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Съдържание на презентацията

Ключови фактори, 
определящи 

трудовата 
миграция: 

състояние и 
дългосрочни 

прогнози

Възможности за 
привличане на 

човешки ресурси

Икономически и 
социални 

последици, 
възможни 
решения



3

Данни за пазара на труда

• Средносрочни и дългосрочни 
прогнози за търсенето и 
предлагането на труд в България

• Дисбаланси на пазара на труда

• Очаквани регионални измерения 
на заетостта

Прогностичен модел за 
България на МТСП

• Пазарът на труда в област Плевен

• Регионални неравенства на 
пазара на труда

• Възможности за привличане на 
човешки ресурси на местния 
пазар на труда

Собствени оценки и 
прогнози на база на 
данни от НСИ и МТСП

WWW.MLSP.GOVERNMENT.BG
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА – ТЕКУЩО
СЪСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗИ

http://www.mlsp.government.bg/
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Ключови фактори, определящи трудовата миграция

Състояние и дългосрочни прогнози
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Тенденции на пазара на труда
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Дял на лицата с 
основно и по-ниско и 
висше образование:

в населението
(1965–2011 г.) и
в трудоспособното
население (2020–2034 г.)

Тенденции на пазара на труда
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Регионални неравенства в образователната
структура на населението

19.4% 56.1%

24.5%
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Тенденции на пазара на труда

Спад в броя на населението в 
трудоспособна възраст с 3.7%

Спад в заетостта с близо 1%

Нарастване на дела на лицата с 
висше образование

Намаляване на дела на лицата с 
основно и по-ниско образование 

Средносрочни прогнози (2020–2024 г.)

Дългосрочни прогнози (2020–2034 г.)
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Тенденции на пазара на труда

• Населението ще продължава да 
намалява и застарява

• Заетостта ще се свива

• Делът на лицата с висше образование ще 
нараства за сметка на тези с основно и 
по-ниско образование

Очаквания за 
развитието на пазара на 
труда в област Плевен
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Заетост по региони

Прогнози за заетостта през 2024 г. по области, хил.
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Тенденции на пазара на труда

•Относително добре 
развит пазар спрямо 
останалите региони в 
страната

Очаквания за развитието 
на пазара на труда в 
област Плевен



12

Потребност от човешки ресурси по образователни 
степени, 2024 г., хил.
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Тенденции на пазара на труда

• Водеща роля за заетостта на сектори Преработваща промишленост
(облекло, храни, метални изделия, машини и оборудване), Търговия, 
Услуги (ресторантьорство), Строителство, в които ще работят 
предимно работници и продавачи със средно и по-ниско образование

• Ключов сектор за регионалния пазар на труда: Здравеопазване
(лекари; сестри; акушерки; персонал, полагащ здравни грижи за 
хора; други медицински специалисти)

• Все по-голямо търсене на служители с висше образование в сектори 
Образование, предимно учители и преподаватели

Очаквания за развитието 
на пазара на труда в 
област Плевен
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Регионални неравенства в заплащането на труда

Ще има ли дефицит 
от човешки ресурси 
със средно и висше 

образование в 
област Плевен?
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Тенденции на пазара на труда

• Недостиг от кадри със 
средно/професионално образование, 
учители и медицински специалисти

• Най-уязвими сектори – Хотелиерство 
и ресторантьорство, Образование и 
Здравеопазване

Очаквания за 
развитието на пазара на 
труда в област Плевен



16

Регионални дисбаланси на пазара на труда

Свободното движение на пазара на 
труда

Все по-нарастващата мобилност на 
човешките ресурси

В голяма степен тези дисбаланси ще 
се проявят в регионите, 

характеризиращи се с относително 
най-ниски нива на заплащане за 

страната
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Регионални неравенства в заплащането на труда

7.4

85.5% 70.9%

9.4
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Регионални неравенства в заплащането на труда

• Заплащането на труда е относително ниско спрямо 
средното за страната

• Доходите на лицата със средно образование са 
85% от средните за страната

• Доходите на лицата с висше образование са 71% от 
средните за страната

• Предпоставки за трудова миграция и недостиг на 
кадри със средно и висше образование

Ключови фактори, 
определящи трудовата 
миграция в област Плевен
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Тенденции на пазара на труда

ПРОГНОЗИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЗАЕТОСТТА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, %

 



20

Регионални неравенства по отношение на 
възрастта на заетите лица

41.5 47.1

2.6
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Регионални неравенства по отношение на 
възрастта на заетите лица

• През 2020 г. по-малко от половината от заетите лица 
ще са на възраст до 45 години (45.5% при среден дял за 
страната 53.2%)

• Заетите лица на възраст над 65 години ще възлизат 
на 2.8%

• Засилване на ролята на пазара на труда на лицата в по-
високите възрастови групи

Ключови фактори, 
определящи трудовата 
миграция в област Плевен
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Възможности за привличане на човешки ресурси
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Възможности за привличане на човешки ресурси

• Резерви за увеличаване на съществуващата заетост

Безработните лица
Неактивните лица в 

трудоспособна възраст

Лицата с увреждания и 
близките им, полагащи 

грижи за тях

Заетите на непълно 
работно време лица

Задържането на лица в 
пенсионна възраст на 

пазара на труда като заети

Обратното завръщане и 
интегриране на пазара на 

труда на българи, 
напуснали страната през 

предходни години

Привличане на лица от 
други страни, желаещи 

заетост в България
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Възможности за привличане на човешки ресурси

Човешки 
ресурси от 

Балканите и 
други страни

Привличане обратно в 
региона на българи, 

живеещи и работещи в 
чужбина

Човешки 
ресурси от други 

региони в 
страната

Избрани целеви групи в настоящия анализ
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Възможности за привличане на човешки ресурси

Потенциал за привличането на лица от Балканите и други 
страни на пазара на труда

България – вход към ЕС

Предимства на област 
Плевен

Относителни ниски нива 
на заплащане в 
България, и още по-
ниски в област Плевен

Основни ограничения: 
езикови и 
професионални 
(учители, сестри, лекари)

НСИ: под 2 000 издадени разрешения 
за пребиваване на граждани на трети 
страни по причина „работа“ и под 
250 „сини карти“ през 2017 г.
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Възможности за привличане на човешки ресурси

Потенциал за привличането на българи, живеещи и 
работещи в чужбина

Близо до семействата и 
приятелите си

По-високо качество на живот 
в личен план

Нагласи за завръщане

Обръщане на тенденцията в 
миграционните потоци –
нараства броя на българите, 
които се завръщат в страната 
– над 16 х. само за 2018 г.

Относителни ниски нива на 
заплащане в България, и още 
по-ниски в област Плевен

Непаричните фактори са не 
по-малко важни - корупция, 
сигурност, по-добре уреден 
живот, перспективи за 
развитие и др.

По наши оценки на база данни на НСИ и 
ООН, извън България живеят около 1.22 
млн. българи
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Възможности за привличане на човешки ресурси

Потенциал за привличането на човешки ресурси от други 
региони в страната

Предимства на област Плевен

Възможност да бъдат проведени 
местни политики с цел повишаване на 
привлекателността на област Плевен 
за българите от другите региони

Близо до приятели и семейство

Възможност за реализация

Възможност за постигане на по-високо 
качество на живот в личен план

Бърз достъп до качествено 
здравеопазване

Относителни ниски нива на заплащане 
в област Плевен

Непаричните фактори са не по-малко 
важни – пътуване, причина за 
преместване, по-добре уреден живот 
и др.

Основни ограничения: възрастови, 
семейни и професионални



28

Заключение

• Налице е потенциал за привличане на 
човешки ресурси:

• От други региони в страната

• Българи, живеещи и работещи в 
чужбина

• Ограничени възможности за привличане 
на човешки ресурси от Балканите и други 
страни
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Икономически и социални последици
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Социални ефекти от продължаващите 
тенденции на пазара на труда

По-ниските нива на производство водят до:

• по-слабо развитие на региона

• по-ниски доходи

• по-ниска заетост и по-висока безработица

• по-ниска раждаемост

• по-високи нива на емиграция

• задълбочаване на наблюдаваните проблеми

• капан на бедността
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Политики за привличане на трудови ресурси

• Представените прогнози 
– на база на 
историческото развитие 
през последните 
десетилетия

• Дават основа за 
средносрочни и 
дългосрочни решения

• Ролята на държавата, 
местните власти и 
бизнеса

• Фокус върху факторите, 
определящи 
регионалните дисбаланси

Преодоляване на 
проблемите на 
пазара на труда

• България е малка 
отворена периферна 
икономика

• Плевен – още повече

• Екзогенните фактори са 
даденост

• Следователно, 
потенциалът за политики 
тук е ограничен

Външни 
ограничения

• Ендогенни фактори: 
бизнес среда, социално-
икономически условия, 
качество на живот…

• Налице е съществен 
потенциал за повлияване 
чрез навременни, 
адекватни, ефективни и 
ефикасни политики

Вътрешни 
ограничения



доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, 
R_Ganeva@feb.uni-sofia.bg

Потенциал за използването на работна сила на мигранти:
фактори, възможности, икономически и социални последици 

доц. д-р Калоян Ганев, 
K_Ganev@feb.uni-sofia.bg

Благодарим Ви за вниманието!


