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Възможно ли е да прогнозираме 
развитието на пазара на труда?

Възможно ли е да въздействаме върху 
развитието на пазара на труда?
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Съдържание на презентацията

Ключови фактори, 
определящи 

трудовата миграция: 
състояние и 
дългосрочни 

прогнози

• Тенденции на пазара и 
дисбаланси на пазара на труда

• Регионални неравенства в 
образователната структура на 
населението и потребността от 
човешки ресурси

• Регионални неравенства в 
заплащането на труда

• Регионални неравенства по 
отношение на възрастта на 
заетите лица

Възможности за 
привличане на 

човешки ресурси

• От други региони в страната

• От българските общности в 
чужбина

• От Балканите и други страни

Икономически и 
социални последици, 
възможни решения

• Предизвикателства на пазара 
на труда

• Икономически и социални 
ефекти от негативните 
тенденции

• Възможности за преодоляване 
на проблемите на пазара на 
труда
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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 Велико 
Търново

• 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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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.)
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Дългосрочни прогнози (2020–2034 г.)

Тенденции на пазара на труда



10

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 Велико Търново
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Заетост по региони

Прогнози за заетостта през 2024 г. по области, хил.
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Заетост по региони

Прогнози за заетостта през 2034 г. по области, хил.
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38.5

41.3

42.3

42.6

42.7

44.0

45.9

47.7

51.5

54.0

65.9

67.5

68.6

88.2

88.3

89.1

93.7

97.7

98.3

131.1

133.5

167.2

189.4

283.6

634.5

Видин

Монтана

Силистра

Разград

Габрово

Търговище

Ловеч

Ямбол

Смолян

Кюстендил

Перник

Враца

Кърджали

Сливен

Шумен

Добрич

Хасково

Плевен

Русе

Велико Търново

София - област

Пазарджик

Стара Загора

Благоевград

Бургас

Варна

Пловдив

София - столица

Прогнози за заетостта през 2020 г. по области, хил.

28.2

39.6

39.7

39.8

42.7

43.7

44.0

44.1

45.5

47.4

49.2

53.1

55.8

68.1

69.7

70.8

91.1

91.2

92.0

96.8

100.9

101.5

135.4

137.8

172.7

195.6

292.9

655.2

Видин

Монтана

Силистра

Разград

Габрово

Търговище

Ловеч

Ямбол

Смолян

Кюстендил

Перник

Враца

Кърджали

Сливен

Шумен

Добрич

Хасково

Плевен

Русе

Велико Търново

София - област

Пазарджик

Стара Загора

Благоевград

Бургас

Варна

Пловдив

София - столица
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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 Велико Търново
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Заетост по икономически дейности

Очаквана структура на заетостта през 2024 г., %
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Заетост по икономически дейности в 
дългосрочен план

Сектори с най-голяма заетост

• Преработваща промишленост

• Търговия

• Строителство

Сектори със засилваща се 
роля на пазара на труда

• Образование

• Здравеопазване

• Преработваща промишленост

Сектори, в които се очаква най-
голямо намаление в заетостта

• Търговия

• Хотелиерство и ресторантьорство 

• Добивна промишленост
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2024: Профил на избрани ключови сектори

Преработваща 
промишленост

635.6 хил. заети

21.6% от заетостта

• Нарастване на дела и броя на заетите
• Значителна потребност от човешки ресурси със средно и 

основно и по-ниско образование
• Водещи професии: работници, монтажници и пр.
• Мъже: 51.9% от заетите в сектора
• Заети на възраст 50 и повече години: 31.6%
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Търговия; 
ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети

475.2 хил. заети

16.1% от заетостта

• Значително намаляване на заетостта
• Значителна потребност от човешки ресурси със средно и 

основно и по-ниско образование
• Водещи професии: продавачи и персонал, водещ стокови и 

транспортни документи
• Жени: 54.7% от заетите в сектора
• Заети на възраст 50 и повече години: 21.4%

2024: Профил на избрани ключови сектори



18

Строителство

247.9 хил. заети

8.4% от заетостта

• Увеличаване на заетостта
• Значителна потребност от човешки ресурси с основно и по-

ниско образование
• Водещи професии: работници, строители и водачи на 

тежкотоварни автомобили и автобуси
• Мъже: 93.5% от заетите в сектора
• Заети на възраст 50 и повече години: 36.3%

2024: Профил на избрани ключови сектори
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Образование

204.0 хил. заети

6.9% от заетостта

• Значително нарастване на заетостта в сектора
• Значителна потребност от човешки ресурси с висше

образование
• Водещи професии: учители и преподаватели
• Жени: 80.4% от заетите в сектора
• Заети на възраст 50 и повече години: 52.0%

2024: Профил на избрани ключови сектори
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Здравеопазване

180.1 хил. заети

6.1% от заетостта

• Значително нарастване на заетостта в сектора
• Значителна потребност от човешки ресурси с висше

образование
• Водещи професии: медицински сестри и акушерки, лекари и 

персонал, полагащ здравни грижи за хора
• Жени: 79.4% от заетите в сектора
• Заети на възраст 50 и повече години: 52.3%

2024: Профил на избрани ключови сектори
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Тенденции на пазара на труда

• Водеща роля за заетостта на сектори 
Преработваща промишленост, Търговия и 
Строителство, в които ще работят предимно 
работници и продавачи със средно и по-ниско 
образование

• Все по-голямо търсене на служители с висше 
образование в сектори Образование и 
Здравеопазване, предимно учители, 
преподаватели, сестри, лекари и персонал, 
полагащ здравни грижи за хора

Очаквания за развитието 
на пазара на труда в 
област Велико Търново
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Дисбаланси на пазара на труда
Несъответствие между броя на заетите лица с определена образователна 

степен и фактическата потребност от такива в бизнеса

Структурен 
дефицит/недостиг

• Не се отнася до невъзможността да 
бъдат запълнени работните места

• Структурният дефицит за дадена 
образователна степен се покрива 
(балансира) от лица с различна от 
търсената квалификация

• Например, при липса на достатъчно човешки 
ресурси с необходимото средно образование, 
работодателите наемат лица с основно или с 
висше образование

Структурен излишък

• Не се отнася до невъзможност за 
реализация на пазара на труда 
(безработица)

• Показва каква част от заетите с 
дадената образователна степен биват 
преразпределени чрез механизмите 
на пазара на труда там, където има 
структурни дефицити

• Например, лица с висше образование могат да 
покрият потребностите от кадри със средно 
образование, за които е налице структурен 
дефицит
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Дисбаланси на пазара на труда

• Недозаетост

– Ангажираност на работещите на позиции, които не 
оползотворяват в пълна степен уменията и знанията им

– Когато предлагащите труд заемат позиции, за които са 
свръх квалифицирани и притежават опит и образование, 
надвишаващи необходимите за успешното изпълнение на 
работните ангажименти (на тези позиции)

• Свръхзаетост / свръхангажираност

– Ангажираност на позиции, за които са необходими по-
висока квалификация от тази, притежавана от заетите на 
тях лица
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Дисбаланси на пазара на труда в ЕС

Един от четирима заети с висше 
образование е ангажиран на позиция, за 
която не се изисква университетска диплома
• Европейското изследване на уменията и работните места (ESJS)



25

Дисбаланси на пазара на труда в България

Ключови фактори

Ниска технологична 
интензивност на 

икономиката като 
цяло

Бързото изменение 
на образователната 

структура на 
населението – свръх 
предлагане на труд 

от лица с висше 
образование

Неконкурентно ниво 
на заплащане, 

водещо до 
пренасочване на 

предлагащите труд 
към трудови пазари 
и/или позиции с по-

високи заплати
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Дисбаланси на пазара на труда

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН И 
ПОТРЕБНОСТИ ОТ ТАКИВА НА ОТРАСЛОВО НИВО, ХИЛ. ДУШИ

структурен излишъкструктурен дефицит
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46.0

39.5

32.9
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39.6
38.9
38.4
38.1
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40.0
42.1
40.6
40.8
41.2
39.5
38.0

-185.3
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-166.9
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-149.0
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-132.0
-122.9
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-77.6

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Основно и по-ниско 
образование
Висше образование

Средно образование
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Структурни несъответствия по образователна
степен и икономически дейности

• Очакваните структурни несъответствия в 
заетостта няма да бъдат наблюдавани
равномерно по сектори

• Фактори, определящи дисбалансите на 
секторно ниво

Потребностите на 
бизнеса, определени 
от технологичното му 

развитие

Предлагането на труд 
по образователни 

степени на 
макроикономическо 

ниво

Поведенчески модел 
на активните лица
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Структурни несъответствия по образователна
степен и икономически дейности

Мотивация на активните лица и 
възможност за избор да 
започнат работа в даден сектор

• Степен на мобилност на пазара на 
труда

• Привлекателност на икономическите 
дейности и възвращаемост от 
образование
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Структурни несъответствия по образователна
степен и икономически дейности

Подредба на възвращаемостта от образование по сектори, 2024 г.

Място Основно и по-ниско образование Средно образование Висше образование

1
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
газообразни горива

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
газообразни горива

Финансови и застрахователни дейности

2 Добивна промишленост Добивна промишленост
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
газообразни горива

3
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения

Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване

4 Финансови и застрахователни дейности Финансови и застрахователни дейности
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения

5 Транспорт, складиране и пощи
Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване

Добивна промишленост

14 Хотелиерство и ресторантьорство
Хуманно здравеопазване и 
социална работа

Административни и спомагателни 
дейности

15
Административни и спомагателни 
дейности

Административни и спомагателни 
дейности

Образование

16 Образование Образование Други дейности

17 Държавно управление Други дейности Култура, спорт, развлечения

18 Други дейности Хотелиерство и ресторантьорство Хотелиерство и ресторантьорство
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Дисбаланси на пазара на труда

НЕДОСТИГ ОТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЕКТОРИ, 2024 Г., ХИЛ.
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-67.0

-65.8

-64.5

-37.1

-36.9

-36.8

-36.5

-36.1

-26.7

-27.4

-28.1

-28.7

-29.3

-36.5

-26.6

-16.8

-7.3

-0.9

-18.3

-18.3

-18.3

-18.2

-18.2

2020

2021

2022

2023

2024

Хотелиерство и ресторантьорство Административни и спомагателни дейности 

Образование Хуманно здравеопазване и социална работа 

Други дейности 
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Тенденции на пазара на труда

• Недостиг от човешки ресурси
със средно образование в 
сектори Хотелиерство и 
ресторантьорство, 
Образование и 
Здравеопазване

Очаквания за развитието 
на пазара на труда в 
област Велико Търново
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Регионални неравенства в образователната
структура на населението
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Регионални неравенства в образователната
структура на неселението
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Регионални неравенства в образователната 
структура на населението
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Потребност от човешки ресурси по образователни 
степени, 2024 г., хил.
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7.7
2.0
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7.4
19.1
2.4
3.9

4.7
4.8
4.8

6.8
3.7
7.3

3.6
20.8

12.1
5.5

11.4
1.4
2.1
5.2

105.0
92.5

43.1
26.7

57.5
27.3

32.2
32.7

27.1
27.0

68.7
177.3

35.1
55.4

23.1
58.1

69.5
42.0
24.4

38.8
29.1

321.9
87.5

27.1
109.8
16.9

33.7
60.8

46.2
36.4

27.0
15.8

30.9
12.2

14.8
20.3

17.8
12.4

25.2
110.3

12.8
41.0

12.0
32.9

29.4
20.3
11.6

27.9
14.7

344.4
37.9
12.9

82.9
12.3

16.3
31.3

Бургас

Благоевград

Добрич

Габрово

Хасково

Ямбол

Кюстендил

Кърджали

Ловеч

Монтана

Пазарджик

Пловдив

Перник

Плевен

Разград

Русе

София - област

Шумен

Силистра

Сливен

Смолян

София - столица

Стара Загора

Търговище

Варна

Видин

Враца

Велико Търново

Основно и по-ниско Средно Висше
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Регионални дисбаланси на пазара на труда

РЕГИОНАЛНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН И 
ПОТРЕБНОСТИ ОТ ТАКИВА НА РЕГИОНАЛНО НИВО, ХИЛ. 

структурен излишъкструктурен дефицит

131.8
136.8

131.3
115.7

105.1
96.9

90.4
85.2

81.3
78.7

73.6
62.7

52.3
43.1

35.9
29.0

22.7

-68.9

-64.6

-61.6

-52.5

-48.2

-46.3

-42.9

-39.4

-35.7

-31.4

-25.6

-19.7

-17.4

-13.4

-9.4

-7.6

-62.9

-72.2

-69.6

-63.2

-56.8

-50.6

-47.4

-45.8

-45.6

-47.3

-48.0

-42.9

-34.9

-29.7

-26.5

-21.3

-17.1

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Основно и по-ниско 
образование

Висше образование

Средно образование
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Регионални неравенства в заплащането на труда

Ще има ли дефицит 
от човешки ресурси 
със средно и висше 

образование в област 
Велико Търново?
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Регионални дисбаланси на пазара на труда

Свободното движение на 
пазара на труда

Все по-нарастващата 
мобилност на човешките 

ресурси

Наблюдаваните 
миграционни процеси не 

позволяват да бъде 
направено 

идентифициране на 
конкретните области, в 
които тези структурни 

дефицити ще бъдат 
наблюдавани

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
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Регионални неравенства в заплащането на труда
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Регионални неравенства в заплащането на труда
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Регионални неравенства в заплащането на труда
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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 
80% от средните за страната

• Доходите на лицата с висше образование са 
70% от средните за страната

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

Ключови фактори, 
определящи трудовата 
миграция във Велико Търново



44

Тенденции на пазара на труда

ПРОГНОЗИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЗАЕТОСТТА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, %
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Регионални неравенства по отношение на 
възрастта на заетите лица
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Регионални неравенства по отношение на 
възрастта на заетите лица
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Регионални неравенства по отношение на 
възрастта на заетите лица
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Регионални неравенства по отношение на 
възрастта на заетите лица

• През 2020 г. по-малко от половината от 
заетите лица през ще са на възраст до 45 
години (48.4% при среден дял за страната 
53.2%)

• Заетите лица на възраст над 65 години ще 
възлизат на 2.3%

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

Ключови фактори, 
определящи трудовата 
миграция във Велико Търново
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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 Велико 
Търново

Относителни ниски нива 
на заплащане в 
България, и още по-
ниски във Велико 
Търново

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 във Велико Търново

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 Велико Търново

Възможност да бъдат проведени 
местни политики с цел повишаване 
на привлекателността на Велико 
Търново 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

Относителни ниски нива на 
заплащане във Велико Търново

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

Основни ограничения: възрастови, 
семейни и професионални
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Възможности за привличане на човешки ресурси

• Наличие на 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

Потенциал за 
привличане на 
човешки ресурси
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Икономически и социални последици
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Пазарът на труда в България: 
предизвикателства

Продължаващо намаление 
на населението в 

трудоспособна възраст и 
застаряване на работната 

сила

Ниска технологична 
интензивност на 

икономическите дейности

Структурен недостиг от 
квалифицирани кадри със 

средно образование и 
структурен излишък от 

заети лица с основно и по-
ниско и висше образование

Изоставане в развитието на 
сектори образование и 
здравеопазване спрямо 

останалите държави-членки 
на ЕС

Значително изоставане в 
нивата на заплащате на 

труда спрямо средните нива 
в ЕС

Засилване на регионалните 
дисбаланси на пазара на 

труда
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Икономически ефекти от продължаващите 
тенденции на пазара на труда

Ограниченията в предлагането на труд водят до по-ниски 
нива на производство в националната и регионалните 
икономики

За да оцелее и продължи да се развива, бизнесът 
и държавата трябва да насочат усилията си в 
следните две посоки:

1. Мобилизиране на резервите на пазара на труда

2. Инвестиране в технологично развитие 
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Социални ефекти от продължаващите 
тенденции на пазара на труда

По-ниските нива на производство водят до по-
ниски доходи, по-ниска заетост, по-висока 

безработица, по-слабо развитие на региона, по-
ниска раждаемост, по-високи нива на емиграция 

и задълбочаване на наблюдаваните проблеми
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Възможно ли е да въздействаме 
върху развитието на пазара на труда?
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Политики, насочени към социално-
икономическо въздействие

• България е малка 
отворена периферна 
икономика

• Велико Търново – още 
повече

• Екзогенните фактори са 
даденост

Външни 
ограничения

• Ендогенните фактори 
биха могли да бъдат 
повлияни посредством 
навременна, адекватна, 
ефективна и ефикасна 
политика

Вътрешни 
ограничения

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

• Средносрочни и 
дългосрочни решения

• Ролята на Държавата, 
местните власти и 
бизнеса

• Фокус върху факторите, 
определящи 
регионалните 
дисбаланси

Преодоляване на 
проблемите на 
пазара на труда



62

Пазарът на труда в средносрочен и 
дългосрочен хоризонт: възможни решения

Преодоляване на негативните тенденции

Демографска политика

Промяна в нагласите: деца и кариера, а не деца или 
кариера

Насърчаване на раждаемостта и осигуряване на 
възможности за успешно съчетаване на работа с 

родителство
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Пазарът на труда в средносрочен и 
дългосрочен хоризонт: възможни решения

Преодоляване на негативните тенденции

Технологично развитие – ролите на бизнеса и 
държавата

• Формиране на положителни нагласи към научно-
изследователската и иновационната дейност (в т.ч. 
дигитализацията) и човешките ресурси, ангажирани 
в нея

• Aкумулиране на финансов ресурс в българските 
предприятия, който да позволи инвестиции в нови 
технологии в бизнес процесите на компаниите
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Пазарът на труда в средносрочен и 
дългосрочен хоризонт: възможни решения

Преодоляване на негативните тенденции

Качеството на образование в България

• Инвестиции в качествено образование, което 
отговаря на установените и налагащите се 
международни стандарти и потребности на 
пазара на труда

Преосмисляне на понятията знание, умения, 
учене

• Качествен обучителен процес – положителна 
нагласа към знанието и уменията, отделяне на 
време за учене, полагане на усилия
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Пазарът на труда в средносрочен и 
дългосрочен хоризонт: възможни решения

Преодоляване на негативните тенденции

Мобилност, неравенства в заплащането и структурни 
дисбаланси на пазара на труда

Политика на доходите, особено по отношение на заетите в 
секторите образование и здравеопазване

Нарастващ натиск върху работодателите за сближаване 
нивото на заплащане (между различните региони и сектори в 

страната, и между България и останалите страни от ЕС)
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Пазарът на труда в средносрочен и 
дългосрочен хоризонт: възможни решения

Преодоляване на проблемите, свързани с предлагането на труд

Средносрочни решения: Мобилизиране на резервите на пазара на труда

Резерви на пазара на труда

• Безработни лица

• Лица в пенсионна възраст - промяна на възприятията по отношение на 
младите и старите служители

• Неактивните лица в трудоспособна възраст 

• Лица с увреждания и техните семейства

• Заети на непълно работно време

• Българи, напуснали страната през предходни години 

• Привличане на лица от други страни
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Пазарът на труда в средносрочен и 
дългосрочен хоризонт: възможни решения

Преодоляване на проблемите, свързани с предлагането на труд

Дългосрочни решения:  Инвестиции в човешки капитал

Целенасочени инвестиции в здравеопазване, образование, наука, 
култура и спорт – публични и частни

• Роля на секторите здравеопазване и образование за развитието на 
националната икономика в средносрочен и дългосрочен план

• Българска практика – международна практика

• Потребност от (добре подготвени) специалисти в секторите 
образование и здравеопазване

• Роля на висшето образование и науката

• Квалификационната структура – проблем не със списъка от 
специалности, а със съдържанието на учебните планове и програми
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Пазарът на труда във Велико Търново:
възможни решения

•Мобилизиране на резервите на пазара на труда

•Привличане на човешки ресурси в региона

•Подобряване на инфраструктурата

•Включително осигуряване на по-лесен достъп до област Велико Търново

•Подобряване на образователните, здравните и социалните услуги

•Повишаване на качеството на висшето образование и науката

•Развитие на културата и спорта

•Стимулиране на вътрешни инвестиции във високотехнологични производства; привличане на външни

•Ефективна социална политика към младите хора с деца, възрастните и т.н.

•Намаляване на престъпността и т.н.

Възможно въздействие
върху развитието на пазара
на труда



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!


