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1. Резюме 
 

Високата производителност и устойчивата конкурентоспособност и растеж 

зависят от наличието на квалифицирана и приспособима работна сила, както и от 

пълноценното използване на наличните умения. Пригодността за заетост зависи от 

качеството на уменията на даден човек. Държавите с голям дял на възрастни хора с 

ниско ниво на основни умения (езикова и математическа грамотност) и умения в 

областта на цифровите технологии са с по-ниско ниво на производителност на 

труда, а оттам и с по-ниски перспективи за растеж и конкурентоспособност1. Все 

още възможно да се подобри ефективността на използването на човешкия капитал 

в Европа през целия живот, както и да се подобри човешкия капитал чрез 

повишаване на общото ниво на уменията. За тази цел трябва да бъдат 

мобилизирани ресурси на национално и на европейско равнище. В годишния обзор 

на растежа за 2016 г.2 се подчертава, че „интелигентните инвестиции в човешкия 

капитал на Европа“ и предоставянето на хората на съответните умения за 

насърчаване на иновациите и конкурентоспособността и постигане на висока 

производителност са най-добрите начини да се попречи хората да изпадат в 

безработица и да се намали риска от бедност и социално изключване. Основен 

смисъл и предимство на професионалното образование е възможността му да 

създава пряка връзка между хората и пазара на труда. Качественото 

професионално образование произвежда подготвени кадри, които осигуряват 

конкурентни предимства на всяка една икономика. Уменията са от жизненоважно 

значение за конкурентоспособността и пригодността за заетост, тъй като структурни 

промени като глобализацията и технологичния напредък изискват все по-високи и 

релевантни за пазара на труда умения за повишаване на производителността и за 

осигуряване на добри работни места. 

 За изпълнението на заложените мерки по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ в одобрената Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Девня – Аксаково“ е необходимо да се  проучат професионална 

квалификация и необходимите умения, които трябва да притежава работната сила 

на територията МИГ „Девня – Аксаково“ за да покрие потребностите на общините и 

бизнеса от квалифицирана работна ръка за качествено изпълнение на 

упражняваните от тях дейности. Проучването е пряко свързано със Специфична 

цел 3.2: Подобряване на образователното равнище. Целта е свързана със 

задоволяване потребностите на общините и бизнеса от квалифицирана работна 

ръка, както и със задоволяване потребностите на уязвимите групи от социални и 

здравни услуги и др. 

Доклада за извършеното изследване съдържа 13 раздела. Посочена е 

методологията, формулирани са изследователските въпроси, посочени са 



                                               
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

4 

използваните в изследването методи и техники. В раздели 5,6  е направен обзор на 

професионалното обучение и образование на европейско, национално и местно 

ниво.  

В раздел 7 е направен анализ на необходимите професионални квалификации 

и учения на работната сила и пазара на труда на територията МИГ „Девня – 

Аксаково“ 

В раздел 8 е направен анализ на професионалното обучение и неговата роля 

за трудовия пазар и местната икономика. 

В раздел 9 са представени добри практики за професионално обучение и 

заетост. 

2. Методология 
 

Анализът изхожда от проблемите и слабостите на професионалното образование в 

страната, свързани с постоянното намаляване на учениците в системата (основно 

заради демографското развитие), както и с липсата на по-сериозен интерес към 

този тип образование – тенденция, която се наблюдава и в Европа. През 

последните няколко години под половината от завършващите средно образование 

са с придобита професионална квалификация. Причините за това за комплексни и 

включват незадоволителното качество на професионално образование, остарелите 

методи на преподаване и материална база, очакванията за непрестижен и 

нископлатен труд. 

Предвид тези слабости и заплахи за развитието на професионалното образование 

е особено важно да се очертаят основните му предимства и възможностите за 

развитието му. 

Основната цел на това проучване е да проследи връзката между професионалното 

образование и пазара на труда на територията МИГ „Девня-Аксаково“, да се 

изследват факторите, приоритетните сектори, които обуславят икономиката, да се 

изследват професионалните квалификации, необходими за задоволяване 

потребностите на бизнеса за създаване на устойчива икономика. 

Местната икономиката е свързана с националните приоритети за развитие, 

съответно европейските политики и стратегии за развитие, ето защо в доклада се 

сравняват показателите на европейско и национално ниво и се представят данни от 

извършени проучвания на европейско, национално и регионално ниво.  Изготвянето 

на анализа е в подкрепа изпълнението на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ „Девня –Аксаково“. 

Предмет на изследването е текущото състояние на местната икономика и 

потребностите от задоволяване на нуждите от квалифицирана работна ръка, 

отговаряща на съвременните тенденции за развитие на човешките ресурси, 

допринасяща за иконокима основаваща се на знанието. 



                                               
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

5 

3. Изследователски въпроси 
 

Основната изследователска задача е да бъдат установени водещите 

икономически сектори на територията на МИГ „Девня-Аксаково“ и техните 

потребности от квалифицирана работна ръка като се анализират  статистически 

данни и направи анализ и съпоставка на регионално, национално, и европейско 

ниво.  

Основни изследователски въпроси: 

 Същност на професионалното образование, квалификация и умения за 

заетост; 

 Пазара на труда на  Европейско, национално ниво, регионално и 

влиянието му върху местната икономика; 

 Предизвикателства пред професионалното образование за 

задоволяване на потребностите от квалифицирана работна ръка; 

 Представяне на възможности и добри практики за професионално 

обучение и заетост. 

4. Използвани методи 
 

Настоящото проучване е извършено чрез прилагането на различни методи за 

събиране на базови данни и информация, методи за тяхната обработка и 

интерпретиране и методи за представяне на обработената информация. 

Кабинетно проучване – събиране на данни и информация от различни 

институции, събиране на познания, мнения, опит и предложения чрез анкета. 

Анализ и Синтез – анализиране на базовата изходна информация и данни,  

обобщаване на резултатите, изводи и препоръки. 

Оценка – оценка на състоянието на територията относно статистически 

показател „бедност“. 

Сравнение – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и резултати от 

проучването и наблюдението и формулиране на изводи. 

Работа в екип – разпределение на задачите в рамките на екипа за изготвяне на 

анализа. 

Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, 

ще се използват геометрически изображения на функционална зависимост с 

помощта на линии на равнината. Анализа съдържа цветни карти, таблици, графики, 

фигури и схеми. 
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5. Същност на професионалното образование, 
професионална квалификация, умения за заетост 

 

5.1 Професионално образование, професионална квалификация 

 

Множество научни изследвания и емпирични анализи доказват, че 

качественото професионално образование води до редица положителни ефекти 

както за работната сила и предприятията, така и за държавата и икономиката като 

цяло. Средните специалисти се радват на повече възможности за работа, по-висока 

заетост, по-висока заплата. Предприятията се възползват от по-висока 

производителност на труда, по-ниски разходи за допълнително обучение на 

служителите и по-ефективно управление на бизнеса. Позитивите за държавата пък 

са свързани с по-ниски социални разходи и по-високи данъчни приходи, 

произхождащи от по-високите заплати на заетите. Всичко това означава по-развита 

икономика, по-високи доходи и по-бърз икономически растеж. 

Системата на професионалното образование и обучение подготвя гражданите 

за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като 

създава условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното 

непрекъснато усъвършенстване. 

"Професия" е вид трудова дейност, за която се организира професионално 

образование и професионално обучение. 

"Професионална квалификация" е квалификация по професия или по част от 

професия, която включва съвкупността от професионални компетенции и 

необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения. 

"Професионални компетенции" са качества на личността, формирани на основата 

на придобити знания и умения, които способстват за проявяване на инициатива, за 

работа в екип и за качествено упражняване на определена професия според 

държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по 

професия. 

"Професионални знания" са съвкупност от теории и практики, свързани с 

определена сфера на работа, които са усвоени в процеса на обучение или учене. 

"Професионални умения" са способностите за прилагане на усвоените 

професионални знания при изпълнение на задачи и решаване на проблеми. 

"Професионални компетентности" е доказана способност за използване на 

професионални знания, професионални умения и личностни качества, необходими 

за упражняване на професия, в съответствие с Националната квалификационна 

рамка. 
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5.2 Умения за заетост 

 

Подобряването на уменията за заетост на младите хора заема ключово място в 
политиките на европейските държави през последните години. Стратегическите 
цели, свързани с висока конкурентоспособност на икономиката, благосъстояние на 
обществото и просперитет на гражданите изискват целенасочени инвестиции в 
изграждането на съвкупност от умения,  улесняващи реализацията на трудовия 
пазар.  
Развитието на технологиите, глобализацията и удължаването на периода на 
активния живот налагат непрекъснато адаптиране на личните умения, свързани с 
множеството промени, предизвикателства, преходи и решения в професионалното 
развитие. Вече не говорим просто за избор на професия, а за управление на 
кариерата през целия живот, което изисква широка съвкупност от умения и знания. 
Те осигуряват възможността човек успешно да намира работа, да се адаптира и 
развива на работното място, да се справя с професионалните задачи и да получава 
удовлетворение и адекватно възнаграждение за труда си.  
Тази съвкупност от умения и компетенции наричаме пригодност за заетост или 
умения за заетост. Често биват определяни като: 
• „ключови” поради това, че са основополагащи за развитие на по-нататъшните 
компетенции;  
• „меки” – допълващи специфичните професионални компетенции; 
• „преносими”, тъй като се развиват през целия живот в различни ситуации и са 
приложими във всяка професионална среда;  
•  „скрити” умения, защото са сложни за измерване и оценяване, но са ясно 
различими на работното място;  
Държавите-членки на Европейския съюз ги обобщават с понятието „умения за 
управление на кариерата”. Те могат да бъдат разглеждани като компетентности, 
които помагат на хората да идентифицират съществуващите умения и 
необходимите цели за обучение, да подобряват пригодността си за заетост и 
социално включване.  
Според общата дефиниция, приета от Комисията, уменията за управление на 
кариерата се отнасят до целия спектър от компетенции, осигуряващи структуриран 
подход, чрез които хората да събират, анализират, синтезират и организират 
себепознавателна, образователна и професионална информация, както и уменията 
да взимат решения и да осъществяват преходи в кариерата си.  
Уменията за заетост са общият език, на който комуникират работодатели и 
служители. Те показват качеството на социална и личностна ориентация на 
индивида на трудовия пазар. С развитието и промените, настъпващи на пазара, се 
развиват и променят и изискванията към работната сила.  
Създаването на изчерпателен списък с описания и дефиниции на уменията за 
заетост е предизвикателство в европейски план. Изготвянето на такъв списък е 
динамичен процес, тъй като икономиката и изискванията на бизнеса се променят 
ежегодно, и изисква необходимо непрекъснато наблюдение на пазара на труда и 
периодична (ежегодна) обратна връзка от страна на работодателите.  
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За целите на проучването ще използваме списък с 20 основни групи 
компетентности и тяхно кратко определение и описание, така че да имаме единни, 
разбираеми и за двете групи /работодатели и работници/, формулировки. 
Адаптивност – умение за приспособяване към корпоративната култура, гъвкавост, 
бързо ориентиране към изискванията на променящата се среда, включително 
умения за работа под стрес и в кратки срокове 
Готовност и желание за учене - възприемчивост, любознателност, желание за 
самоусъвършенстване, търсене и приемане на обратна връзка 
Етика - лоялност, коректност, почтеност 
Ефективност - способност за справяне с работните задачи с добри резултат 
Компютърни умения – използване на текстообработващи програми, таблици, 
интернет приложения 
Лидерски умения – умения за планиране, управление и мотивиране на хора, 
вземане на решения, водене на преговори и др. 
Математически умения - работа с числа, акуратност, методичност, точност 
Междуличностни умения – умения за работа в екип, сътрудничество, преодоляване 
на конфликти, общителност, създаване на контакти 
Мотивация – ентусиазъм, положително отношение към работата 
Професионални умения и знания – специфични умения и познания за 
професионалната област, адекватна представа за работата  
Комуникация на роден език – ясно, убедително и грамотно изразяване в устна и 
писмена форма 
Критично мислене – аналитичност, логика, непредубеденост, прецизност, 
задълбоченост 
Офис умения – намиране и организиране на информация, документи, данни; 
работни навици; използване на офис техника 
Предприемачески умения - инициативност, предприемчивост, проактивност, бизнес 
познания и усет, решителност, умения за взимане на решения и поемане на рискове 
Себепредставяне - умения за успешно представяне (вкл. при кандидатстване за 
работа и по време на интервю), увереност в собствените качества, позитивност, 
убедителност, владеене на деловата комуникация и етикет 
Творчески умения - креативност, иновативност, находчивост, изобретателност, 
нестандартно мислене 
Технически умения – специфични умения за използване на софтуер, програми и 
оборудване 
Умения за работа с клиенти – отзивчивост, емпатия, позитивна нагласа, такт, 
толерантност, търпение, любезно отношение 
Умения за самоуправление – отговорност, самостоятелност, организация на 
времето и работните задачи 
Чуждоезикови компетенции – използване (писмено и говоримо) на чужд език, 
междукултурен опит и познания 
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5.3 Европейска политика в областта на професионалното образование и 
заетост 

Достигането на достатъчни равнища на основни умения (езикова и 

математическа грамотност, познания в областта на точните науки и технологиите) е 

от съществено значение за младите хора, за да имат лесен достъп до пазара на 

труда, а за lъзрастните — за да запазят заетостта си на висококачествени и 

стабилни работни места. При все това големи дялове (между 20 % и 25 %) както от 

младите хора в рамките на първоначалното образование (както свидетелстват 

резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) от 

2015 г., така и от възрастните в трудоспособна възраст, нямат тези основни умения, 

което ги възпрепятства да си намерят стабилна работа и да участват в 

икономическия и социалния живот като цяло.  

В голям брой страни от ЕС все още има много висок дял на 15-годишните, 

които имат слаби резултати при основните умения. Тези ученици най-вероятно ще 

бъдат изправени пред сериозни трудности в по-нататъшното си образование, на 

пазара на труда и в ежедневието. Най-голям е делът на тези със слаби резултати 

по математиката, приблизително 22 % на равнище ЕС. Има само три държави 

членки под референтната стойност от 15 %. Резултатите по четене и при точните 

науки са малко по-добри, но и в двете области се наблюдава значително 

влошаване с течение на времето. 

Резултатите на България, Румъния и Кипър са ниски и в трите области, 

особено в математиката, където повече от 40 % от учениците са със слаби 

резултати. Образователните системи все още не са напълно ефективни в 

намаляването на неравенствата.  

Професионалното обучение е определено в Договора от Рим от 1957 r. като 

област на действие на Общността, а образованието е официално признато в 

Договора от Маастрихт през 1992 r. за област от компетентността на ЕС. Договорът 

гласи, че „Общността допринася за развитието на качествено обучение чрез 

насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и, ако е необходимо, 

чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита 

отговорностите на държавите членки за съдържанието на учебния процес и 

организацията на образователните системи и тяхното културно и езиково 

разнообразие“. 

Договорът от Лисабон не промени разпоредбите относно ролята на ЕС във 

връзка с образованието и обучението (дял XII, членове 165 и 166). Освен това в 

него се съдържа разпоредба, която може да бъде описана като хоризонтална 

„социална клауза“. В член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) се заявява: „При определянето и осъществяването на своите политики и 
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дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването високо 

равнище на образование и обучение.“ 

Освен това в Хартата на основните права на Европейския съюз, която има 

същата правна сила като Договорите (член 6 от Договора за ЕС), се заявява: „Всеки 

има право на образование, както и на достъп до професионално и продължаващо 

обучение“ (член 14), както и „право да работи и да упражнява свободно избрана или 

приета професия“ (член 15). 

В своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани 

с насърчаването на високо равнище на образование и обучение. Следователно 

дългосрочните стратегически цели на ЕС по отношение на образованието и 

обучението, във вида, в който са определени от Съвета, са: 

 1) превръщане на ученето през целия живот и мобилността в действителност; 

 2) подобряване на качеството и ефективността на образованието и 

обучението; 

 3) насърчаване на справедливостта, социалното сближаване и активното 

гражданско участие; 

 4) разгръщане на творчеството и новаторството, включително 

предприемаческия дух, при всички степени на образование и обучение. 

Политиката в областта на образованието и обучението набра скорост с 

приемането на стратегията „Европа 2020“. Докато основната отговорност за 

образователните системи и системите за обучение се носи от държавите членки, 

ЕС играе ключова роля за подкрепата и допълването на усилията за подобряване и 

модернизиране на техните образователни системи. В рамките на стратегията 

„Европа 2020“ на държавите членки се предоставят конкретни насоки относно 

приоритетните реформи всяка година под формата на специфични за всяка 

държава препоръки. 

Като част от „Образование и обучение 2020“ бяха определени следните 

целеви показатели на ЕС за 2020 r.: 

1) най-малко 95 % от децата на възраст между 4 години и възрастта 

за започване на задължително начално образование следва да участват в 

образованието в ранна детска възраст; 

 2) делът на 15-годишните с недостатъчни умения в четенето и недостатъчни 

познания в областта на математиката и другите естествени науки следва да е под 

15 %; 

 3) делът на преждевременно напускащите системата на образование и обучение, 

следва да бъде под 10 %; 

 4) делът на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше 

образование следва да бъде най-малко 40 %; 

 5) средно най-малко 15 % от възрастните (на възраст между 25 и 64 години) следва 

да участват в процеса на учене през целия живот; 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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6) не по-малко от 20 % от завършилите висше образование и 6 % от лицата на 

възраст между 18 и 34 години с начална професионална квалификация следва да 

са учили или да са се обучавали поне известно време в чужбина; 

7) делът на работещите дипломирани лица (между 20 и 34 годишна възраст, 

успешно завършили средно или висше образование), приключили образованието си 

преди от 1 до 3 години, следва да бъде не по-малко от 82 %. 

За да изпълни политиките на ЕС в областта на професионалното образование и 

обучение, Комисията действа чрез Европейския център за развитие на 

професионалното обучение (CEDEFOP), който е една от децентрализираните 

агенции на ЕС. 

През 2016 r. Комисията публикува съобщение относно „Нова програма за умения в 

Европа“ (COM(2016) 0381), в което предлага 10 действия, за да могат хората да 

придобият уменията, които са необходими на пазара на труда и да използват по-

добре уменията, с които те вече разполагат, с цел да им се помогне да си намерят 

качествени работни места: 

 гаранция за уменията, която да помогне на възрастни с ниско ниво на умения 

да придобият минимално ниво на езикова грамотност, математическа 

грамотност и умения в областта на цифровите технологии; 

 преглед на Европейската квалификационна рамка; 

 „коалицията за цифрови умения за работни места“ в подкрепа на 

сътрудничеството между заинтересованите страни от сферата на 

образованието, заетостта и промишлеността; 

 „подробния план за действие за секторно сътрудничество във връзка с 

уменията“, за подобряване на проучването на уменията; 

 „инструмента за съставяне на профил на уменията за гражданите на трети 

държави “, който да подкрепя ранното установяване и профилиране на 

уменията и квалификациите на мигрантите; 

 подкрепа за професионалното образование и обучение, по-специално чрез 

прояви и дейности в рамките на Европейската седмица на професионалните 

умения; 

 преразглеждане на препоръката относно ключовите компетентности, за да се 

помогне на повече хора да придобият основния набор от умения, необходими 

за работа и живот през 21-ви век; 

 преразглеждане на рамката Европас, с което да се предложат на хората по-

добри и по-лесни за употреба инструменти, за да представят своите умения; 

 предложение за препоръка относно проследяване на дипломираните 

висшисти с цел подобряване на разбирането на резултатите на завършилите 

след приключване на тяхното образование и обучение; 
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 анализ и споделяне на най-добри практики за управление на движението 

на висококвалифицирани и квалифицирани кадри между държавите („поток от 

мозъци“). 

През май 2018 r., след срещата на върха в Гьотеборг, Комисията публикува 

съобщение, озаглавено „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за 

младежта, образованието и културата“ (COM(2018)0268). В него тя излага визията 

си за изграждането на „Европейско образователно пространство“, което наред с 

другото включва предложение за препоръка на Съвета за насърчаване на 

автоматичното взаимно признаване на дипломите за висше образование и 

периодите на обучение в чужбина (COM(2018)0270). 

Осигуряването на набор от адекватни умения за професиите на бъдещето, както и 

поддържането на добро качество на обучението, са в центъра на осъществяваните 

инициативи – постигане на по-добро разбиране на значението на професионалното 

образование и обучение (ПОО) за пазара на труда, преразглеждане на 

Европейската рамка на ключовите компетентности, както и съгласуване на 

Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване –всяка една от които има 

за цел да подкрепи държавите в усилията им, насочени към разширяване обхвата 

на ПОО. Тези инициативи са залегнали и в основата на приоритетите в областта на 

ПОО, договорени през 2015 г. от държавите членки, Норвегия, Исландия и 

държавите кандидатки. 

5.4 Национална политика  в областта на професионалното обучение и 
образование 

В България ПОО се осъществява основно в системата на училищното образование. 

От 2015 г., както и много други държави-членки на ЕС, България насочва усилията 

си към утвърждаване на обучението чрез работа (дуална система на обучение), 

което дава възможност на обучаемите лица да придобият реален трудов опит, да се 

запознаят с търсените от работодателите умения, както и с уменията, които биха 

улеснили реализацията им на пазара на труда. Паралелно с работата по 

създаването на устойчив национален модел, България разработва и съпътстващи 

политики, необходими за изпълнение на набелязаните цели. 

Наличието на отдадени и компетентни учители, обучаващи, наставници и други 

специалисти в областта на ПОО е от съществено значение за осигуряване на 

неговото високо качество. В този смисъл, наред с необходимостта от инвестиции в 

професионалното развитие на педагогическите кадри, трябва да бъде оценена и 

тяхната роля и принос за изграждане на образа на ПОО, което да съответства на 

потребностите на пазара на труда и да подкрепя развитието на обучаваните лица. 

Преподавателският състав в България е сред най-бързо застаряващите в ЕС, като 

почти половината от учителите и обучаващите са на възраст над 50 години. 
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Подобно на други държави, в България стандартите за придобиване на учителска 

правоспособност и моделите за подготовка на учителите поставят акцент върху 

способността за адаптиране спрямо настоящите и бъдещи изисквания, и имат за 

цел да осигурят качеството и да повишат атрактивността на учителската професия, 

не на последно място и чрез увеличаване на възнаграждението. С оглед на по-

широкото приложение на вътрешнофирменото обучение, е необходимо и повече 

служители да бъдат насърчавани да поемат ролята на наставници на млади хора, 

като това е и една от целите, формулирани в Националния план за действие по 

заетостта. 

Дори и най-високите квалификации, придобити чрез ПОО, не биха могли да 

гарантират на завършилите успешна реализация в икономиката и в други сфери на 

обществения живот, ако не отчитат гражданските и универсални компетентности, и 

ако не са ориентирани към актуални професии и умения. 

Подобна констатация е валидна в още по-голяма степен при липса на ангажираност 

от страна на работодателите, и при процент на участие в учене за възрастни, който 

продължава да бъде сред най-ниските в ЕС. 

Постигането на по-добро съответствие между инвестициите в образованието и 

обучението и динамично променящите се в резултат от цифровизацията и 

автоматизацията потребности от умения, изисква добро прогнозиране на бъдещите 

нужди от умения, както и инфраструктура за придобиването на тези умения. 

Дългогодишните изследвания на Cedefop в областта на прогнозиране на бъдещите 

потребности от умения и несъответствието между търсените и предлаганите 

умения в държавите членки на ЕС показва, че прилагането на интегративен подход 

при управление на уменията има ключова роля за засилване на комуникацията 

между ПОО и пазара на труда. 

Макар в България процесът по прогнозиране на бъдещите потребности от умения и 

осигуряването на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда да се 

намира на ранен етап, от 2013 г. насам се предприемат стъпки за преодоляване на 

предизвикателствата и дори се наблюдава напредък, особено по отношение на 

засилване на участието на заинтересованите страни, включително на 

администрацията на регионално и местно ниво. 

Според проведения от Cedefop национален преглед върху управлението на 

прогнозирането и осигуряването на умения в съответствие с нуждите на пазара на 

труда, в България е налице потенциал формалната рамка да бъде превърната в 

работещ механизъм, който да подкрепя свързаните с конкретни политики решения. 

Правото на образование се гарантира от Конституцията на Република България.  

В Закона за предучилищното и училищното образование са определени следните 

образователни степени и етапи: 

(а) Основно образование, начален етап (1-4 клас) (Европейска квалификационна 

рамка (ЕКР)/ Национална квалификационна рамка (НКР) Ниво 1); 
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(б) Основно образование, прогимназиален етап (5-7 клас) (ЕКР/НКР Ниво 2); 

(в) Средно образование, първи гимназиален етап (8-10 клас) (не се определя ниво 

по ЕКР/ НКР); 

(г) Средно образование, втори гимназиален етап (11-12 клас) (ЕКР/НКР Ниво 4) 

(д) Висше образование, бакалавър и професионален бакалавър (ЕКР Ниво 6; НКР 

Ниво 6A, 6Б); 

(е) Висше образование, магистър ЕКР/НКР Ниво 7); 

(ж) Висше образование, доктор (ЕКР/НКР Ниво 8). 

Според законодателството професионалното обучение след завършено средно 

образование, осъществявано по програми за обучение, които не се считат за висше 

образование, води до придобиване на степен за професионална квалификация, а 

не до придобиване на образователна степен. 

Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация след 

завършено средно образование се осъществява от професионалните колежи. 

Степента на професионална квалификацията е свързана с определена професия, и 

се придобива отделно от придобиването на образователна степен (основно, средно 

или висше образование). Тя може да се придобие като допълнение към средното 

образование, като получената диплома е еднаква за общото и за професионалното 

образование, и дава право за продължаване на образованието или за 

професионално обучение. 

 В основното образование не се осъществяват програми за ПОО. След завършване 

на основно образование учениците могат да продължат обучението си в 

общообразователни програми и програми за професионално обучение в системата 

на средното образование. През учебната 2016/17 всички общообразователни 

програми в гимназиалния етап на обучение стават профилирани, което означава, че 

се поставя акцент върху избран предмет, като например математика, природни 

науки или чужди езици. 

Средното образование включва програми за общо (профилирано) образование и 

програми за ПОО, разпределени в два последователни етапа: първи и втори. 

Образованието е задължително за обучаемите лица до навършване на 16-годишна 

възраст. В края на втория гимназиален етап учениците, положили държавни 

зрелостни изпити (матура) по български език и по друг предмет по избор или 

държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация (20) (за 

обучаемите лица в ПОО), получават диплома за средно образование (ниво 4 по 

ЕКР). Зрелостниците, които не са се явили или не са положили успешно някои от 

задължителните два зрелостни изпита, получават удостоверение за завършен 

втори гимназиален етап на средното образование, което дава право на 

професионално обучение за възрастни, но не дава право за продължаване на 

образованието в системата на висшето образование. 
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Завършилите програмите за ПОО получават диплома за придобито средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация. 

В сферата на висшето образование не се осъществяват програми за ПОО. Но 

програмите за образователно-квалификационната степен „бакалавър - 

(професионален бакалавър)” (ниво 6а по НКР, ниво 6 по ЕКР) имат по-голяма 

практическа насоченост в сравнение с академичните бакалавърски програми. 

Висшите училища могат да създават центрове за професионално обучение и да 

осъществяват професионално обучение, което не се счита за висше 

професионално обучение. Някои програми за висше образование дори запазват 

места за завършили ПОО в сходни образователни сфери, като например 

инженерните програми на техническите университети. 

Повечето обучаеми се насочват към програма за професионално образование на 

14-годишна възраст (7 клас). Тъй като за общото и професионалното образование, 

към момента се полага един и същ първи задължителен държавен зрелостен изпит, 

основните фактори при избора на ПОО са семейните традиции и личните 

предпочитания. Професионалното ориентиране все още е в процес на развитие и 

не оказва реално влияние върху избора на обучаемите лица. 

Обучаемите могат да изберат формата на обучение. ПОО се организира в осем 

различни форми на обучение, въпреки че не всички програми се предлагат във 

всички форми. 

 

 

Форми на обучение  Описание 

Дневна Обучението се провежда между 7 и 19 ч. 

и не продължава повече от 8 часа на ден, 

5 дена в седмицата 

Вечерна Обучението се провежда след 17 ч. и не 

продължава повече от6 часа на ден, 5 

дена в седмицата 

Задочна Включва интетзивни занятия в училище, 

самостоятелно учене и изпити по всеки 

предмет/ модул 

Индивидуална Организира се за индивидуални обучаеми 

лица и включва индивидуални занятия , 

самостоятелно учене и изпити по всеки 

предмет/ модул 

Дистанционна  

 

Индивидуално или групово, базирано на 

ИКТ обучение, което включва 

дистанционни занятия, самостоятелно 

учене, обратна връзка за резултатите от 
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ученето и присъствени изпити по всеки 

предмет/ модул 

Дуална  Организира се от доставчици на ПОО, в 

сътрудничество с работодатели и 

включва обучение чрез работа в реална 

работна среда, наред със занятията в 

училище 

Самостоятелна Състои се от самостоятелно учене и 

изпити по всеки предмет/ модул 

Об 

Таблица 1         

Оисание 

Най-популярната форма на обучение за учениците в средното професионално 

образование е дневната. През 2017 г. тя се предпочита от 85.9% от обучаемите 

лица в ПОО, докато 7.10% предпочитат задочната форма, а 4.49% - 

самостоятелната. Индивидуалната и комбинираните форми на обучение са 

въведени с цел осигуряване на възможности за по-гъвкаво обучение за ученици със 

специални образователни потребности или ученици, които поради някаква причина 

не могат да посещават редовните дневни занимания в училище. 

Практическото обучение (учебна практика, производствена практика, обучение чрез 

работа) е задължителен елемент от всяка програма за ПОО. В национален контекст 

практическото обучение, което се провежда на място в училищата като част от 

редовните занимания в рамките на учебната година, се нарича учебна практика. 

При професии, свързани с високотехнологични процеси обучението се провежда в 

реална работна среда. Провеждането на практическо обучение в предприятието (за 

период от две седмици или месец) в края на 11 и 12 клас се нарича производствена 

практика. Часовете, предвидени за практическо обучение са не по-малко от 70% от 

общия брой учебни часове за отраслова и специфична професионална подготовка 

за професиите със степен на професионална квалификация, съответстваща на 

ниво 2 по НКР/ ЕКР, не по-малко от 60% за професиите със степен на 

професионална квалификация, съответстваща на ниво 3, и не по-малко от 50% за 

професиите със степен на професионална квалификация, съответстваща на нива 4 

и 5. 

Степен на професионална квалификация 

В областта на ПОО могат да бъдат придобити четири степени на професионална 

квалификация: 

(а) Първа степен: придобити компетентности за изпълнение на рутинни дейности 

(най- малко 70% часа за практическо обучение – ниво 2 по НКР/ЕКР; 
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(б) Втора степен: придобити компетентности за изпълнение на дейности от 

комплексен характер при изменящи се условия (най-малко 60% часа за практическо 

обучение) – ниво 3 по НКР/ЕКР; 

(в) Трета степен: придобити компетентности за изпълнение на дейности от 

комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за 

работата на други лица (най-малко 50% часа за практическо обучение) – ниво 4 по 

НКР/ЕКР; 

(г) Четвърта степен: придобити компетентности за изпълнение на широк кръг 

дейности с комплексен характер при изменящи се условия,както и поемане на 

управленски отговорности за работата на други лица и за разпределяне на ресурси 

(най-малко 50% часа за практическо обучение) - ниво 5 по НКР/ЕКР. 

Професионалното образование и обучение в системата на средното 

образование 

Една от задачите на професионалното образование е придобиване на 

квалификация по професия. Професионалното образование се осъществява чрез 

професионална подготовка и общообразователна подготовка, необходима за 

придобиване на средно образование. ПОО може да се осъществява и по пътя на 

обучение чрез работа (дуална система наобучение). 

Училищата, осигуряващи ПОО, са професионалните гимназии, училищата по 

изкуствата и спортните училища. Други институции (профилирани гимназии, средни 

училища, училища в местата за лишаване от Учениците, които желаят да 

продължат образованието си, могат да кандидатстват във висшите училища 

(НАПОО, 2016 г.). 

Професионалното образование и обучение след средно образование 

Професионална квалификация след средното образование, но не висше (МСКО 

2011 ниво 4, ниво 5 по ЕКР) може да се придобие само от лица със завършено 

средно образование. Придобитата квалификация на това ниво дава достъп до 

пазара на труда, но не води до придобиване на по-висока образователна степен. 

Примери за такива квалификации са: хотелиер, организация и управление на 

хотелиерството, ресторантьор, организация и управление в ресторантьорството, а 

също така и квалификации в областта на спорта и военното дело/ отбраната. 

Институциите, които осъществяват ПОО след средно образование са 

професионалните колежи. Делът на обучаемите лица в професионалните колежи в 

сравнение с общия брой обучаеми лица в системата на ПОО, е незначителен 

(около 1% през 2017 г.). Професионалните гимназии, училищата по изкуствата и 

спортните училища също могат да предоставят ПОО за придобиване на 

квалификации, които се отнасят към ниво 5 по ЕКР, ако има решение на съответния 

министър.  

Броят на обучаваните лица в професионалното образование и обучение надвишава 

този на обучаемите се в системата на общото образование. През 2017 г. 
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обучаемите лица в ПОО наброяват 117 130, което представлява 51.7% от общия 

брой на учениците в системата на средното образование.  

Примери за квалификации на ниво средно образование са: техник на компютърни 

системи, техник по транспортна техника, електротехник, ресторантьор, готвач, 

икономист, системен програмист, строителен техник и техник на селскостопанска 

техника. 

Професионално образование се придобива след 12 клас и успешно полагане на 

задължителен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература и 

задължителен държавен изпит за придобиване напрофесионална квалификация. 

Последният съдържа теоретична и практическа част и се базира на набор от 

възможни въпроси, практически задания и критерии за оценка, одобрени от МОН. 

В състава на комисиите за провеждане на държавния изпит за придобиване на 

държавна квалификация се включват представители на обучаващата институция, 

на работодателите, и работниците и служителите, както и специалисти с минимум 

четири години опит в съответната област. 

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за 

завършено средно образование (ниво 4 по ЕКР) и свидетелство за професионална 

квалификация (нива 3 или 4 по ЕКР). Придобитата професионална квалификация 

предоставя достъп до пазара на труда. Повечето обучаеми лица (74.9%) в средното 

професионално образование придобиват степен на професионална квалификация, 

съответстваща на ниво 4 по НКР/ ЕКР. 

През 2017 г. делът на включилите се в програми за придобиване на професионална 

квалификация, съответстваща на ниво 2 по ЕКР/ НКР, се увеличава почти пет пъти 

до 6.40%, в сравнение с 1.3% през 2012 г. В резултат на образователната реформа, 

която гарантира по-широк достъп, завършилите тези програми могат да продължат 

образованието си в програми, съответстващи на ниво 3 и 4 по ЕКР/ НКР или да 

намерят реализация на пазара на труда. 

Традиционно броят на мъжете в ПОО е по висок (60%). Те предпочитат програми, 

свързани с компютърни системи и програмиране (най-предпочитаният избор), 

транспорт, земеделие, икономика, строителство. В повечето случаи жените се 

записват в програми по икономика и администрация (най-предпочитаният избор), 

услуги (туризъм, хотелиерство и ресторантьорство), както и дизайн и облекло. 

Рамкови програми 

Придобиването на професионална квалификация в системата на ПОО се 

регламентира с рамкови програми, утвърдени от министъра на образованието 

и науката. Доставчиците на ПОО използват рамковите програми като база за 

създаване на свои учебни програми.  Рамковите програми включват: 

(а) общи разпоредби, включително и нормативна база, цел и предназначение на 

програмата; 

(б) изисквания: 
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(i) входящи (възраст, здравословно състояние, входящо образователно и 

квалификационно равнище), 

(ii) възможности за професионално развитие; 

(iii) форма/и на обучение (дневна, вечерна, задочна, дуална система на обучение). 

(в) структура на учебната програма (избор на модули); 

(г) съдържание на учебния модул (теоретично и практическо); 

(д) условия за завършване (държавни изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация и финални изпити за придобиване на квалификация 

по чест от професия). 

Изискванията за включване в програмите за ПОО са свързани с минимална 

възраст, здравословно състояние, входящо образователно равнище и входящо 

квалификационно равнище. 

Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстването е 13 години за 

училищата, и 16 години, когато обучението се извършва от друга обучаваща 

институция (доставчици на начално и продължаващо обучение за заети и 

безработни лица без придобиване на образователна степен). 

Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, 

доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. 

Входящото минимално образователно равнище на кандидата е завършен клас или 

етап от основното или средното образование, завършен начален етап на основното 

образование или успешно завършен курс за ограмотяване по разпоредбите на 

Закона за насърчаване на заетостта. 

 Дуална система на обучение 

Съществуват няколко вида обучение в реална работна среда. 

През 1992 г. се въвежда чиракуването за заети лица, което често гарантира работно 

място в края на обучението, в зависимост от договора с работодателя. 

Продължителността на този вид обучение е до шест месеца. През 2014 г. се 

въвеждат стажове за младежи (до 29 годишна възраст), които вече са придобили 

степен на професионална квалификация (или висше образование), но нямат трудов 

стаж по професията. Продължителността на стажовете е от 6 до 12 месеца. 

Дуалната система на обучение започва да се развива след 2014 г.; това дава 

възможност на обучаемите лица да придобият професионална квалификация като 

практическото обучение в реална работна среда се редува с теоретично обучение в 

училища или други институции в системата на ПОО. 

Практическото обучение в реална работна среда се провежда под ръководството на 

наставник, определен от работодателя. От наставниците се изисква да притежават 

професионална квалификация по професията, по която се извършва обучението, 

най-малко 3 години трудов стаж по същата професия, и да са преминали обучение 

за наставници, осигурено от работодателя. 
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Създаването на устойчив национален модел за дуална система в ПОО е сложна 

задача. Въпреки че законодателството насърчава дуалното обучение и новите 

учебни планове и програми за дуално обучение в професионалното образование за 

учебната 2017/18 г. са готови, прилагането на дуалното обучение на този етап се 

реализира главно в рамките на различни проекти. 

От 2015 г. се осъществява съвместна българо-швейцарска програма за пилотно 

въвеждане на дуално обучение. Проектът „ДОМИНО”, реализиран от МОН, МТСП, и 

Министерството на икономиката (МИ), е насочен към създаване на национален 

модел и изграждане на капацитет за успешно въвеждане на дуално ПОО. През 

първата година в проекта са включени две професионални гимназии в София и 

Казанлък, и се работи с две професии. 

Година по-късно, проектът се разраства и вече обхваща 16 обучаващи институции в 

системата на ПОО, осъществяващи обучение по пет професии, 424 обучаеми лица 

и 63 партниращи си фирми в 11 града. През учебната 2016/17 г. първите 20 

завършили получават удостоверение за завършено дуално обучение, в допълнение 

към свидетелството им за придобита професионална квалификация за машинни 

техници. Повечето от завършилите обучението започват да работят във фирмите, в 

които са били обучавани, а някои от тях продължават образованието си във висши 

училища. През учебната 2017/18 г. година в дуална форма на обучение в рамките 

на проекта се записват около 800 обучаеми лица, разпределени в 30 

професионални гимназии в 19 града. 

Доставчици на Професионално образование и обучение 

Институции в системата на професионалното образование и обучение са: 

 Професионални училища (осъществяват образование и обучение): 

 Професионални гимназии; 

 Професионални паралелки в други неспециализирани и в специалните 

училища; 

 Училища по изкуствата; 

 Спортни училища; 

Институции за обучение на възрастни (осъществяват само професионално 

обучение): 

 Професионални колежи; 

 Центрове за професионално обучение. 

 Професионалните гимназии осъществяват професионално образование и 

обучение на ниво от 2 до 4 по НКР/ЕКР. В тях се приемат ученици със завършено 

основно образование (7 клас) или с успешно завършен първигимназиален етап (10 

клас). Професионалните гимназии могат да осъществяват и професионално 

обучение на ниво 5 п о НКР/ЕКР (четвърта степен на професионална 

квалификация), или професионално обучение с придобиване на квалификация по 
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част от професия, както и да организират обучение на лица навършили 16-годишна 

възраст. 

Училищата по изкуствата и спортните училища осъществяват ПОО на ниво 3 и 4, в 

някои случаи и на ниво 5 по НКР/ ЕКР. 

Професионално образование може да се осъществява и от религиозни, 

специализирани училища, училища към местата за лишаване от свобода, центрове 

за специална образователна подкрепа и други неспециализирани училища 

(обединени училища, профилирани гимназии и др.). 

Професионалните колежи осъществяват професионално обучение на ниво 5 по 

НКР/ ЕКР (четвърта степен на професионална квалификация), като в тях се 

приемат лица, завършили средно образование. 

Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение 

на ниво от 2 до 4 по НКР/ ЕКР, както и професионално обучение с придобиване на 

квалификация по част от професия, предназначено за лица, навършили 16-годишна 

възраст. 

Професионалните гимназии, професионалните колежи, центровете за 

професионално обучение и центровете за информация и професионално 

ориентиране са държавни, общински и частни. Спортните училища са държавни или 

общински. Училищата по изкуства са само държавни. 

Продължаващото професионално обучение се провежда в институциите за 

формално образование и обучение, главно в професионалните гимназии, 

професионалните колежи и центровете за професионално обучение. 

На базата на качествени показатели (иновативни елементи в учебното съдържание, 

организация, управление, учебна среда и преподаване, правителството може да 

обяви за „иновативни“ определени доставчици на ПОО в системата на средното 

образование, което позволява по-голяма гъвкавост при неговото осъществяване. На 

настоящия етап са идентифицирани 185 училища, които притежават потенциала да 

бъдат иновативни. 

Възрастни лица във формалната система на ПОО 

Няма максимална възрастова граница за прием в ПОО. Възрастни лица 

(навършили 16 г.) могат да се запишат на всеки етап и във всяка форма на 

обучение, стига да отговарят на изискванията за завършена образователна 

степен за конкретната квалификация. 

За лица, навършили 16 г. се предлагат следните програми: 

За придобиване на професионална квалификация възрастните обучаеми лица 

преминават обучение в рамките на: 

(а) 300 часа за ниво 2 по ЕКР; 

(б) 660 часа за ниво 3 по ЕКР; 

(в) 960 часа за ниво 4 по ЕКР; 

(г) 1260 часа за ниво 5 по ЕКР. 
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Възрастни обучаеми лица могат да придобият степен на професионална 

квалификация според държавните образователни стандарти или квалификация по 

част от професия. През последните четири години се увеличава броят на 

желаещите да придобият квалификация по част от професия в сравнение с 

кандидатите за придобиване на степен на професионална квалификация. От 2013 г. 

насам общият брой на обучаемите лица в програми за професионално обучение на 

възрастни във формалната система намалява със 7%, което може да се дължи 

както на увеличаването на възможностите за засилено, осигурявано от 

работодателите неформално обучение на работното място, така и на пренасочване 

на публичното финансиране от безработните към заетите лица. 

Наблюдаваното увеличение отговаря на динамиката на пазара на труда. Най-голям 

е броят на обучаемите, придобили степен на професионална квалификация, 

съответстваща на ниво 2 по ЕКР/ НКР, докато най-голям брой от придобитите 

квалификации за част от професия, съответстват на ниво 3 по ЕКР/ НКР. 

Управление на Професионалното образование и обучение 

Управлението на ПОО се осъществява на национално, регионално и местно 

ниво.  

В управлението на ПОО на национално ниво са ангажирани следните институции: 

(а) Народното събрание на Република България осъществява законодателна 

дейност в областта на ПОО; 

(б) Министерският съвет на Република България определя държавната политика в 

областта на ПОО; 

(в) МОН управлява, координира и осъществява политиката в областта на ПОО; 

(г) МТСП участва в изпълнението на националната политика в областта на ПОО; 

(д) Министерството на културата (МК) прилага политиката за ПОО в училищата по 

изкуствата; 

(е) Министерството на младежта и спорта (ММС) прилага политиката за ПОО в 

спортните училища; 

(ж) Министерството на здравеопазването (МЗ) участва в координирането на 

Списъка на професиите за ПОО; 

(з) Секторните министерства са включени в разработването, координирането и 

актуализирането на държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на 

квалификация по професии; в разработването, координирането и актуализирането 

на Списъка на професиите за ПОО; в координирането на държавния план-прием за 

финансираните от тях училища; 

(и) Социалните партньори (представители на организациите на работодателите и 

синдикатите) участват в: разработването, координирането и актуализирането на 

държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по 

професии, законовата рамка и политическите документи; актуализирането на 
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Списъка на професиите за ПОО; организирането и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация. 

(й) Икономическият и социален съвет (ИСС) обсъжда и изготвя предложения по 

свързани с образованието въпроси, включително и ПОО в контекста на ученето 

през целия живот; 

(к) Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда и изготвя 

становища относно проектозаконите в областта на заетостта и професионалната 

квалификация, като по този начин участва във формулирането на политиките в 

сферата на ПОО. НСТС е орган за консултации и сътрудничество на национално 

ниво по въпроси, свързани с труда, социалното осигуряване и стандарта на живот. 

В състава му влизат двама представители на правителството (единият от които е 

вицепремиер), двама представители на синдикатите и двама представители на 

работодателските организации; 

(л) Националният съвет за насърчаване на заетостта към МТСП също е 

структуриран на трипартитен принцип. Функциите му са свързани с обсъждане и 

изготвяне на становища относно създаването и реализирането на политиката по 

заетостта и Националния план за действие по заетостта. 

(м) Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е 

специализиран орган към Министерския съвет със следните функции: разработва 

държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по 

професии и Списъка на професиите за ПОО в съответствие с нуждите на пазара на 

труда; издава и отнема лицензии на центровете за професионално обучение и на 

центровете за информация и професионално ориентиране; осъществява контрол на 

дейността в лицензираните центрове за професионалното обучение за лица над 16-

годишна възраст, както и на дейността на центровете за информация и 

професионално ориентиране; 

(н) Агенцията по заетостта (АЗ) осъществява държавната политика по насърчаване 

на заетостта и предоставя информация за кариерно ориентиране, консултиране и 

обучение на заети и безработни лица; 

(о) Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) координира управлението и 

администрирането на Програмата Еразъм + на ЕС. 

В управлението на ПОО на регионално ниво са ангажирани следните 

институции: 

(а) Областната администрация участва в реализирането на държавната политика по 

заетостта и придобиването на професионална квалификация; 

(б) Регионалните служби по заетостта изпълняват следните задачи: 

осъществяват държавната политика за обучение на възрастни, безработни и заети 

лица, за придобиване на професионална квалификация; предоставят мерки и 

проекти за обучение; осъществяват координиране и подкрепа на местните бюра по 

труда в областта на професионалното обучение, ориентиране и консултиране; 
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(в) Регионалните управления на образованието (териториални административни 

структури на МОН, разположени в 28-те областни центъра) реализират държавната 

политика в областта на ПОО на регионално ниво чрез проекти, програми и 

стратегии за развитие, както и чрез подпомагане функционирането и подобряването 

на системата на ПОО на областно ниво; 

(г) Постоянните и временните комисии за заетост към Съветите за регионално 

развитие определят, организират и контролират прилагането на държавната 

политика за насърчаване на заетостта и обученията за придобиване на 

професионална квалификация на регионално ниво. 

На местно ниво са ангажирани следните институции: 

(а) Общините участват в разработването на политиките за ПОО на тяхна 

територия по отношение на: 

- потребността от кадри и професионално ориентиране на ученици, 

безработни и други лица; 

- развитието на материално-техническата база на училищата, 

общинските професионални колежи, центровете за професионално 

обучение и центровете за информaция и професионално 

ориентиране чрез финансови средства от общинския бюджет. 

(б) Дирекциите "Бюро по труда" към АЗ предоставят кариерни услуги като: 

- информация за професионално развитие; 

- консултиране и ориентиране за включване в подходящи програми/ 

мерки за заетост и обучение. 

(в) Съветите за сътрудничество към бюрата по труда проследяват 

изпълнението на програмите и мерките, включени в Националния план за 

действие по заетостта (НАПОО, 2016 г.). 

 

6. Пазар на труда 

6.1 Европейско ниво 

Един от най-значим структурен проблем е несъответствие на притежаваните 

умения и квалификация и търсените от пазара на труда. Един на всеки трети зает 

в ЕС е свръх или недостатъчно квалифициран, като разминаването е особено 

голямо в южните страни членки на ЕС. Съответствието между образование и 

квалификация обаче не означава, че лицата притежават адекватни умения и 

компетенции за тяхната работа. Младите хора е по-вероятно да бъдат свръх-

квалифицирани спрямо останалите възрастови групи, но също така те са с 

недостатъчна квалификация от гл. т. на допълнителни умения, за да се справят със 

задълженията си на работното място.  
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Ефективното намаляване на тези структурни различия по отношение на 

квалификация и умения изисква активна намеса както от страна на предлагането 

(образователни институции), така и от страна на търсенето (бизнеса).  

На тази основа се прави извода относно необходимостта от реформи за 

повишаване гъвкавостта на системите за образование и обучение, 

включително подобряване на признаването на умения, придобити извън 

официалното образование и/или в чужбина, което да се съчетава със създаването 

на повече иновативни и високо-квалифицирани работни места.  

ЕК подчертава и нарастващото значение на интердисциплинарните и „меките” 

умения като работа в екип, езикови познания и комуникационни умения. Пример за 

изключително търсени специалисти с повече от една професия са финансовите 

директори на здравноосигурителни фондове и болници, които трябва да съчетават 

мениджърски умения, финансови и медицински познания.  

Анализът на Cedefor относно потребностите от умения за периода 2006-2020 г.1 

прогнозира създаването на 20,3 милиона допълнителни работни места до 2020 г., 

като други 85 милиона работни места ще бъдат създадени чрез заместване. Очаква 

се до 2020 г. секторът на услугите да представлява 3/4 от всички работни места. 

Този анализ обаче е направен преди икономическата и финансова криза и поради 

това в него не са отразени последиците от нея на пазара на труда.  

Преди началото на финансовата и икономическа криза през 2009 година около 40% 

от упражняващите професионална дейност лица изпълняват функции, изискващи 

умения на по-високо равнище, като ръководни функции, такива, свързани със 

свободните професии или с технически работни места. През следващото 

десетилетие се очаква да продължи нарастването на броя на работните места, 

изискващи умения на високо или средно равнище. Наред с това се предвижда 

увеличаване на броя на някои работни места, които не изискват никакво 

образование или изискват ниска образователна степен. 

Очаква се равнището на търсените квалификации да се повишава във всички 

категории професии, включително и в тези, които се намират на най-ниското 

стъпало от квалификационния спектър. Предвижданията на Cedefor показват, че в 

периода 2006-2020 г. за приблизително 91% от общия брой свободни работни 

места ще се изисква средно или висше образование. По-малко от 10 милиона 

работни места ще бъдат предназначени за кандидати без образование или с ниска 

образователна степен. Прогнозираният нетен брой работни места показва 

поляризация, като силно се увеличава броят на тези, които изискват високо 

равнище на умения. Според данните на Евростат от 2000 г. насам ЕС има 

напредък в създаването на качествени работни места. В повечето държави-членки 

на ЕС заетостта на висшистите се е увеличила в по-голяма степен, отколкото 

средното повишаване на заетостта.  
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Изграждането на умения е скъпоструващ процес в дългосрочен план, независимо 

дали става въпрос за официално образование (начално, средно и висше 

образование) или за обучение в предприятието. Възстановяването на икономиката 

би било невъзможно, ако предприятията трябва да се борят с липса на достатъчно 

квалифицирана работна ръка. Затова и изграждането на тези квалификации трябва 

да бъде подпомагано по-активно от националните образователни политики.  

Всичко това налага укрепването на капацитета на ЕС да предвижда потребностите 

на пазара на труда с цел постигане на съответствие между квалификациите и тези 

потребности. В тази връзка Съветът на ЕС призовава за цялостна оценка на 

потребностите от умения в Европа до 2020 г. – „Изпреварващо предвиждане на 

потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения, 

като се отделя специално внимание на младежите”2.  

На извънредна среща на върха на ЕС по въпросите на заетостта 7 май 2009 г. в 

Прага са приети десет конкретни мерки, които следва да бъдат въведени на 

национално и европейско равнище. Четири от мерките се отнасят до 

образованието, професионалното обучение, ученето през целия живот, 

стажуването, подкрепата за мобилността, по-доброто предвиждане на уменията и 

съответствието им с потребностите на пазара на труда.  

ЕС поставя ударението върху политиката на гъвкавост и сигурност и прилагането на 

мерки за повишаване на уменията. Сред наскоро предложените инструменти са 

„Европейският център за наблюдение на пазара на труда” - стандартизиран 

многоезичен каталог на професиите и уменията, както и инструментът „Match and 

Map”, предназначен да улеснява ползвателите на системата EURES. Споменава се 

и ключовата роля на Европейския социален фонд (ЕСФ) и на Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР). Изтъква се необходимостта от по-ефективни 

инвестиции в образованието, въвеждането на активни политики за създаване на 

висококвалифицирани работни места в такива сектори на растеж като зелена 

икономика, информация и комуникационни технологии и здравеопазване.  

На заседание на Съвета по образование от 12 май 2009 г. държавите-членки се 

ангажират да си сътрудничат по-интензивно за преодоляване на общите 

предизвикателства като:  

1) осигуряване на работна ръка, която да притежава подходящи умения за 

бъдещите работни места;  

2) приспособяване към потребностите на едно застаряващо общество; 

3) по-голяма световна конкуренция.  

Безработицата сред младите породи редица инициативи като „Младежта в 

движение“ за образование и заетост за младите хора в Европа (декември 2012), 

социален инвестиционен пакет и др. 

Графиките показват състоянието на трудовия пазар на Европейско ниво и в 

България Сред общото население на ЕС през 2017 г. 380,2 милиона са били на 
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възраст между 15 и 74 години (което е фокусното население за заетост и 

безработица). От тях 245,8 милиона са икономически активни; Следователно 134,4 

милиона са икономически неактивни. Освен това, 227,0 милиона души са заети, а 

18,8 милиона са безработни. Сред заетите лица (192,0 милиона) много повече от 

самонаетите (32,7 милиона), а работата на пълно работно време (181,3 милиона) е 

много по-често срещана, отколкото работа на непълен работен ден (45,7 милиона). 

 

 

 
Фигура 1        Източник: Евростат 
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Фигура 2        Източник: Евростат 

 

 

6.2 Национално ниво 

През 2018 г. икономиката на България навлезе в по-напреднала фаза на експанзия, 

като растежът постепенно започна да се измества от потреблението към 

инвестициите. През годината реалният БВП нарастна с около 3.5% по 

предварителни данни. Повишаването на реалните заплати увеличи доходите на 

домакинствата и доверието, което стимулира частното потребление. Както 

публичните, така и в по-малка степен, частните инвестиции допринесоха за растежа 

на БВП. Ръстът на публичното потребление също се увеличи, което се дължи 

главно на по-високите разходи за заплати и междинно потребление. В същото 

време регионалните различия нарастнаха и вече се явяват пречка пред 

конкурентоспособността на страната. Производството и доходите в България са 
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много неравномерни. Южните региони осигуряват по-добри условия за инвестиции. 

Съществуват значителни регионални различия в социално-икономическите 

показатели, както и в равнищата на безработица и заетост. Това обяснява и 

концентрацията на инвестиции и по-добрата инфраструктура в Югозападен и Южен 

централен райони. Нарастващият капитал там привлича квалифицирани хора в 

секторите с висока добавена стойност, докато в останалата част от страната 

нарастването на заетостта е съсредоточено в сектори с по-ниска добавена 

стойност. 

 Населението на Република България по данни на Националния статистически 

институт към 31.12.2017 г. е 7050034 души, от които 3627625 (51.5%)са жени 

и3422409 (48.5%) са мъже, или на 1000 мъже съответстват 1060 жени. 

По данни от Наблюдението на работната сила на Националния статистически 

институт през четвъртото тримесечие на 2018 г.икономически активните лица в 

страната са 3 303,0 хил. души, от които на възраст 15 - 64 навършени години – 3 

209,6 хил. души. Коефициентът на икономическа активност на лицата на възраст 15 

- 64 навършени години е 71,1%. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възрст 15 и повече 

навършени години са 3 148,9 хил. души, от които на възраст 15 - 64 навършени 

години – 3 058,4 хил. души. Коефициентът на заетост на лицата на възраст 15 - 64 

навършени години 67,7%. Най-голям продължава да е броят и делът на заетите 

лица в сектора на “Услугите” – 61,5%(1937,9  хил. души), следват заетите в сектор 

“Индустрия” – 30,2% (951,6 хил. души)  и в Аграрния сектор – 6,1% (193,6 хил. 

души). 

Коефициентът на безработица при лицата на възраст 15-74 навършени години в 

България през месец декември 2018г. (по данни на EUROSTAT, съпоставими с 

данните на страните-членки на Европейския съюз) е 5,2%, при 6,6% средно за 

Европейския съюз (ЕС 28) и 7,9% за Еврозоната(ЕС 19). 

Данните от Наблюдението на работната сила на Националния статистически 

институт през четвъртото тримесечие на 2018г. показват намаление на годишна 

база в броя на икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години (с 

67,5 хил. души), докато заетите лица на възраст 15-64 навършени години също 

намаляват (с 32,9 хил. души). Броят на безработните лица на възраст 15-64 

навършени години намалява спрямо същия период на 2016г. с  29,8 хил. души.  

През декември 2018 г.. данните от административната статистика на Агенцията по 

заетостта отчитат значително намаление на безработицата спрямо декември 2017г. 

Средномесечният брой на регистрираните безработни лица в страната е 202 994 

души, с 33 758 души по-малко спрямо предходната година. 

Средномесечното равнище на безработица, изчислено като дял от икономически 

активното население към 2011г. /Национално преброяване на населението 
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2011/Ceensus 2011/ за 2018г.  е 6,2%.  В сравнение с 2017г.. то е с 1,0 процентен 

пункт по-ниско. 

Най-големите фирми в България през 2017 г. по ръст на приходите са: Лукойл–

България „Аурубис България” (Кумерио мед), „Булгаргаз”, „Кауфланд България”,”, 

„Лукойл нефтохим” – Бургас, „Експрес Логистика и Дистрибуция”, „Астра 

биоплант”,„Нафтекс Петрол” АД, „Национална Електрическа Компания”, „ОМВ 

България”,  „Сакса”, „ЧЕЗ Електро България”, „Литекс”, “Либхер – хаусгерете 

Марица”, „Мобилтел” АД, „Виваком”, „Теленор” и др., 

Стоте компании с най-много служители в България са създали през 2018г. 9 хиляди 

нови работни места. Секторният разрез показва, че и през миналата година новите 

работни места са основно в индустрията, като малко под половината от тях са в 

оръжейния бизнес. Тоест водеща е ролята на експортно ориентираните компании. 

Останалите сектори, които са се разширявали откъм персонал, са ритейл и 

аутсорсинг. 

  

Къде са вакантните работни места? 

  

В бюрата по труда през 2018 г. са обявени общо 201 551 свободни работни места 

на първичния пазар на труда, които са с 3 736 места повече в сравнение с 

предходната година. Най-търсен чрез бюрата по труда е персонал зает в сферата 

на персоналните услуги (готвачи, сервитьори, бармани, фризьори, козметици, 

контрольори по редовността на пътниците, аниматори и др.) – 29 506 места. Голямо 

е предлагането на работни места за работници в добивната и преработващата 

промишленост – 16 432 места. Местата за оператори на стационарни машини и 

съоръжения са 15 019, а тези за работници в селското, горското и рибното 

стопанство (градинари, растениевъди, животновъди, горски работници и др.) - 6 441. 

Голямо е предлагането на работни места за продавачи – 14 950 места, на 

монтажници – 5 865 места, на водачи на тежки, леки автомобили и автобуси –8 728 

места. Значителен е броят на местата за квалифицирани работници по 

производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях – 11 120 

места. Близо 10 835 пък са местата за преподаватели. Заявени са 11 898 места за 

работници по събиране на отпадъци, 8 771 местата за металурзи, машиностроители 

и други занаятчии. При подбора на кадри, работодателите преимуществено дават 

предимство на търсещите работа лица, показващи «гъвкави» умения, които имат 

нагласа бързо да усвояват нови знания и притежават силни когнитивни умения. 

  

Къде е наличната работна ръка? 

  

През 2018 г. общо новорегистрираните в бюрата по труда на Агенцията по 

заетостта са 297 294 безработни, които са с 27 108 лица по-малко спрямо 2017г. С 
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най-голям дял на освободените след трудова заетост продължават да са лицата от 

сектор ''Услуги'' - 42,2% (125 358 лица), следват освободените от сектор 

''Индустрия'' –18,7% (55 742 лица), а делът на новорегистрираните в бюрата по 

труда, освободени от Аграрния сектор (селско, горско и рибно стопанство), 

продължава да е най-малък –3,7% (11 108 лица). От неуточнен сектор са 35,3% (105 

086 лица), това са новорегистрирани безработни лица, завършили през годината 

средното си или висше образование, неактивни лица или лица, които не посочват 

сектора, от който са освободени от работа или никога не са работили (неактивни).  

6.3 Регионално ниво 

Икономическата активност в област Варна нараства през 2017 г. след намалението 

ѝ през предходната година и стойността на коефициента е съизмерима със 

средната за страната. Коефициентът на заетост също нараства и достига 66%. В 

същото време обаче ръстът на този за страната се увеличава много по-бързо и 

вече е по-висок от този в област Варна, прекъсвайки тригодишния превес на 

морската столица по отношение на този показател. Безработицата в областта също 

се повишава слабо, въпреки че в страната нейното намаление също продължава и 

нивото ѝ вече е по-ниско от това в област Варна. Сравнително доброто 

представяне на област Варна в развитието на пазара на труда е подпомогнато и от 

относително благоприятната образователна структура на работната сила. Делът на 

местното население на възраст 25-64 г. с висше образование достига 33% (при 28% 

в страната), а това с основно и по-ниско образование – 18% (при 17% в страната). 

Сравнително добрата демографска картина в областта също допринася за 

относително благоприятните тенденции. Коефициентът на демографско заместване 

като отношение на населението на 15-19 г. към това на 60-64 г. в област Варна се 

увеличава за четвърта поредна година и през 2017 г. достига близо 71% (при 64% в 

страната). Това означава, че на всеки 100 души, на които им предстои да излязат от 

пазара на труда през следващите няколко години, съответстват 71 младежи, които 

ще се влеят (при 64 в страната). 

 

 МИГ „Девня-Аксаково“ се разполага на територията на Икономически център 

Варна, като община Девня е вторично адро за този икономически център след гр. 

Варна. Структуро определящите отрасли за икономическия център са присъщи и за 

територията на МИГ „Девня-Аксаково“. 
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Фигура 3        Източник: Инфограф 

ИЦ „Варна“ е сред най-големите в страната. Икономиката му се разраства 

значително през последните години и е относително равномерно разпределена 

между различните отрасли с лек превес на преработващата промишленост. Ръстът 

и` е 20% в рамките на пет години, а на чуждестранните инвестиции – с 28%. За 

същия период средната заплата е достигнала 835 лв./месец. 

Демографските и образователните тенденции гарантират стабилно развитие в 

близко бъдеще. ИЦ „Варна“ е сред малкото центрове, чието население нараства в 

резултат на значителния положителен механичен прираст. Работната сила 

съставлява 63% от населението, като няма изгледи в близко бъдеще да се свие 

значително. 

 
Фигура 4        Източник: Инфограф 
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ИЦ „Варна“ е сред най-големите центрове, като в него освен ядрото Варна влизат 

Дългопол, Аксаково, Долни чифлик, Провадия, Аврен, Суворово, Белослав, Ветрино 

и Девня (която е и вторично ядро с периферия Суворово и Ветрино). С най-голяма 

ежедневна трудова миграция към центъра е община Аксаково, като 44% от наетите 

в нея пътуват до Варна, за да работят. 

 
Фигура 5        Източник: Инфограф 

ИЦ „Варна“ се характеризира с относително ниска концентрация на икономиката, 

като през 2015 г. в ядрото е съсредоточена 75% от произведената продукция. 

Основна причина за това е икономическата мощ на Девня, където се генерират 15% 

от общата продукция. Между 2012 и 2015 г. продукцията е нараснала значително – 

с 20%, до 9,3 млрд. лв. Икономиката е доста балансирана в отраслово отношение – 

с най-голям дял през 2015 г. е преработващата про-мишленост (25%), следвана от 

строителството (17%) и търговията (12%). Сред основните причини за това 

разпределение е структурата на икономиката на Девня, 78% от която са в 

преработващата промишленост благодарение на няколко големи химически 

предприятия – „Агрополхим“, „Солвей“, „Соди“, както и на „Девня Цимент“. Сред най-

големите предприятия в ядрото са електроразпределителната „Енерго Про“, 

строителната „Хидрострой“ и земеделската „Октопод“. В част от периферията 

(Ветрино и Дългопол) водещо е земеделието. Най-висок ръст на произведената 

продукция през периода има в строителството (71%), културата и спорта (71%) и 

здравеопазването (61%) най-вероятно в резултат от разширяването на 

туристическия бранш. Значителен спад се наблюдава само в енергетиката (–21%) 

заради временното извеждане от експлоатация на ТЕЦ-Варна. 
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Фигура 6        Източник: Инфограф 

 

 

Между 2012 и 2015 г. има чувствителен ръст на преките чуждестранни инвестиции – 

с 28%, до 1,5 млрд. евро (с натрупване) към края на 2015 г. В повечето сектори 

всъщност се наблюдава спад – двигател на ръста е строителството, където ПЧИ с 

натрупване са се увеличили с 357% благодарение на строителството в курортите. 

Най-много чуждестранни инвестиции има в индустрията, като 80% от тях са в 

Девня. Разходите за придобиване на ДМА от своя страна остават непроменени с 

чувствителен спад (–70%) само при финансовите и застрахователните дейности. 

Наетите в центъра през разглеждания период нарастват с 2% до общо 150 хил. 

души, като 128 хил. са във Варна, а други 5,5 хил. – в Девня. Най-голям ръст има в 

сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“ (където наетите през 2015 г. са с 51% повече спрямо базовата 

2011 г.), най-вече във връзка със създаването на нови компании в IT сектора. Лек 

ръст се наблюдава в преработващата промишленост, предимно в Аксаково и 

Провадия. Наетите са разпределени относително равномерно между големите 

сектори, като водещи са търговията (19%) и преработващата промишленост (14%). 

Най-малко наети има в добива и енергетиката. 
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Фигура 7        Източник: Инфограф 

 

Средната брутна месечна заплата е 835 лв. през 2015 г., като спрямо 2011 г. тя е 

нараснала с 20%. Разликите в заплащането както по общини, така и по сектори е 

много значителна – докато в професионалните дейности и научните изследвания 

(към които се причислява аутсорсинг индустрията) в Девня средната заплата е 2358 

лв., а в преработващата промишленост в същата община – 1616 лв., то в 

хотелиерството и ресторантьорството във Ветрино средното заплащане е едва 290 

лв. 

През 2016 г. коефициентът на безработица е 6,14% – значително под средното за 

страната ниво, най-вече благодарение на много ниския коефициент във Варна 

(3,42%). Същевременно в седем общини безработицата е над 10%, като в Дългопол 

тя достига 31,5%. 

ИЦ „Варна“ е един от малкото в страната, при които има ръст на населението. 

Броят му достига 460 хил. души през 2016 г. – тогава в него живеят 9% повече хора, 

отколкото са живели през 2000 г. През 2016 г. естественият прираст е –0,3‰, като 

този коефициент е бил положителен единствено през 2008 и 2009 г. Основният 

фактор за ръста на населението е механичният прираст, който през 2016 г. е 0,3‰, 

но в отделни години достига и до 1‰. 

Делът на населението в трудоспособна възраст (между 15 и 64 години) е нараснал 

от началото на хилядолетието – от 60 до 63% от населението, или до 288 хил. 

души. Следва да се отбележи обаче, че пикът на трудоспособното население е бил 

през 2011 г., когато достига 295 хил. души. Коефициентът на демографско 

заместване също е благоприятен. Средната му стойност е 69% през 2016 г., като в 

някои общини е значително по-висок – 90% в Долни чифлик и 87% в Девня. 
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Бъдещата динамика на работната сила изглежда обнадеждаваща през призмата на 

този индикатор. 

Тъй като ядрото е третият по големина град в България, центърът предлага широк 

набор от професионално образование – във Варна има гимназии по туризъм (200 

места според план-приема за учебната 2016/2017 г.), електротехника (150 места), 

корабно и морско дело (100 места), горско стопанство (130 места), строителство и 

геодезия (130 места), мода и текстил (100 места), търговия и икономика (270 места), 

хранително-вкусови технологии (100 места). Пове-чето от периферните общини 

също предлагат професионално образование – за корабни монтьори (25 места), 

търговски представители (50 места), кулинария (100 места), селско стопанство (180 

места). 

Във Варна е и най-добрата профилирана гимназия извън София според 

класирането на последните зрелостни изпити – Първа езикова гимназия. В 

общината има широк набор от училища по изкуствата, както и езикови и 

природоматематически гимназии. В центъра има и 4 държавни университета – 

икономически, медицински, технически, единствената в страната военноморска 

школа, както и 2 частни – широкопрофилният Варненски свободен университет и 

висше училище по мениджмънт. 

Според данните от последното преброяване на населението делът на висшистите – 

24%, е сходен със средния за страната, а хората със средно образование са 44%. 

Завършили само основно образование са 20%. Образователната структура на 

ядрото е дори по-благоприятна, като с висше образование там са 30% от 

населението. 

Средната оценка на зрелостните изпити по БЕЛ през 2016 г. е „добър“ 4,40 – 

значително по-висока в сравнение със средните за страната стойности най-вече 

заради добрите резултати на Варна („добър“ 4,59). 

 

6.4 Структуро определящи отрасли МИГ 

 

Пазарът на работната сила се характеризира с недостиг на квалифицирана работна 

сила, липса на  икономически сектори за хора с работнически професии и 

професионална квалификация. Фактор за това са сравнително големите маси от 

ниско-квалифицирани и трайно безработни хора, предимно от ромски произход, 

които са изолирани от активния пазар на труда. 

Промишленост: 

Промишлеността е представена в следните подотрасли: 

Химическа промишленост: На територията на МИГ-а се намират няколко от най-

големите химически заводи на страната - "Солвей Соди" АД, "Агрополихим" АД, 
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Завод за брикети в гр. Игнатиево, Завод за опаковъчно фолио “Пластхим-Т” АД – гр. 

Аксаково. 

Хранително – вкусова промишленост: основен дял заема производството на 

захарни изделия, сладкарски изделия и хлебопроизводство,  месни производни, 

включва преработката на нерафинирана захар от "Девненски захарен завод" ЕООД. 

Завод за добив и преработка на бели меса в гр. Игнатиево;  Производство на 

консерви “Амура” в гр. Аксаково; Винарска изба в с. Ген. Кантарджиево и др. 

Строителство: Строителната промишленост е представена в две направления - 

производство на строителни материали -"Девня Цимент" АД и извършване на 

строителна дейност - "Заводски строежи" АД. Завод за сухи строителни смеси на 

“Вебер” в с. Изворско 

Производството на електроенергия чрез соларни инсталации и ветроенергийни 

източници е нов отрасъл в промишлеността на общината. Забелязва се определен 

инвестиционен интерес към този тип ВЕИ. Отредени терени и изграждане на 

фотоволтаици и ветрогенератори има в землищата на селата Изворско, Новаково, 

Крумово, Доброглед, Кичево, Любен Каравелово, Климентово, Ген. Кантарджиево, 

Куманово, Ботево, Зорница. 

Селско стопанство: 

Площите за нуждите на селското стопанство са 377 989 дка. Използваната 

земеделска площ е 231 521 дка, а обработваемата земя е 220 286 дка 

Растениевъдство: Предимно се отглеждат зърнени култури. Около 52% от 

обработваемата земя е засята с зърнени култури. Техническите култури заемат 

37%. Използваните земеделски площи, невключени в обработваемата земя са 11 

236 дка. От тях 68% са лозя, 21% са постоянно затревените площи. Регистрираните 

земеделски производители са 470, като 25 % са в областта на животновъдството. 

Земеделските кооперации са водещи в зърнопроизводството поради наличието на 

складови бази и техника. Налична складова и техническа база е недостатъчна и 

силно амортизирана. Най-големият проблем пред производителите от Община 

Девня е разрушената напоителна система, което е причина за спад в 

производството на плодове и зеленчуци. Възстановяването й изисква значителни 

инвестиции. 

Животновъдство: Благоприятните природо-климатичните условия на територията, 

наличието на голям процент мери и пасища позволяват отглеждането на различни 

видове животни, което определя животновъдството като втори основен подотрасъл 

на селското стопанство. Доброто зърнено и фуражно производство в полската част 

предопределят развитието на говедовъдството, свиневъдството, козевъдството и 

др. Най-голям е броя на отглежданите птици, следвани от овце и говеда.  

Горско стопанство: Горските площи заемат около 25% от територията. 

Преобладаващи са широколистните гори. Една трета от горите са със стопанско 

предназначение. Близостта на територията до курортните комплекси обуславя 
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търсенето на допълнителни възможностти за увеличаване дела на курортните гори 

и лесопаркове. 

Туризъм: 

Туризмът е все още неразработена ниша в стопанския комплекс на територията. 

Туристическата база и атракции са слабо развити, макар че е деклариран интерес 

за изграждане на туристически и вилни комплекси от затворен тип. Територията на 

МИГ-а е в непосредствена близост до атрактивните туристически летни курортни 

комплекси край морето: КК “св. св. Константин и Елена” и КК “Златни пясъци”, 

основната пътна артерия за КК “Албена”, пресича територията в северната й част. 

Добрите природни предпоставки - съчетанието от природни забележителности, 

наличието на планина и море благоприятстват развитие на селски, ловен и спортен 

туризъм. Природното богатство на Природен парк „Златни пясъци”, защитена 

местност „Побити камъни” защитените зони по Натура 2000, в т.ч. орнитологично — 

обекти на екотуризма, заедно с културно историческото наследство, са ресурс за 

развитие на познавателен туризъм. Състоянието на туристическата инфраструктура 

като цяло е незадоволително. Основните проблеми са свързани със състоянието на 

пътищата към туристическите обекти, извън територията на населените места. 

Липсват указателни и информационни табели, материално-техническа база e 

остаряла, ограничено е предлагането на информация за посетителите на обектите 

на място. Средствата за настаняване и хранене са ограничени. Основно 

туристическият продукт се използва от жителите на общината и техните гости. За 

привличането на външни туристи е нужно провеждане на активна маркетингова 

политика и изграждане на съвременна туристическа инфраструктура. 

По данни на НСИ предприятията на територията на МИГ „Девня-Аксаково“ са 1108 . 

Видно от графиката по –долу най-многобройни са предприятията в селското 

стопанство, добивната и преработващата промишленост, следвани от 

строителството. Развитието на добивната и преработващата промишленост 

изискват качествена работна ръка с определени познания, които видно от анализа 

по-долу не са налични у безработните лица , регистрирани в Агенцията по 

заетостта. 

Останалите икономически сектори за свързани предимно с предоставянето на 

услуги. 

Видно от графиката по-долу 90 % от предприятията са микро със заети лица до 9 

лица, предимно фирмите са семейни и не се налага назначаването на 

допълнителна работна ръка. Девет процента от предприятията са малки, което 

налага наемането на работна ръка, средните предприятия са единадесет на брой 

предимно на територията на община Аксаково, а големите са 3 на брой на 

територията на община Девня. Големите предприятия развиват дейност в 

химическата промишленост и изискваната професионална квалификация следва да 
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е в областта на химията, а в последните години средното професионално 

образование в тази облас те силно ограничено. 

 
Фигура 8        Източник: НСИ 

 

 

 
Фигура 9        Източник: НСИ 
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Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия1 в МИГ "Девня- Аксаково" за 2017 г. по 

икономически дейности  

          

Икономически 

дейности (А21) 

Пред

прия

тия 

Произвед

ена 

продукци

я2 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за  

дейността 

Печалба Загуба ДМА Оборот 

брой хиляди левове 

Общо 1 108 1 752 136 2 532 700 2 418 621 2 205 424 306 698 14 193 1 618 208 2 429 167 

Селско, горско и рибно 

стопанство 164 82 209 125 791 84 900 104 531 13 679 859 56 702 86 777 

Добивна промишленост 3 .. 6 403 .. 5 452 913 .. 1 508 .. 

Преработваща 

промишленост 126 1 357 271 1 442 382 1 390 902 1 178 714 244 566 .. 1 166 695 1 398 221 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 3 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци 

и възстановяване 14 5 005 5 493 2 675 4 216 1 208 .. 707 2 675 

Строителство 63 27 673 31 937 30 272 27 331 5 127 394 12 593 30 272 

Търговия; ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 332 79 222 132 097 131 285 126 475 14 438 907 19 657 131 353 

Транспорт, складиране и 

пощи 114 93 962 99 945 93 319 87 348 11 401 257 58 731 94 341 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 47 896 1 327 1 310 1 368 28 124 3 367 1 310 

Създаване и 

разпространение на 

информация и творчески 

продукти; 

далекосъобщения 7 30 33 27 46 .. 15 .. 27 

Операции с недвижими 

имоти 63 3 789 4 714 2 873 3 332 1 860 579 18 494 2 939 

Професионални дейности 

и научни изследвания 50 2 238 2 716 2 133 2 343 961 172 276 2 135 

Административни и 

спомагателни дейности 39 10 125 10 611 10 210 9 308 1 750 621 5 426 10 308 

Образование 3 126 126 0 38 24 .. .. .. 

Хуманно здравеопазване 

и социална работа 23 1 344 1 424 1 347 1 267 264 .. 191 1 347 

Култура, спорт и 

развлечения 7 409 426 288 488 .. .. 779 288 

Други дейности 44 762 1 052 816 957 113 22 1 024 816 

 
Таблица 2 
 
Видно от таблицата и графиката по-долу най-много произведена продукция има в 
преработващата промишленост, а най-висока е пачалбата в преработваща 
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промишленост, въпреки, че броя на предприятията е най-висок в областта на 
търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети. 
 

 
Фигура 10        Източник: НСИ 
 

7. Необходими професионални квалификации и умения, 
които да отговорят на нуждите на местната икономика 
 

За задоволяване на потребностите на работодателите от работна ръка е 

необходимо провеждането на професионално обучение в съответствие с 

необходимата професионална квалификация. Балансирането на потребности и 

предлагане ще доведе до засилване на икономическия растеж и повишаване на 

жизнения стандарта на населението. Към настоящия момент въз основа на данни 

предоставени от Агенцията по заетостта ще направим анализ на наличната незаета 

работна ръка и регистрираните потребности на работадателите. 

 

7.1 Профил на безработните лица на територията на МИГ „Девня-Аксаково“ 

Процентът на безработица на територията на община Аксаково е 3,7%, а на 

територията на община Девня 5,6 %.  Безработицата е ниска спрямо други райони 

на страната и спрямо нивото на безработица в България 5,7 % /2017 г/. 
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Регистрираните безработни по степен на образование се разпределят по следния 

начин: 

10%

46%20%

24%

Безработица по степен на образование на територията на 

МИГ Девня-Аксаково

висше образование

средно , в т.ч професионално

основно образование

начално образование

 
Фигура 11        Източник: АЗ 

 

Видно от диаграмата най-висока е безработицата сред лицата със средно 

образование. Предвид, че данните са от Агенцията по заетостта, лицата 

притежващи образование се регистрират в Бюрата по труда, лицата с по-ниско 

образование или не търсят работа или не използват услугите на Бюрата по труда. 

Най-ниско е нивото на безработица сред лицата с висше образование /10%/ . 

 

Следващата графика показва регистрираните безработни по порфесионален 

признак за последните периода от 2016-2018 г.. Видно е , че нивото на безработица 

намалява, но най-високо е нивото на безработица сред лицата без квалификация. 

Най- много безработни кадри има в областта на „услугите, транспорта и охраната“, 

„техника и технологии“, „общество, икономика и право“. Любопитен е факта, че в 

община Девня, е най-висока безработицата с квалификация в областта на услугите, 

транспорта и охраната, докато в община Аксаково тя е най-висока сред лицата със 

специалности в областта на „техника и технологии“, „общество, икономика и право“. 

Проблем също е, че липсва възможност на лицата с работническа професия, което 

говори, че производството не е сред отраслите, които се развиват с нужното темпо 

за да осигурят работа на лицата. Нивото на безлаботица през 2018 г. сред 

специалисти без квалифискация и лицата с работническа професия е почти 

еднакво. 
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работническа професия

специалисти

специалисти без квалификация

283

83

403

192

57

269

157

51

200

Регистрирани безработни по професионален 

признак на територията на МИГ "Девня-Аксаково"

2018 2017 2016

 
Фигура 12        Източник: АЗ 

 

 

Анализа на безработицата по области на образование показва, че най-ниско е 

нивото на безработица в областта на образованието, математиката и 

обществознанието, хуманитарните науки и изкуства. Най-много свободни кадри има 

в общество, икономика и право, услуги, транспорт и охрана, техника и технологии. 

 

"образование"

"хуманитарни и изкуства"

"общество, икономика, право"

"математика и обществознание"

"техника и технологии"

"Селското стопанство"

"здравеопазването"

"услуги, транспорт, охрана и др."

3

3

29

1

22

3

1

22

2

2

19

2

14

1

2

15

3

1

17

4

12

2

3

11

Регистрирани безработни по области на образование на територията 
на МИГ "Девня-Аксаково"

2018 2017 2016

 
Фигура 13        Източник: АЗ 

 

Същевременно най-високо е нивото на безрабтоните сред лицата над 55 години, 

което ограничава възможността за преквалификация на лизата и започване на 
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работа за дълго време в съответствие с нота квалификация. Най-ниска е 

безработицата сред лицата от 20 до 24 години, които по-скоро все още учат и не са 

се регистрирали в Бюрата по труда. Младежката безработица за община Девня за 

2018 г. е 10,9, което е два пъти по-висока от безработицата на ниво община Девня. 

Младежката безработица в община Аксаково е 15,9 % , което е 5 пъти по-висока от 

безработицата на ниво община / 3,7 %/. 

 

 
Фигура 14        Източник: АЗ 

7.2 Потребности на работодателите от квалифицирана работна ръка 

Според заявките на работодателите регистрирани в Бюрата по труда най- много се 

търсят лица без квалификация. Работодатели разчитат на това да ги обучат в 

съответствие с работата, която ще изпълняват, същевременно за лицата без 

квалификация разходите за заплати и осигуровки са по-малки. На второ място по 

търсене се нареждат специалистите, ка то лиза с работническа професия не се 

търсят поради промяна на профила на икономиката и секторите, които се развиват 

приоритетно в сравнение с придобитата квалификация преди време. Основен 

проблем е липсата на връзка между професионалното обучение и бизнеса, което 

създава проблем със заетостта на лицата с работническа професия, както и на 

работодателите, които не изпитват необходимост от лица с работническа 

професия, неотговаряща на техните потребности. 
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Фигура 15        Източник: АЗ 

 

Работодателите изпитват потребност от лица със специалности в областта на 

услугите, транспорта и охраната, също така образованието, математика и 

обществознанието, както и техника и технологии. Въпреки, че има незаети лица 

точно в тези области, явно търсенето е по-високо от предлагането или лицата не 

отговарят по други показатели различни от професионалната квалификация на 

изискванията на работодателите. 
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Фигура 16        Източник: АЗ 

 

Най-важните умения, които работодателите оценяват са  

 

 

 

Умения, които работодателите 

очакват от новите служители  

при наемане на работа:  

  

  

Значимост по ранг 

 

1 – най-голяма 

20 - най-малка 

 

според 

работодателите 

според 

младежите 

ранг брой ранг брой 

 Професионални знания и умения 1 78 1 532 

Готовност и желание за учене 2 69 2 382 

Адаптивност  3 59 4 345 

Междуличностни умения 4 52 3 361 

Ефективност 5 37 5 332 



                                               
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

47 

 Умения за самоуправление 6 31 8 301 

Мотивация 7 30 6 324 

Комуникация на роден език 8 25 12 253 

Чуждоезикови компетенции 9 28 7 311 

Себепредставяне 10 25 11 265 

Компютърни умения 11 23 13 241 

Офис умения 12 22 10 286 

Умения за работа с клиенти 13 21 17 138 

Етика 14 20 9 295 

Критично мислене 15 19 18 115 

Творчески умения 16 18 16 145 

Предприемачески умения 17 14 15 168 

Лидерски умения 18 12 14 223 

Технически умения 19 8 19 78 

Математически умения 20 6 20 31 

 

Таблица 3 

 

В основни линии представата на младите хора за това, какво търсят компаниите 

при наемане на нови служители на работа, съвпада с уменията, които изискват 

работодателите. 

 

Петте най-важни умения, които се изискват при наемане на работа, както за 

работодателите, така и според младежите, са:  

 Професионални знания и умения  

 Готовност и желание за учене 

 Адаптивност  

 Междуличностни умения 

 Ефективност 

 

Най-малко значими за наемането на работа, както за работодателите, така и според 

младежите, са техническите и математически умения.  

Съществува видимо разминаване между реалната значимост на някои умения за 

работодателите и предполагаемата им значимост според младежите: 

 

 

Младежите придават по-голяма 

Значимост 

при наемане на работа 
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значимост на следните умения  

(в сравнение със  значимостта им за 

работодателите): 

 

 

1 – най-голяма 

20 - най-малка 

според 

работодатели 

според 

младежите 

Етика 14 9 

Чуждоезикови умения 12 10 

Предприемачески умения 17 15 

Лидерски умения 18 14 

 

Таблица 4 

 

 

Младежите придават по-малка значимост 

на следните умения                          

(в сравнение със значимостта им за 

работодателите): 

 

Значимост 

при наемане на работа 

 

1 – най-голяма 

20 - най-малка 

според 

работодатели 

според 

младежите 

Самоуправление 6 8 

Комуникация на роден език 8 12 

Работа с клиенти 13 17 

Критично мислене 15 18 

 

Таблица 5 

 

Съпоставка на уменията, които работодателите оценяват като най-важни за 

бизнеса им в настоящия момент и тези, които ще бъдат най-важни през 

следващите години? 

 днес утре 

ранг брой ранг брой 

Професионални умения и знания  1 78 1 93 

Готовност и желание за учене  2 69 2 91 

Междуличностни умения  4 52 3 71 

Ефективност  5 37 4 65 

Мотивация  7 30 5 53 

Адаптивност  3 59 6 50 

Умения за работа с клиенти  13 21 7 46 
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Умения за самоуправление  6 31 8 38 

Чуждоезикови умения  9 28 9 35 

Лидерски умения  18 12 10 32 

 

Таблица 6 

 

Очакванията на работодателите за уменията, от които ще се нуждаят през 

следващите години, се различават от посочените от тях като най-важни в 

настоящия момент: 

Професионалните знания и умения и готовността за учене продължават да имат 

водещи места в скалата. Междуличностните умения, ефективността и мотивацията 

на персонала ще имат все по-голямо значение за организациите. Уменията за 

самоуправление ще бъдат все по-търсени у новите служители. По прогнозите на 

работодателите в следващите години уменията на служителите за обслужване на 

клиенти и лидерските им качества ще имат почти двойно по-голяма значимост. 

Бъдещите нужди от квалифицирана работна сила се прогнозират на базата на 

макроикономически модел (за средносрочни и дългосрочни прогнози), както и на 

ежегодно проучване сред работодателите за търсените от тях знания и умения (за 

краткосрочни прогнози). 

Средносрочните и дългосрочните прогнози отчитат както демографските тенденции, 

така и промените в образователното равнище на работната сила и в структурата на 

икономиката. Прогнозите дават информация за търсенето и предлагането на 

работна сила по: 

(а) степени на образование (основно, средно или висше); 

(б) икономически дейности; 

(в) професии; 

(г) структурен недостиг/ излишък на работна ръка по степени на 

образование. 

Според модела, през 2020 г. пазарът на труда ще изисква квалификации 

на следните нива: 

(а) по-ниско от основно образование (начален етап на основно образование) 

– 1.1 % 

(б) основно образование – 6.2 % 

(в) средно образование – 67.1 % 

(г) висше образование – 25.6% 

В дългосрочен план (2030 г.) нуждата от работна сила с висше образование ще се 

увеличи (ще достигне 28.8%), а от такава със средно образование ще намалее (като 

падне до 64.1 %). 
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Според проучване на нуждите на работодателите от определени умения (2015 г.) 

най-търсените от работодателите професии през следващата година се предвижда 

да бъдат: 

за лица с придобита степен на висше образование: специалисти в областта на ИКТ, 

бизнес и администрация (финанси и продажби), учители, математици; 

(б) за лица с придобито средно образование: работници в сферата на търговията и 

услугите (готвачи, сервитьори, бармани, фризьори и козметици), работници в 

хранително-вкусовата и дървопреработвателната промишленост, оператори на 

стационарни машини и съоръжения, водачи на моторни превозни средства; 

(в) за лица със завършен начален или прогимназиален етап на основното 

образование: работници в селското, горското и рибното стопанство; 

работници в добивната и преработващата промишленост, строителството, 

работници в хранително-вкусовата промишленост, производство на дрехи, дървени 

изделия. 

Проучването показва, че 10,3% от работодателите възнамеряват да осигурят 

обучение на своите служители, водещо най-вече до придобиване на 

професионална квалификация по следните професии: счетоводител, охранител, 

помощник-възпитател, сервитьор, барман и работник в заведенията за хранене и 

развлечения. Планирани са обучения с цел придобиване на ключови 

компетентности (социални, граждански, дигитални, за инициативност и 

предприемачество) и обучения за нови технологии, оборудване и иновационни 

продукти, обучения за придобиване на умения за работа с клиенти и бизнес 

дейности. 

От 2018 г. Комисиите по заетостта към Областните съвети за регионално развитие 

два пъти в годината събират, обработват и предоставят на Агнцията по заетостта 

(АЗ) информация за потребностите на работодателите от работна сила, която ще 

осигури адекватно планиране нап предлаганото ПОО с цел намаляване на 

дисбаланса на умения на пазара на труда. 

ЗПУО (2015 г., в сила от август 2016 г.) регламентира процеса за управление на 

качеството, включително и в ПОО. Управлението на качеството е непрекъснат 

процес на организационно развитие въз основа на анализ, планиране, изпълнение 

на дейности и оценка. То взема предвид следните елементи: 

(а) постигане на набелязаните цели от страна на доставчиците на ПОО, 

например, реализация на завършилите на пазара на труда, задоволяване 

търсенето на регионалния пазар на труда; 

(б) анализ на силните и слабите страни, възможности и рискове за развитието; 

(в) резултати, постигнати от обучаемите лица; 

(г) образователна среда, включително необходимост от специализирани услуги. 

Оценяването се извършва два пъти годишно чрез самооценяване и инспектиране . 
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Самооценяването е част от вътрешната оценка на качеството на обучение. 

Професионалните училища определят свои процедури за самооценка и критерии 

при условия и ред, определени с Държавния образователен стандарт за 

управление на качеството в институциите. 

Процесът съблюдава следните стъпки: 

(а) създаване на работна група; 

(б) определяне на дейности, процедури, критерии, показатели и инструменти; 

(в) установяване на контакт с обучаемите лица, учителите и родителите; 

(г) извършване на самооценка и анализ на резултатите, въз основа на който могат 

да бъдат направени препоръки; 

(д) изготвяне и валидиране на доклад. 

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка 

на качеството на предоставяното от училищата образование в определен момент и 

определяне на насоките за подобряване. 

Всяко училище се инспектира най-малко веднъж на всеки 5 години. За да отговорят 

на изискванията на стандартите доставчиците на ПОО следва да въведат вътрешна 

система за осигуряване на качеството, която да включва следните елементи: 

(а) политика и цели по осигуряване на качеството; 

(б) органи за управление на качеството и правомощията им; 

(в) правила за приложение на системата; 

(г) годишен план за провеждане на дейностите по самооценяване; 

(д) условия и ред за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване. 

Особено важни сфери за подобряване на качеството са: работната среда, 

резултатите от ученето, взаимодействието със заинтересовани лица от местната 

общност, социалните партньори, работодателски организации и университети; както 

и обучението на персонала. МОН подпомага и контролира осигуряването на 

качество в училищата за ПОО, а НАПОО – в центровете за професионално 

обучение. 

 

8. Професионалното обучение неговата роля за бизнеса и 
трудовия пазар 

 

Информацията за ПОО е лесно достъпна чрез пет интернет портала: 

(а) публичният регистър на МОН съдържа информация за държавните, общинските 

и частните професионални училища и колежи, както и информация за 

свидетелствата за придобита професионална квалификация; 

(б) в допълнение, интернет страницата на МОН предоставя информация за 

държавните образователни стандарти, учебните планове и програми, 

законодателството и т.н. ; 
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(в) Информационната система на НАПОО осигурява достъп до информация за 

лицензираните центрове за професионално обучение (както и за предстоящите 

курсове) и за центровете за информация и професионално ориентиране. След 

промените в ЗПОО през 2015 година, всички свидетелства за професионална 

квалификация, издадени от центровете за професионално обучение, се качват в 

системата, което позволява проверка на тяхната автентичност; 

(г) от 2017 г. МОН и Националната агенция по програма Еразъм+ създават 

национален регистър на квалификациите, който обединява всички квалификации в 

системата на професионалното обучение и образование, висшето образование и 

други форми. Регистърът ще бъде свързан с портала на Европейската комисия 

„Възможности за квалификации и обучение в Европа”. 

От 2009 година „Националната панорама на ПОО“ популяризира ПОО, повишава 

мотивацията на обучаемите лица и ги подготвя за прехода към пазара на труда. 

Панорамата представя примери за придобиване на професионални квалификации и 

осигурява форум за среща на доставчиците на ПОО, фирмите, учениците и 

родителите. По време на събитието се организират и състезания между обучаеми в 

системата на ПОО. Деветата национална панорама на ПОО през 2017 г. събира 350 

обучаеми от 150 професионални гимназии от всички (28) области, които се 

включват в 11 състезания за професионални умения. Събитието се подкрепя от 

фирми и висши училища. Представители на работодателските и браншовите 

организации участват в комисиите, които оценяват демонстрираните знания, 

умения и компетентности и класират участниците. Представителите на бизнеса 

осигуряват логистична подкрепа и награди за участниците и победителите. Висшите 

училища предлагат на победителите места в своите програми, а фирмите 

предлагат работа на най-добрите ученици в ПОО. 

8.1  Стимули за обучаемите лица 

Учениците в системата на ПОО в България могат да получават финансови 

стимули, също както и учениците в общото образование. 

8.1.1 Социални помощи /стипендии 

Учениците в системата на ПОО могат да получават стипендии: 

(a) Стипендии за успех се отпускат на ученици с високи образователни постижения; 

(б) Социалните помощи подпомагат достъпа до образование и предотвратяват 

ранното отпадане на ученици в неравностойно положение от системата на ПОО, 

като например ученици със специални образователни потребности или сираци. 

Стипендиите се отпускат месечно и са в размер от 5% до 15% от минималната 

работна заплата за страната. 
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Обучаемите лица в обучение чрез работа (дуална система на обучение) получават 

месечно възнаграждение от фирмата, в която се обучават въз основа на договора, 

сключен между тях. Учениците в системата на средното професионално 

образование могат да участват в проекти по линия на ЕСФ за ученически практики, 

където също могат да получават допълнителна стипендия в размер на 150 евро. 

8.1.2 Ваучери за възрастни 

Постановление на Министерски съвет (№. 280 от октомври 2015 г.) определя реда и 

условията за осигуряване на ваучери за обучение за заети и безработни лица, 

съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ). 

Постановлението регулира различните видове обучения, целевите групи и 

изискванията към доставчиците на обучение. Едно лице (заето или безработно) има 

право само на един ваучер за ключови компетентности и един за ПОО по време на 

реализирането на програмата през периода 2014- 

2020 г.: 

(а) на ниво 2 по ЕКР – 300 евро; 

(б) на ниво 3 по ЕКР – 600 евро; 

(в) на ниво 4 по ЕКР – 900 евро. 

8.1.3 Намаление при ползване на градски транспорт 

Всички ученици в системата на средното професионално образование имат 

право на намаление при ползване на обществен транспорт, включително влаков и 

градски обществен транспорт. Намалението може да е в размер до 60%, като 

решението се взема от съответната община. 

8.2  Стимули за предприятията 

8.2.1 Освобождаване от данък добавена стойност (ДДС) 

Според ЗДДС, услугите по професионално образование и обучение и обучение за 

придобиване на ключови компетентности, предоставяни от институциите за ПОО, 

включително лицензираните центрове за професионално обучение, са освободени 

от ДДС. 

8.2.2 Финансова подкрепа при предлагане на обучение чрез работа 

(дуална система на обучение) 

Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) предвижда финансова подкрепа за 

работодатели, които осигуряват работно място за обучение чрез работа на 
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безработни лица. Държавният бюджет покрива за период до 36 месеца разходите 

за възнаграждения, социални и здравни осигуровки на лица, наети по тази 

насърчителна мярка. Поемат се и разходите на обучаващата институция, която 

провежда обучението на лицето, както и разходите по осигуряване на наставник. 

8.2.3 Ориентиране и консултиране 

Ориентирането и консултирането на безработни и заети лица е добре развито. 

Услугите за професионално ориентиране на търсещите работа (заети и безработни 

лица) се осигуряват от Дирекциите „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта и 

включват: 

(а) професионално консултиране (индивидуално и в групи) за подпомагане на 

избора на подходяща професионална квалификация и доставчик на обучение; 

(б) информиране за основните характеристики на професиите (изисквания, търсене 

и тенденции) и съответните програми за ПОО (доставчици, форми на обучение, 

изисквания за прием, дипломи). 

В рамките на образователната система услуги по специализирано професионално 

ориентиране се предлагат основно чрез създадените с финансиране от ЕСФ 

кариерни центрове за професионално ориентиране на областно ниво. Очаква се 

резултатите от проекта да бъдат приложени на системно равнище. 

 

9. Добри практики за професионално обучение и заетост 
 

Следващите добри практики имат за цел да дадат пример за подходи за 

подкрепа на младите хора в търсене на професионално обучение и заетост, да ги 

насърчат да управляват живота си със собствените си ръце. 

 

9.1 Центровете Jobbtorg 

Центровете Jobbtorg са част от услугите по заетостта на Стокхолм. Те предоставят 

на едно място, на млади хора на възраст 16-24 години, всички услуги, които са им 

необходими, за да имат достъп до трудовия пазар. Например, в Jobbtorg членовете 

на екип, които са специализирали в работата с млади хора предлагат кариерно 

насочване, наставничество на работното място и съвети, свързани с 

образованието. Jobbtorg предлагат и шест месечни обучителни назначения в 

рамките на местната градска администрация, които могат да бъдат последвани от 

шест месечни договори със заплащане. В допълнение към това, Jobbtorg имат 

стажантска схема за млади хора, които нямат диплом за завършено средно 

образование. Jobbtorg разполага и с екип от служители, които активно издирват 
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млади хора в общността, които не са обхванати от образователната, обучителната 

и трудовата система (ООТ). Екипът окуражава тези младежи да посещават Jobbtorg 

центровете и ги подпомага с насоки и подкрепа. Услугата „обслужване на едно 

гише” е налична във всички райони на Стокхолм.  

Jobbtorg центровете също така изпълняват няколко пилотни проекта, финансирани 

от Европейския социален фонд. В рамките на проектите се проучват нови методи за 

подкрепа на младите хора, които не са обхванати от образователната, 

обучителната и трудовата система (ООТ) като им се предоставят, например 

възможности ‘да опитат’ какво е да се учи, как се работи, провеждат се 

мотивационни и дейности за изграждане на увереност и се предлага разнообразие 

от допълнителни услуги.  

За да бъдат напълно интегриращи и приобщаващи, Jobbtorg центровете 

предоставят услуги за активно включване на специфични целеви групи като хора с 

увреждания, бежанци и имигранти. От Jobbtorg си партнират с други 

заинтересовани страни, за да подсигурят обучителни стажове за млади хора с 

увреждания. Центровете работят в тясно сътрудничество с малки и средни 

предприятия (МСП), защото те като работодатели демонстрират по-голяма 

гъвкавост при посрещане потребностите на младите хора с увреждания. 

 

9.2 Стажантската схема на Бирмингам: работа с бизнес сектора 

Стажантската схема на Бирмингам (2010-2011) работи с местния бизнес за 

създаването на стажантски места за млади хора в неравностойно положение, които 

живеят в изключително слабо развити градски райони. Този иновативен метод има 

две основни цели:  

- първо, да подпомогне млади хора с ниски образователни постижения, малки 

шансове за заетост и отдалечени от трудовия пазар, да усвоят подходящи 

професионални умения и по този начин да увеличат шансовете си за достъп 

до заетост; 

- второ, да увеличи броя на стажантските схеми в Бирмингам и в региона на 

Уест Мидландс, предимно в МСП в различни сектори и да осигури 

възможност на младите хора да придобият ценни работни умения, за да се 

подобри съответствието между уменията им и нуждите на трудовия пазар. 

Това ще спомогне за увеличаването на продуктивността и 

конкурентоспособността на региона и ще популяризира икономическото 

възстановяване.  

Най-иновативният елемент от схемата е осигуряването на ментор на работното 

място за стажантите. Това включва обучение на всеки от менторите или лидера на 

екипа в менторски умения, така че да предоставят ефективна подкрепа на 
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работното място на своите стажанти. Тази менторска система значително повиши 

дела на младите хора, които завършиха своя стаж и даде гаранция, че всеки от 

младите хора се е възползвал от възможността за методично развиване на 

уменията. Това от своя страна, увеличи техния принос към компанията, както и 

шансовете им да си намерят работа след това. Схемата осигури официална 

акредитация на обучението, едногодишна субсидия за заплащането на всяка нова 

стажантска позиция и където е необходимо, финансова подкрепа за закупуване на 

специално облекло или оборудване. През 2011 г. стажантската схема на Бирмингам 

създаде 166 стажантски места, 90 % от тях бяха в най-слабо развитите райони на 

града, което я превърна във важна мярка за активно включване.  

Успехът на стажантската схема на Бирмингам е приложен в нова програма. 

Като част от ангажиментите, посочени в Комисията по младежката безработица в 

Бирмингам, стратегическите партньори в града изготвят съвместно мулти-милионен 

фонд за заетост в Бирмингам. Фондът включва 2 милиона паунда инвестиции от 

Общинския съвет на града за създаване на работни места за трайно безработни 

млади хора, като осигурява финансова подкрепа на работодателите и създаване на 

стажове. Партньорствата за популяризиране на активното включване могат да 

включват и нетрадиционни заинтересовани страни като: културни и арт 

организации, полиция, университети и религиозни организации. Въпреки че 

основната цел на тези партньори не е борбата със социалното изключване и 

бедността, те могат да допринесат за подобряване благосъстоянието на хората, за 

повишаване на тяхната самооценка и увереност, както и за взаимодействието им с 

останалите хора и участието им в обществото. 

9.3 „6 +” и „Двама за един”- Болоня 

Проектите на Болоня за превенция на отпадането от училище: „6 +” и „Двама 

за един”. 

Дирекция „Образование” към общината в Болоня, разработи два проекта за 

ученици с емигрантски произход, които учат в средните училища, с цел да се 

подобрят образователните им резултати и да се увеличат бъдещите им шансове за 

участие на трудовия пазар. Двата проекта, „6 +” (който предлага лингвистична 

подкрепа) и „Двама за един” (предлага наставничество и свързаните с него 

дейности) помагат на учениците да преодолеят предизвикателствата, които им 

пречат да преминат към следващата учебна година: 

- езикови бариери: езикови курсове и интензивни летни езикови училища, които 

спомагат за елиминирането на трудностите както с ежедневния италиански, 

така и със специализирания техническия език, използван в различни 

академични дисциплини; 
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- образователни въпроси: подкрепата на учениците относно методите за учене 

и разширените уроци подобряват резултатите им, а чрез семинари, творчески 

и спортни дейности се повлиява самочувствието и мотивацията; 

- социо-икономически трудности: предлагат се финансови поощрения за 

участие в проекта; предоставя се финансова подкрепа на семействата за 

осигуряване на книги, карти за градския транспорт, участие в училищни 

екскурзии и храна в училищната лавка; 

- социо-културни въпроси: срещите и интервютата със семействата и 

учениците им помагат за включването в училищния живот, а подкрепящите 

услуги на постоянен принцип като културна медиация и психологическа 

подкрепа, ги улесняват при справянето с проблемите, когато възникнат. 

Най-иновативният аспект на тези проекти е включването не само на учениците, 

а и на техните родители и учители. Родителите са обучавани как да подкрепят 

децата си чрез дейности вкъщи. Учителите са обучавани как да създават 

междукултурна включваща среда в училище като разнообразяват обучителните си 

дейности, разширяват междукултурното съдържание на учебната програма и 

популяризират привличането на родителите. 

В резултат от двата проекта „6 +” и „Двама за един”, 58 % от 1 153 участващи 

ученици са постигнали достатъчно високи оценки, за да преминат в следващата 

учебна година, а 28 % са преминали под условие (provisionally promoted). Само 13 % 

са останали да повторят годината, а 1 % са отпаднали от училище. Тези резултати 

са значително по-високи от средните на национално ниво, което демонстрира, че 

проектите са спомогнали за намаляване на риска от бъдеща безработица и 

социално изключване. 

 

9.4 „ДОМИНО”, Дуално обучение 

От 2015 г. се осъществява съвместна българо-швейцарска програма за 

пилотно въвеждане на дуално обучение . Проектът „ДОМИНО”, реализиран от МОН, 

МТСП, и Министерството на икономиката (МИ), е насочен към създаване на 

национален модел и изграждане на капацитет за успешно въвеждане на дуално 

ПОО. През първата година в проекта са включени две професионални гимназии в 

София и Казанлък, и се работи с две професии. 

Година по-късно, проектът се разраства и вече обхваща 16 обучаващи 

институции в системата на ПОО, осъществяващи обучение по пет професии, 424 

обучаеми лица и 63 партниращи си фирми в 11 града. През учебната 2016/17 г. 

първите 20 завършили получават удостоверение за завършено дуално обучение, в 

допълнение към свидетелството им за придобита професионална квалификация за 

машинни техници. Повечето от завършилите обучението започват да работят във 
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фирмите, в които са били обучавани, а някои от тях продължават образованието си 

във висши училища. През учебната 2017/18 г. година в дуална форма на обучение в 

рамките на проекта се записват около 800 обучаеми лица, разпределени в 30 

професионални гимназии в 19 града.  

Австрийската стопанска камара също подкрепя дуалното обучение в България 

с проект, който включва обучение за придобиване на квалификация по професиите 

„Икономист” и „Мехатроника”. На страницата на Камарата е публикувана 

информацията, че „след като през учебната 2015/16 година успешно са 

реализирани първите две паралелки за обучение по дуалната система в България 

(в София с 27 ученика по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и в 

Габрово с 26 ученика по професия „Мехатроника“), през учебната 2016/17 година 

успяват да стартират още 5 нови паралелки. 

Германо-българската индустриално-търговска камара осъществява дуално 

обучение по професията „Фирмен мениджър” от 2015 г. За целите на този тип 

обучение е създаден клъстър, в който участват фирми, обучаващи институции, 

организации и политически институции. 

Друга инициатива, финансирана от фирми в община Панагюрище, подкрепя 

дуалното обучение за придобиване на квалификация по професиите „Машинен 

техник”, „Минен техник”, „Моделиер – технолог на облекло” и „Техник на прецизна 

техника”, специалност „Лазерна и оптична техника”. 

Гореспоменатите проекти оказват подкрепа за разработване на учебни 

програми за училища и фирми, а също и за обучение на обучители, като 

възнагражденията на обучаемите лица се изплащат от фирмите. 

През учебната 2017/18 година общият брой на обучаваните по дуалната 

система лица в системата на ПОО достига 1307. Сред най-популярните са 

програмите, осигуряващи обучение за придобиване на професионална 

квалификация в следните области: машини и системи с цифрово-програмно 

управление (ЦПУ), електронна техника, транспортна техника, електроника, 

дървообработване, производство и преработка на мляко и млечни продукти, както и 

готварство. 
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