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1. Общ преглед 

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е независима, публична организация 

(организация с нестопанска цел), създадена да подкрепя, популяризира, представлява и 

защитава икономическите интереси на своите членове и да насърчава пазарните и 

икономически отношения за европейска и международна интеграция в региона и страната.  

РТИК подкрепя постиженията на компаниите в региона, като им предоставя широка гама от 

съвременни бизнес услуги и прилага гъвкава политика за защита на индивидуалните и 

колективни интереси на бизнеса в региона.  

По подразбиране, Камарата се интересува от участие в проекти като FINE2WORK, тъй като това 

отговаря на една от основните ни цели - оптимизация и подкрепа за малкия бизнес в региона. 

Проектът също е в съответствие с приоритетите на ЕС за социално приобщаване, като подпомага 

хората в придобиването и развитието на основни умения и ключови компетенции, както и 

отворено образование и иновативни практики в дигитална ера. 

За целите на проекта съставяме Национален доклад за България, който има за цел да 

идентифицира предприемачески, финансови и дигитални нужди на обучаемите лица, като 

същевременно представя текущата сцена на достъп на жените на българския пазар на труда. 

 

2. Демографска ситуация и тенденции по отношение на възрастните 

обучаеми 

Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1,4% от 

населението на ЕС. В сравнение с 2017 г. населението намалява с 49 995 души. В същото време 

процесът на застаряване на населението продължава. Към края на 2018 г. броят на хората на 

възраст 65 и повече години е 1 493 119, или 21,3% от населението на страната. В сравнение с 

2017 г. делът на населението на възраст 65 и повече години се увеличава с 0,3 процентни пункта.   

 

Демографията на работещото население също е причина за безпокойство през последните 

години. Съотношението между броя на хората, навлизащи в трудоспособна възраст (15-19 

години) и броя на хората, излизащи от трудоспособна възраст (60 - 64 години) показва, че към 

31.12.2018 г. на всеки 100 души, напускащи пазара на труда, се заменят от 66 души, влизащи в 

трудоспособна възраст. За сравнение, през 2001 г.  всеки 100 души, напускащи пазара на труда,  

биват заменени от 124 млади хора.  

(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=221) 

 

Застаряващото население, заедно с миграцията на младите хора, имат отрицателно 

въздействие върху икономическото развитие на страната. В комбинация с ниското ниво на 

възнаграждение в България се наблюдава устойчива тенденция на недостиг на квалифицирана 

работна ръка, особено за онези професии, които изискват високи умения и знания. Едно 

скорошно проучване на Manpower Bulgaria, фирма за подбор на човешки ресурси, установи, че 

68% от анкетираните 600 работодатели не могат успешно да запълнят свободните си работни 

места, което означава сериозен недостиг на работна ръка. В световен мащаб България е на 5-то 

място по недостиг на работна ръка - зад Япония (89%), Румъния (81%), Тайван (78%) и Хонконг 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=221
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(76%). (https://www.economic.bg/bg/news/10/balgariya-e-na-5-to-myasto-po-nedostig-na-rabotna-

raka-v-sveta.html) 

 

Ако недостигът на квалифицирани служители продължи да се задълбочава, експертите 

предвиждат, че чуждестранните инвестиционни потоци ще бъдат намалени или 

работодателите ще търсят набиране на работна ръка от съседни страни, което би довело до 

непредсказуеми трансформации на българския трудов пазар. 

 

В същото време един от осемте стандарта на ЕС в рамките на стратегическата рамка 

„Образование и обучение 2020“ гласи, че средно поне 15% от възрастните трябва да участват в 

обучението за възрастни в страните от ЕС. В сравнение с други страни от ЕС, последните 

резултати от проучването на работната сила на Европейския съюз (ЕС) показват, че през 2018 г. 

процентът на участие в България е само 2,5% (Евростат, 2018). Участието на  мъже е 2,4%, докато 

участието на жени е 2,6%. 

 

 

2.1 Настоящата сцена по отношение на възрастните (особено жени) работещи 
дистанционно или от вкъщи.   
 
През последното десетилетие нивата на самостоятелна заетост в България остават под средните 
за ЕС. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2017 г. 
общият процент на самозаетост в България е бил 11%, спрямо 14,3% за ЕС. Младежите остават 
най-слабо представената група сред самонаетите в България и в Европа като цяло: само 4,1% от 
работещите младежи са били самостоятелно заети през 2017 г. Докато жените са били по-малко 

https://www.economic.bg/bg/news/10/balgariya-e-na-5-to-myasto-po-nedostig-na-rabotna-raka-v-sveta.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/balgariya-e-na-5-to-myasto-po-nedostig-na-rabotna-raka-v-sveta.html
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склонни да се самоосигуряват през 2017 г. (7,6 % спрямо 13,5%), и двата процента са малко по-
ниски от средните за ЕС. По същия начин възрастните хора са по-малко склонни от колегите си 
от ЕС да бъдат самостоятелно заети през 2017 г. (13,4% срещу 17,9%). 
 
В целия ЕС хората с увреждания са по-склонни да бъдат неактивни на пазара на труда. Степента 

на самостоятелна заетост на хората с увреждания е относително ниска в България и по-ниска от 

степента на самостоятелна заетост за хората без увреждане (OECD / EU, 2014). 

Голяма част от ангажираните в предприемачески дейности на ранен етап започват нов бизнес 

поради необходимост, което означава, че нямат други възможности за заетост. Около един на 

всеки трима нови предприемачи са работили по необходимост между 2013 и 2017 г. 

Възрастните са най-вероятните от основните социални целеви групи да работят извън 

необходимостта през този период (37,5%), около 1,5 пъти над средното за ЕС. Жените и 

младежите също са по-склонни от средното за ЕС да бъдат ангажирани с предприемачество по 

необходимост (30,5% срещу 22,4% за жените и 23,2% срещу 16,8% за младежите). 

Докато най-често срещаната професия сред самонаетите в целия ЕС са професионалистите, 

българските самонаети работници се концентрират на ръководни длъжности. В по-малките 

фирми собственикът често изпълнява няколко функции едновременно, включително като 

мениджър и работник (Тодоров, 2015). Работещите в сферата на обслужването и продажбите 

представляват втората по големина група самонаети работници. Като цяло това разпределение 

е в съответствие със секторното разпределение на самостоятелно заетите работници, като 

услугите и търговията са най-широко разпространените дейности. 

 

 

http://www.oecd.org/cfe/smes/BULGARIA-IE-Country-Note-2018.pdf  

 

През 2018, 5.2% от работещите на възраст от 15 до 64 години в ЕС обикновено са работили от 

вкъщи (Евростат, 2018). За сравнение, България е в дъното на класацията и много малко хора 

обикновено са работили от вкъщи (0.3%) . 

http://www.oecd.org/cfe/smes/BULGARIA-IE-Country-Note-2018.pdf
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През 2018 малко по-висок дял от жените са работили от вкъщи (5.5%) отколкото мъжете (5%). 

Това е по официални данни на Евростат за ЕС. За съжаление, няма статистики за този показател 

за България. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1  

 

2.2 Безработица на национално ниво 

Равнището на безработица в България непрекъснато намалява. Равнището на безработица в 

България непрекъснато намалява. Според Националния статистически институт (НСИ) през 

четвъртото тримесечие на 2019 г. е имало 138,5 хиляди безработни лица, от които 80,6 хиляди 

(58,2%) мъже и 57,9 хиляди (41,8%) жени. Равнището на безработица е съответно 4,1%, 4,4% и 

3,8% за мъжете и жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. равнището на 

безработица е намаляло с 0.6 процентни пункта, регистрирайки същия спад при мъжете и 

жените. 

 
 
 
 
 
 
 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1
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Ниво на безработица по пол и тримесечие 

 
 

 
 
Сред всички безработни лица 9,5% са завършили висше образование, 45.9% са завършили 

средно образование и 44,6% са имали най-много прогимназиално образование. Степента на 

безработица според нивото на образование е, както следва: 1,3% за висше образование, 3,3% 

за висше средно образование и 13,8% за образованието по-ниско от средно. 

През четвъртото тримесечие на 2019г. има 73,6 хиляди дългосрочно безработни лица 

(безработни от една или повече години), представляващи 53,1% от всички безработни лица. 

Дългосрочната безработица е 2,2%, 2,3% за мъжете и 2,1% за жените.  

От всички безработни 25.5 хиляди (18.4%) са търсили своята първа работа. 

През четвъртото тримесечие на 2019, равнището на безработица за възрастовата група 

 15 - 29 години е била 6,7%, с 0,7 процентни точки по-ниска от година по-рано. Нивото на 

безработица (15 - 29 години) е било 7.2% за мъже и 5.9 за жени. 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. е имало 2 601,3 хиляди икономически неактивни лица 

на възраст над 15 години, от които 1 035,6 хиляди (39,8%) мъже и 1 565,8 хиляди (60,2%) жени. 

Във възрастовата група 15 - 64 години 1 203,7 хиляди лица са били икономически неактивни, 

което представлява 27,0% от населението в същата възрастова група. За повече от една трета от 

тях основната причина за бездействие е участието в образование или обучение. 

 

(https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2019q4_en_TX12ZRY.pdf)  

 
 
 2.3 Предприемачески нужди и пропуски при обучаемите  (особено жени) 
 
 
Според годишния доклад на Global Entrepreneurship Monitor през 2016 г. само 52,9% от 

пълнолетните българи считат предприемачеството за добър избор за кариера, в сравнение с 

57,5% година по-рано. Намалява и процентът на съгласяващите се, че успешните предприемачи 

се радват на висок статус в България - от 71,5% през 2015 г. на 66,9% през 2016  

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2019q4_en_TX12ZRY.pdf
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Освен това броят на потенциалните предприемачи е изключително нисък в сравнение с 
глобалното ниво - 7,1% (5,3% през 2015 г.). Сравнително ниско възприеманите възможности и 
слабите индивидуални възможности (включващи както умения, така и самочувствие) обясняват 
резултата в случая с България, но е ясно, че по-силното обяснение е свързано с недостатъци в 
бизнес средата. 
През 2016 г. общият процент на предприемаческа активност в ранен стадий (Total Early-stage 
Entrepreneurial Activity, TEA) за България е 4,8% (3,5% през 2015 г.), съставен от 2,6% от 
пълнолетното население, ангажирано с новопоявили се предприемачески начинания и 2,2%, 
които са нови собственици на бизнес. По всички стандарти тези цифри са сред най-ниските в 
света. Интересното е, че въпреки много ниския процент на предприемачество на ранен етап в 
България, относително висок процент от тях успяват да оцелеят достатъчно дълго и да се 
утвърдят като бизнес.  
 
(https://econ.bg/GEM-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D
0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_l.a_i.776744.html) 
 

Съотношението между TEA за жени и мъже е малко по-високо за България (0,8), което показва 

повече равенство между половете по отношение на предприемаческите начинания на ранен 

етап. 

Както и през предходната година, жените по-рядко се занимават с предприемачество, 

отколкото мъжете, но когато го правят, много проучвания поддържат, че жените са изправени 

пред по-големи трудности да станат предприемачи по различни причини: 

•  по-високи нива на домашни отговорности, 

•  по-ниски нива на образование, 

•  липса на женски модели за подражание, 

•  достъп до по-малко бизнес ориентирани мрежи в техните общности 

•  липса на капитал и активи, 

•  културно насадена/индуцирана липса на асертивност, и 

•  по0ниска увереност в тяхната възможност да успеят в бизнеса. 

Тези фактори могат да попречат жените да възприемат, както и да действат върху 

предприемачески възможности. 

 

Същевременно, според годишния доклад на Global Entrepreneurship Monitor (GEM) за България,  

нивото на женско предприемачество, мотивирано от възможности е малко по-високо от това на 

мъжете. Егалитарното участие на жените в ранен етап на предприемачески дейности гарантира, 

че българската икономика вече жъне успеха от предимствата на високото участие на жените в 

работната сила. 

  

(https://gemorg.bg/wp-content/uploads/2017/10/GEM-Annual-Report-ENG-2017-final-WEB.pdf) 

https://econ.bg/GEM-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_l.a_i.776744.html
https://econ.bg/GEM-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_l.a_i.776744.html
https://econ.bg/GEM-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_l.a_i.776744.html
https://econ.bg/GEM-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_l.a_i.776744.html
https://econ.bg/GEM-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_l.a_i.776744.html
https://gemorg.bg/wp-content/uploads/2017/10/GEM-Annual-Report-ENG-2017-final-WEB.pdf
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2.4 Финансови нужди и пропуски на обучаемите 

 
Изследване проведено от специалисти на Световната банка показва, че много потребители в 
България не получават съвети при закупуване на финансови продукти или услуги, но когато го 
направят са склонни да разчитат на доставчика на услуги. За разлика от това, само 35% от 
анкетираните могат да се определят като „финансово грамотни“. 
 
Според резултатите от същото проучване, 52% от потребителите са склонни да вземат първият 
продукт, който виждат при получаване на банкова сметка или кредитна карта и над 80% от 
потребителите никога не се опитват да сменят доставчика след като изберат личен заем, 
кредитна карта, разплащателна сметка или кредитор.  
 
(https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2018/05/PC-08_2018.pdf) 

 
Средни месечни доходи, разделени по сектори и пол през 2018 

 

 
Сектори 

Average monthly 
salaries for men  
(in €) 

Average Monthly 
salaries for women 
(in €) 

Земеделие, горско стопанство и 
риболов 478 422 

Добивна промишленост 876 756 
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Производство 611 427 

Доставка на електрическа и топлинна 
енергия и климатизация 999 865 

Дейности по водоснабдяване, 
канализация, управление на отпадъци 
и възстановяване 514 432 

Строителство 466 517 

Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 612 454 

Транспорт и складиране 525 519 

Хотелиерство и ресторантьорство 395 322 

Информация и комуникации 1627 1100 

Финансови и застрахователни дейности  1311 858 

Дейности с недвижими имоти 605 491 

Професионални дейности и научни 
изследвания 1005 730 

Административни и спомагателни 
дейности 448 524 

Публична администрация и защита; 
задължителна социална сигурност 687 624 

Образование 631 553 

Хуманно здравеопазване и социална 
работа 834 531 

Култура, спорт и развлечения 588 410 

Други услуги и дейности 425 368 

Средно 650 520 

 
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B
0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%
D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB  
 
Дългогодишен проблем в България продължава да бъде ниското заплащане на работници в 
сравнение с подобни работни позиции дори в съседни страни. Въпреки това, трябва да се 
отбележи, че средната разлика в заплащането между мъже и жени не е толкова голяма в 
сравнение с повечето държави в ЕС, а в някои случаи служителите жени са по-високо заплатени 
от своите колеги мъже.  

 
 
2.5 Дигитални нужди и пропуски на обучаемите (особено жени) 
 
България се нарежда на 45-то място от 63 страни според световната класация за дигитална 
конкурентоспособност  на Института за развитие на мениджмънт (Institute for Management 
Development, IMD). 
(https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/digital/imd-world-digital-
competitiveness-rankings-2019.pdf) 
 

https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/digital/imd-world-digital-competitiveness-rankings-2019.pdf
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/digital/imd-world-digital-competitiveness-rankings-2019.pdf
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Въпреки бързото развитие на интернет инфраструктурата както в селските, така и в градските 

райони, ежедневното използване на онлайн услуги или компютърно базирани технологии като 

цяло е относително по-ниско от това на други страни от ЕС. Според Националния статистически 

институт (НСИ) на България най-активните потребители на интернет през 2018 г. са млади хора 

на възраст между 16 и 24 години, тъй като 92,2% от тях използват интернет всеки ден или поне 

веднъж седмично. С увеличаване на възрастта желанието и необходимостта от присъствие в 

глобалната мрежа намалява и само 17,8% от лицата на възраст между 65 и 74 години сърфират 

редовно. 69,1%  от тях никога не са използвали интернет през 2018 г. 

 

От друга страна, широкото възприемане на интернет технологиите във всяка сфера на 
социалния живот променя начина, по който дори по-консервативните хора гледат на 
ежедневните взаимодействия. Поради големия брой хора, които работят или учат в чужбина, 
много хора използват онлайн комуникационни услуги, за да поддържат връзка с близките си. 
Излагането на някаква форма на онлайн услуги и технологии неизбежно подобрява цялостната 
техническа компетентност сред всички възрастови групи и повишава процента на усвояване на 
технологиите като цяло. 
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Според данните на НСИ през 2018 г. хората са използвали интернет най-вече за комуникация и 

забавление, тъй като 53,9% от тях са осъществявали телефонни или видео разговори (с помощта 

на приложения, например Viber, WhatsApp, Skype, Facetime), а 51,4% са участвали в социалните 

мрежи ( Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и др.). Почти същият е делът на лицата, които са 

използвали глобалната мрежа за намиране на информация за стоки или услуги (43,0%) и за 

изпращане / получаване на имейли (40,0%). Всеки трети човек на възраст между 16 и 74 години 

(31,2%) слуша музика онлайн, а 24,7% търси информация, свързана със здравето. 

Като цяло възрастните все още са скептични или не могат да си позволят да участват в дейности 
по електронна търговия, напр. - закупуване на стоки или услуги онлайн. През 2018 г. най-активни 
в онлайн пазаруването са били лица във възрастови групи 16 - 24 и 25 - 34 години с относителни 
дялове съответно 34,9% и 37,4%, а само 1,8% от лица на възраст 65 - 74 години са закупили нещо 
онлайн. 
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3. Стратегия за обучаване на възрастни лица на национално ниво  

През последното десетилетие политиката за образование на възрастни в Република България се 

развива постепенно. Присъединяването към Европейския съюз се превърна в ключов стимул за 

развитие в много области, включително тази за доживотно обучение и образование за 

възрастни. Според статистическата служба на Европейския съюз Евростат, обаче, в момента 

България има един от най-ниските нива на участие в обучението през всеки етап на живота сред 

възрастното население (Доживотното учене тук се отнася до тези на възраст между 25 и 64 

години, които са заявили, че са получили образование или обучение през четирите седмици, 

предхождащи проучването).  

Въпреки това, България е приела всеобхватна национална стратегия за пожизнено учене (2014-

2020 г.), която отчита новите реалности на пазара на труда, новите технологии и нуждите на 

обучаемите. Той определя стратегическата рамка на държавната политика в областта на 

образованието и обучението през периода, която цели постигане на европейската цел за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Документът покрива всички форми на образование, квалификация и обучение – формално и 

неформално - през които се преминава през целия живот, а също така съдържа препоръки за 

следващите седем години, които биха послужили като основа при изготвянето на годишни 
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планове, въз основа на които ще се проследи прогреса на прилагане на пожизненото обучение 

в България. 

Тази стратегия очертава съдържанието, формите, средата и взаимодействията между всички 

участници в процеса на учене през целия живот, а именно: 

● Учащи – всички лица в държавата, които участват в обучението в сферата на 

образованието, формално и неформално обучение или неофициално обучение 

● доставчици на обучение - институциите, извършващи обучение (независимо дали частни 

или държавни детски градини, училища, университети, центрове за обучение, културни 

институции и др.), което отговаря на нуждите на обществото и изискванията на пазара 

на труда; 

● работодателите, търговските организации, синдикатите, организациите на гражданско 

общество и други партньори са тези, които налагат и отговарят на горепосочените 

изисквания, които се занимават с нуждите за образование и  обучение. 

● регионите, общините и местните общности имат важна роля в процеса на утвърждаване 

на своята позиция като „обучаващи региони”; 

● държавни органи / министерства и агенции / определят националните политики в 

областта на образованието и обучението, както и съответните инструменти и мерки, 

необходими за осигуряване на ефективността на търсенето и предлагането на 

доживотно образование. 

Целите на Националната програма за развитие България 2020 включват, наред с други неща, 

високо ниво на умения, възможности за иновации, адаптивност към промените в характера на 

работата и пълно социално включване. 

Отличителна черта на българската стратегия за доживотно обучение е всеобхватният подход, 

като по този начин обхваща всички области на обучение. Документът се отнася до 

предучилищното образование и обучение, общообразователното образование, 

професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение 

за възрастни, валидирането на резултатите от неформалната квалификация и неформалното 

обучение. 

Стратегията работи в очакване, че доживотното обучение ще бъде признато и подкрепено от 

правителствената политика и от всички заинтересовани страни като ръководен принцип в 

предлагането на образование и обучение в национален контекст. 

https://www.mon.bg/upload/6561/strategy_LLL_2014_2020.pdf  

Организацията на българската образователна система и нейната структура 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-

its-structure_en   

Доклад за състоянието на сектора на обучение на възрастни в България (Министерство на 

образованието и науката, 2013 г):  

  http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_adult_learning_EN.pdf   

 

 

https://www.mon.bg/upload/6561/strategy_LLL_2014_2020.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_adult_learning_EN.pdf
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3.1 Предприемаческа грамотност  

Един от първите примери за обучение по предприемачество в България е от 1994 г. когато 

Националната гимназия по бизнес и финанси разработи проект в сътрудничество с австрийското 

правителство, наречен ECO NET. ECO NET помогна за изграждането на така наречените 

образователно-тренировъчни фирми (Educational-Training Firms, ETF) в България. Първият 

проект беше създаден в София от името на австрийското федерално министерство на 

образованието, науката и културата и KulturKontakt Австрия. Българо-австрийското 

сътрудничество даде тласък създаването на център за обучение по предприемачество Импулс. 

Въпреки че България все още не е разработила всеобхватни разпоредби за обучение по 

предприемачество, Стратегията за учене през целия живот 2014-2020 подкрепя програми, които 

укрепват конкурентоспособността и иновативния дух на учащите. Това е особено подчертано 

чрез подкрепа за национални и международни състезания, включително състезания по 

предприемачество. Местните, националните и международните предприятия се насърчават да 

се ангажират с доставчиците на образование в България, за да постигнат по-ефикасни и 

ефективни резултати чрез насърчаване на обучението на работното място и практически опит 

по време на училищното образование. България стартира и пилотна програма за обучение на 

учители за насърчаване на обучението по предприемачество. 

До 1997 г. глобалната инициатива на Junior Achievement  се утвърждава в България. Това, което 

започна като десет отделни пилотни класа, днес преминава през 24 образователни курса и 

обучава над 33 000 ученици в цялата страна. Джуниър Ачийвмънт България е стратегически 

партньор на Министерството на образованието и науката на Република България и реализира 

редица проекти и програми, които подпомагат изпълнението на Стратегията за учене през целия 

живот (2014-2020).  

(https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/entrepreneurship/Bulgaria_151022.pdf) 

 

Типичният български предприемач е на възраст между 35 и 44 години и е особено предпазлив 

при набирането на персонал, според първия годишен доклад на организацията, показват 

скорошни изследвания. 

57,5% от възрастното население в България виждат предприемачеството като добър избор за 

кариера, докато 71,5% са съгласни, че успешните предприемачи се радват на висок статус. Това 

показва първия национален доклад на Глобалния мониторинг на предприемачеството (GEM) 

България, официално представен на 3 октомври в София  

(https://gemorg.bg/three-out-of-four-bulgarians-believe-that-successful-entrepreneurs-are-

important-for-the-society/) 

 

Допълнително проучване от 2018 г., насочено към млади жени предприемачи, стигна до някои 

важни заключения: 

- Повечето жени цитират желанието да изкарват приемлив доход като най-мотивиращия фактор 

и след това идват за осигуряване на работа. От друга страна, те биха предпочели да започнат 

бизнес за лично удовлетворение и осъществяване на мечта, както и капитализиране на бизнес 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/entrepreneurship/Bulgaria_151022.pdf
https://gemorg.bg/three-out-of-four-bulgarians-believe-that-successful-entrepreneurs-are-important-for-the-society/
https://gemorg.bg/three-out-of-four-bulgarians-believe-that-successful-entrepreneurs-are-important-for-the-society/
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идея. Ролевият модел и постигането на по-добър социален статус са сред по-малко важните 

мотиватори за ставане на предприемач. 

- Основната финансова пречка за млади жени предприемачи (YWE – Young Women 

Entrepreneurs) е достъпът до финансиране, следван от липса на спестявания и високи лихвени 

проценти. Най-важната бариера за компетенции е липсата на информация за това как да 

започнете бизнес, последвана от липса на предприемачески умения. 

Изненадващо, анкетираните не смятат традиционните възгледи за ролята на жените в 

обществото като висока бариера. Най-високата „мека“ бариера за тях е несигурността за 

бъдещето в случай на започване на собствен бизнес, следван от риска от загуба на баланса 

между работата и личния живот. Що се отнася до макроикономическите и политическите 

бариери - най-високo е високото ниво на корупция, последвано от бюрокрацията. Изненадващо, 

респондентите оцениха на 3-то място по важност високи данъци, тъй като за България се знае, 

че има доста благоприятна данъчна среда. 

- Анализирайки аспектите в успеха на най-новите стартиращи предприятия, можем да видим, 

че най-полезни за YWE са консултантска подкрепа, наставничество, консултации и проучване на 

пазара. Най-голямо влияние за YWE при вземането на решение дали да започне бизнес или не 

има близко семейство и приятели. Колегите и познатите също могат да им повлияят при 

вземането на такова решение. 

- Най-предпочитаният тип обучение по консултиране и съветване, последвано от обучения, 

събития и работа в мрежа и коучинг и менторство. Най-ценните бизнес нужди от обучение са 

обявени за финансиране и бюджетиране; счетоводство; управление; предприемачество; 

маркетинг; разработване на бизнес план.  

http://www.interreg-

danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/30/affdb09a981a6df30c24fdf1e6acfea93

225d4fe.pdf 

 

3.2 Финансова грамотност  

 

Самооценката на българските граждани относно тяхната финансова грамотност е предимно 

отрицателна. Само тесни социални групи имат по-положителна самооценка от средната 

стойност. С други думи, използването, доверието и осведомеността за финансовите услуги са 

съсредоточени сред малка част от българските граждани. 

По-високо от средното оценяват финансовите си познания: 

● Жителите на столицата (23%) 

● 31 – 50-годишни (18% - 22%) 

● Хора с висше образование (30%) 

● Служители (20%), собственици на компании (34%), професионалисти на свободна 

практика (28%) 

● Групи с високи доходи (35% - 49%) 

● Активни потребители на финансови продукти (25%)  

 

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/30/affdb09a981a6df30c24fdf1e6acfea93225d4fe.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/30/affdb09a981a6df30c24fdf1e6acfea93225d4fe.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/30/affdb09a981a6df30c24fdf1e6acfea93225d4fe.pdf
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Най-ниска самооценка имат жителите на най-малките населени места, най-възрастните 

граждани, но също така и младите поколения, ниско образовани хора, физически работници, 

безработни, пенсионери и хората с най-ниски доходи. Делът на хората в тези социални групи, 

които оценяват финансовите си знания като повече или по-малко незадоволителни, надвишава 

60% и дори достига близо 80% в една от групите с най-нисък статус, а именно ромите (77%) и 

домакинствата с най-ниски доходи (78%). 

Преобладаващо отрицателно е и самооценката на младежите на възраст 16 - 17 години, които 

трябва да се присъединят към пазара на финансови услуги в рамките на години. 53% смятат, че 

познанията им в тази област са незадоволителни спрямо 9%, които го смятат за много добро 

или отлично. 

Поради не много добре развития пазар на финансови услуги в България, българските граждани 

са относително неподготвени при влизането си на него и едва по-късно, с практиката на 

потребление, те постепенно обогатяват своите финансови знания.  

(http://documents.worldbank.org/curated/en/777811468026360561/pdf/698720ESW0P1010lgaria

0FinLit0Report.pdf) 

 

3.3 Дигитална грамотност 

През юли 2014 г. българското правителство прие Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в 

образованието и науката 2014-2020. От началото на 2000 г. е постигнат значителен напредък в 

модернизацията на образователната среда, разработването на цифрово съдържание и 

внедряването на иновативни технологии в методите на преподаване и образователния процес, 

подобряване на компетентността на учителите да използват ИКТ за преподаване и учене. В 

допълнение към това почти всички училища са снабдени с интернет връзка. Повечето от 

учителите са придобили основни нива на компютърна грамотност. Те обикновено развиват 

умения да използват софтуер за текстообработка и презентации, електронна поща и интернет 

браузъри. Някои от най-значимите пречки, посочени в проучването „Прилагане на ИКТ базирано 

обучение в български училища“ са: липсата на обучение на учители (43%), липсата на технически 

ресурси (39%) и липсата на подходящи продукти ( 36%) в училищата. 

България е предприела действия за укрепване на ИТ образованието в училищата и значително 

подобряване на дигиталната грамотност, но все още една от най-значимите пречки, посочени в 

областта на ИКТ базираното обучение в българските училища, е липсата на обучение на учители 

(43%), липсата на технически ресурси (39%) и липсата на подходящи продукти (36%) в 

училищата. Подобряването на ИКТ компетентностите на учителите все още изостава от нивото, 

необходимо за предлагане на актуална учебна програма и съвременни методи на преподаване.  

(http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Bulgaria_Long_Report1.pdf) 

 

4. Обучителни възможности за възрастни (особено жени) на национално 

ниво  

 

Има няколко институции и инициативи, предлагащи продължаващо обучение в областта на 

предприемачеството в България. Те предлагат широка гама от образователни и обучителни 

http://documents.worldbank.org/curated/en/777811468026360561/pdf/698720ESW0P1010lgaria0FinLit0Report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/777811468026360561/pdf/698720ESW0P1010lgaria0FinLit0Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Bulgaria_Long_Report1.pdf
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курсове и програми и често съчетават и трите области - предприемаческа, финансова и 

дигитална 

- Национална агенция по заетостта, която предоставя“ 

- Регистрация на безработни, активно търсещи работа и свободни работни места 

- Предоставяне на услуги за посредничество при заетост 

- Участие в разработването и изпълнението на програми и мерки за заетост и 

обучение, насочени към определени групи безработни, които поради различни 

причини трудно се интегрират на пазара на труда. 

- Изпълнение, както самостоятелно, така и в сътрудничество с други институции, 

на проекти и програми в областта на заетостта, професионалната квалификация 

и обучение и социалната интеграция, финансирани от Европейската комисия или 

/ и други международни донори (включително български принос) 

- Защита и устойчивост на заетостта 

- Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и 

заети 

- Медиация при намиране на работа за български граждани в чужбина и чужди 

граждани в България 

- Център за продължаващо образование (Международно бизнес училище) - В 

партньорство с представители на бизнеса, те предлагат специализирани, ориентирани 

към практиката курсове, семинари, групова работа, индивидуални консултации, 

предназначени за разширяване и надграждане на професионалната квалификация и 

индивидуалните способности на всеки от всеки възраст, които желаят да придобият 

нови знания и компетенции. Продължаващото обучение е предназначено за всеки, 

който желае да развие своите професионални и лични умения 

- Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ (СЖЖБ) - Консултации и социална 

подкрепа: Установяване на контакт с бежанци и лица, търсещи убежище, които не са 

успели да установят контакт с институции на територията на България с цел помощ и 

последваща подкрепа; Индивидуални и групови консултации по въпроси, свързани със 

заетостта, образованието, жилищата, достъпа до здравни услуги и подобряване на 

здравната култура 

- Български фонд за Жените - единственият местен донор в България, който набира 

средства и дава безвъзмездни средства на местни НПО, работещи за насърчаване на 

правата на жените и момичетата, премахване на стереотипите между половете, насилие 

и дискриминация, основана на пола, постигане на равенство между половете във всички 

сфери на живота и социална промяна. Те подкрепят и местните НПО, работещи по 

въпросите на пола, и дават възможност на момичетата и жените, като ги включват в 

мрежата на организацията и ги правят активни участници и двигатели на социалната 

промяна. 

- Фондация „Център Надя“ - Социална медиация за уязвими групи и деца в риск; 

Разпределение на хуманитарна помощ; Разпространение на лекарства; Обучение на 

доброволци 

- Мулти Култи Колектив - работи както на основно, така и на политическо ниво и развива 

своето социално предприятие. MKC има богат опит в кампании, повишаване на 

осведомеността, използване на изкуството и културата за социални промени, обучение, 

изследвания, мониторинг, анализ на политиките, застъпничество, в тясно 

сътрудничество с политиците, неправителствени организации, изследователи, 

мигранти, бежанци и младежи. MKC е национален координатор на официалния портал 
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на Европейската комисия за интеграция на мигранти, Европейски уебсайт за интеграция 

от 2013 г. насам. 

- Сдружение „ПОКОЛЕНИЯ“ - работи за изграждане на социални мостове чрез прилагане 

на практики между поколенията, разработване и реализиране на обучения за меки 

умения, вкл. управление на разнообразието, подобряване на баланса между 

професионалния и личния живот и съвместимостта на работата с отговорностите за 

грижи, опитвайки се да подпомогне процеса на управление на различията в светлината 

на демографските промени. 

- Българска асоциация за управление на хора - неправителствена организация, 

създадена за подкрепа и развитие на професионалистите в областта на управлението на 

хората. Асоциацията е създадена за разработване на най-добрите професионални 

практики в управлението на човешкия капитал и за подпомагане и развитие на 

професионалисти в областта на управлението на човешките ресурси, за повишаване на 

статута на професията и поставяне на високи стандарти в работата, еквивалентни на 

световните практики и тенденции 

- Бимек - експерти в областта на обучението, обучителният екип е обучен и в областта на 

обучението за възрастни. Те прилагат най-модерните методи на обучение и се 

фокусират върху избора на най-ефективните методи на обучение по отношение на 

целите на обучението и групата, която се обучава. Фокусирайте се върху целите на 

обучението, резултатите от обучението и практическото приложение и полза за всеки 

присъстващ човек. Предложете няколко нива на контрол и оценка на резултатите от 

обучението, които могат да стигнат до 3 месеца след обучението 

- Български център за жените в технологиите (БЦЖТ) - вдъхновява, мотивира и подкрепя 

момичета и жени в България да намерят своето място в дигиталния свят. Работи в 

подкрепа на лидерството на жените и увеличаване на професионалното участие на 

жените в дигиталната индустрия, науката и предприемачеството. BCWT инициира 

работа в мрежа и си сътрудничи с ИТ бизнеса, бизнес инкубаторите и НПО при 

изпълнението на регионални иновативни проекти. Той също така организира тематични 

обучителни сесии и събития и стимулира научно сътрудничество, обмен на добри 

практики и мобилизиране на ресурси в сектора на ИКТ. 
 

 

5.  Текущо участие в други европейски програми 

 

През програмния период 2014-2020 г. девет оперативни програми в България ще получат 

финансиране по Кохезионната политика на обща стойност 7,4 млрд. Евро (включително 

отпуснатите средства за Инициативата за младежка заетост). България ще получи също 2,4 

милиарда евро за развитие на селските райони и 88 милиона евро за рибарството и морския 

сектор. 

Инвестициите на ЕС се стремят да се справят с безработицата и да стимулират 

конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подкрепа за иновации, обучение и 

образование в градовете, градовете и селските райони. Те също имат за цел да насърчават 

предприемачеството, да се борят срещу социалното изключване и да помагат за развитието на 

екологична и ресурсно ефективна икономика. 
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През 2014-2016 г. българските власти трябваше да приключат преговорите и да осигурят 

приемането на новите програми, както и да завършат успешно изпълнението на програмите за 

2007-2013 г. Споразумението за партньорство, определящо инвестиционните приоритети за 

2014-2020 г. и определящо стратегията за оптимално използване на наличното финансиране от 

ЕС, беше прието през август 2014 г. Всички десет програми на ЕСИФ бяха одобрени от 

Европейската комисия до края на 2015 г. 

Значителен акцент е поставен върху финансовите инструменти през програмния период 2014-

2020. За да се осигури професионално управление, координация и последователност при 

прилагането на финансовите инструменти, всички ресурси, предвидени за финансовите 

инструменти по програмите на ЕСИФ, са обединени в общ фонд от фондове, който ще изпълнява 

на базата на принципите на специализация и икономии от мащаба. 

Част от приноса по ЕФРР беше отпуснат на Инициативата за МСП за инструмент за гарантиране 

на заеми, осигуряващ непрекъснат тласък към подходящи финансови инструменти, за да се 

улесни достъпът до финансиране за български МСП. В тази връзка беше създадена отделна 

оперативна програма „Инициативи за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г., за да се 

използват наличните възможности за подпомагане достъпа на МСП до финансиране, чрез 

комбинацията от ЕФРР с други бюджетни средства на ЕС по COSME и Horizon 2020 г. 

 

6. Заключения и препоръки  

 

Както беше отбелязано през годините, България не прави достатъчно, за да осигури равни 

възможности за всички свои граждани и в резултат на това страната изостава в икономическото 

си развитие в сравнение с всички останали държави-членки на ЕС. Въпреки това, през 

последните години страната възприе много добри практики и ноу-хау от европейските 

партньори и бавно, но стабилно прави стъпки към икономически иновации и засилен растеж. 

 

Българският пазар на труда може да се похвали с няколко ключови силни страни: има високо 

ниво на участие в образованието на всички нива, като основните умения са широко 

разпространени; България предлага ниски разходи за заетост в сравнение с други държави-

членки на ЕС; членството в ЕС улеснява процеса на внос на чуждестранни работници и 

разрешенията за работа са относително лесни за получаване. България може да похвали с голям 

брой завършили инженерство, производство и строителство, представляващи 15% от общия 

брой през 2017 г., вторият най-голям дял след социалните науки и правото. Физическите науки 

са по-малко популярни, представлявайки около 5% от всички завършили през 2017 г., а над 

половината от всички завършили са завършили социални науки, бизнес или право, които са по-

малко подходящи за много бизнес нужди, което се отбелязва като слабост на образователната 

система. 

Бизнесът се сблъсква с трудности при привличането на работници в страната. Страната е 

класирана на 49-то място от 140 държави в световен мащаб в глобалния индекс на 

конкурентоспособността на Световния икономически форум (WEF) за 2017-2018 г. по капацитет 

за привличане на талантливи работници (преместване с едно място от предходната година), 

изпреварвайки редица страни, присъединили се към ЕС през 2004 г., както и Румъния. 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщения отразява 

само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е 

употреба на съдържащата се в него информация. 

Номер на подаване: Submission Number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Независимо от това от инвеститорите ще се изисква да предоставят щедри ползи и 

възнаграждения като стимул за привличане на висококвалифициран персонал, увеличавайки 

разходите за заетост.  

 

Пазарът на труда и законодателствата все още не са достатъчно гъвкави, а броят на 

самостоятелно заетите работници е нисък в сравнение със средните нива в ЕС. Наскоро в 

образователната система се въведоха повече предприемачески ориентирани класове в 

училищните програми и страната очаква да види резултатите през идните години.  

 

С това казано, проекти като FINE2WORK са много важни за страната, тъй като дават възможности 

за личностно развитие и самостоятелна заетост. Има много малко възможности за възрастни и 

възрастни хора да продължат образованието си (било то официално или неформално) и 

наблюдаваме голям интерес към много от инициативите, които РТИК развива в това отношение. 

Области като дигитални умения, финансова грамотност и самостоятелна заетост стават 

приоритет за НПО сектора и ние вярваме, че можем да въведем повече добри практики и 

възможности за обучение за нарастващия сектор. 


