства от Оперативната програма. Проектът се оказва много
ефикасен и полезен, тъй като повишава квалификацията, уменията, знанията, компетенциите
и самочувствието на безработните лица. Пазарът на труда в нашата страна е доста свит и
беден откъм предлагане на висококачествени работни места и на кандидати със специфични
умения. Практиката показва, че безработните лица рядко имат информация за своите права,
възможности и обезщетения, които им се полагат. Не са запознати с Кодекса на труда, с
осигуровки, с права и задължения на работник и работодател, с принципи на работния
процес, с документи до държавни институции. Не разграничават различните функции и
статут на АЗ, НОИ, центрове за професионална квалификация и др. Държавните и частните
служби по заетостта към момента не отделят достатъчно време и внимание да разясняват на
безработните лица основните положения в трудовото право. От друга страна, липсата на
достатъчна интеграция, съгласуваност и синхрон в действията между АЗ и НОИ,
включително между техните териториални поделения, както и липсата на информация у
самите безработни относно начина за търсене на работа, е една от причините за високия ръст
на безработицата в нашата страна. Мнозинството от безработните лица не знаят, че могат да
се обърнат към центровете за професионално обучение с цел преквалификация или
повишаване на квалификацията, поради което пропускат възможности за своето интегриране
в социалната среда. По този начин губят финансови и кариерни възможности за своята
трудова реализация. Предлагаме да се обмислят мерки за по-голяма публичност на
функциите на АЗ, НОИ, Националната агенция за приходите и центровете за професионално
обучение, както и по отношение на възможностите безработните лица да получават
консултиране и подкрепа в процеса на търсене на работа.
2. По втори стълб „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
Бедността и социално изключване са две взаимосвързани състояния. Те водят до загуба на
потенциал за пазара на труда и пропуснати ползи за икономиката. Считаме, че
съществуващите равнища на обезщетения за безработица и на социални пенсии не позволят
покриване на основните потребности на безработните лица. Това ги ограничава в тяхната
мотивация и поведение да се интегрират в процесите на пазара на труда и в социалните
процеси в обществото. В този смисъл, предлагаме да има възможност неправителствени
организации да консултират безработните лица и другите категории лица в
необлагодетелствано социално положение относно техните права и възможности за
преодоляване на трудови и социални проблеми, както и за начините за тяхната успешна
интеграция и адаптация в обществото.

