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ВЪВЕДЕНИЕ.

С цел да се подготви настоящият анализ е необходимо да се обърнем към приетата от
Европейската комисия през юни 2010 г. „Стратегия 2020 за интелиген, устойчив и
приобщаващ растеж“. Това е един от основните европейски документи, който определя
целите на националната политика за развитие на пазара на труда в хоризонт до 2020г.
Този документ е насочен към преодоляване на последиците от икономическата криза от
2009г. Както се казва във въведението на Стратегия 2020: „През последните две години
милиони хора загубиха работата си. Бе натрупан дълг, който ще ни тежи в
продължение на много години, а социалното ни сближаване бе подложено на нов
натиск. Кризата разкри също някои основни истини за предизвикателствата, пред
които е изправена европейската икономика. В същото време обаче световната
икономика продължава да се развива и отговорът на Европа ще бъде от решаващо
значение за нашето бъдеще. Кризата е предупредителен сигнал. Тя ни кара да осъзнаем,
че ако не променим нищо, ни очаква постепенен упадък и отстъпване на заден план в
новия световен ред. За Европа това е часът на истината. Време е да бъдем дръзки и
амбициозни. Краткосрочният ни приоритет е успешното излизане от кризата. Още
известно време няма да бъде лесно, но ще успеем. Вече отбелязахме значителен
напредък по отношение на банките в затруднение, коригирането на финансовите
пазари и признаването на необходимостта от добро координиране на политиката в
еврозоната. За да бъде устойчиво бъдещето ни, трябва да започнем да гледаме отвъд
краткосрочната перспектива. Европа трябва да се възстанови и да не изостава. Това е
целта на „Европа 2020“: повече работни места и подобряване на жизненото
равнище. Стратегията сочи, че Европа е в състояние да осигури интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, да намери пътя към създаване на нови работни места
и да предложи посока на нашите общества.“
Европейската комисия чрез своята стратегия предлага на националните
правителства до 2020г. да изпълнят 5 конкретни цели, които трябва да се превърнат в
национални цели.
Това са цели в областта на:
 трудовата заетост,
 научните изследвания и иновациите,
 изменението на климата и енергетиката,
2
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 образованието и за борбата срещу бедността.
Изпълнението на тези цели следва да води до измерване на националния напредък
в тези пет области.
Настоящият анализ представлява опит да се даде информация за тенденциите и
иновациите за развитие на активни политики, насочени към пазара на труда и
качествени работни места в областта на образованието, отговарящи на изпълнението на
първа и пета цел на Европейската стратегия 2020.
Изложената в анализа информация се базира на източниците на европейското и
национално законодателство, на взетите мерки за развитие на националния пазар на
труда, очертани в Националната стратегия за развитие на пазар на труда за периода 2013 г.
- 2020 г., както и обхваща някои добри практики, свързани със системата на
професионално образование и обучение и отражението му върху качествена заетост в
образованието.

Раздел 1. ЕВРОПЕЙСКО И БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

А. Европейско законодателство.Видове.

С акта на присъединяване на България към Европейския съюз през 2007 г., българската
държава се задължи да изпълнява, въвежда и прилага т.нар. Aquis communautaires или правото
на Европейския съюз.
Преди да направим преглед на европейското законодателство във връзка с политиките
насочени към пазара на труда и качествени работни места, ще обърнем внимание на това какво
всъщност се има предвид под понятието „европейско законодателство”.
Още с учредяването на Европейската общност през 1951г. се формира нов правен ред в
Европа, който е наддържавен и автономен. Автономният правен ред се характеризира с това, че
разполага със собствени източници, нормотворчески органи, процедури и юрисдикционна
система за установяване и санкциониране на правонарушенията. Правната система на
Европейския съюз осигурява единство в тълкуването и прилагането на европейското право. Това
е „самостоятелен правен ред, интегриран в правната система на държавите-членки, …
приложимо право за техните граждани и за тях самите” (Costa-ENEL). Правото на Европейския
съюз (европейско законодателство) обхваща два основни вида нормативни източници:
1.1.

Първичното право на Европейския съюз - това са Учредителните договори на

Европейската общност заедно с приложенията и протоколите към тях както и техните
изменения.
Първичното право на ЕО и ЕС обхваща Учредителните договори на трите общности, както и
договорите и актовете за изменение и допълнение на учредителните договори (тук се включват и
3
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договорите за присъединяване на нови държави-членки). Първичните източници на правото на
ЕС са с основополагащо значение – според Съда на ЕО. учредителните договори са
“конституционна харта” на Общностите. Към тях се отнасят:






Парижкият договор за създаване на ЕОВС от 18 април 1951 г., влязъл в сила на 25 юли
1952 г. със срок на действие 50 години, който изтича през 2002 г.;
Договорът за създаване на ЕИО и Договорът за създаване на ЕОАЕ – Евратом, (наричани
Римски договори), подписани на 25 март 1957 г. и влезли в сила на 1 януари 1958 г. И
двата договора са безсрочни;
Договорът за създаване на ЕС (наричан Договорът от Маастрихт), подписан на 7 февруари
1992 г., в сила от 1 ноември 1993 г.;
Лисабонският договор, подписан на 13 декември 2007 г. и в сила от 1 декември 2009 г.,
който изменя Римските и Маастрихтския договори, без да ги заменя, след провала на
опита за приемане на Европейска конституция.
Вторично право на Европейския съюз - това са всички актове, приети от

1.2.

европейските институции в приложение на учредителните договори.
Основни актове на вторичното право са:
А.РЕГЛАМЕНТ
Основната му цел е създаване на еднообразно право в цялата общност. Приема се от Съвета,
Съвета съвместно с Европейския парламент, Комисията и Европейската централна банка.
Регламентът има общо действие - отнася се до всички. Той има пряко юридическо действие прилага се директно като създава закон, който незабавно влиза в сила във всички държавичленки без по-нататъшни действия от страна на националните власти. Оказва директен ефект,
тъй като създава права и задължения за чaстните лица и те могат да се позоват на него пред
национален съдия. Регламентът е задължителен в целостта си – не може да се приложи частично
или избирателно. Регламентите биват два вида – базови и изпълнителни. Базовите се приемат в
пряко основание на норма от първичното право и задачата им е да осигурят нейното
изпълнение. Изпълнителните регламенти се основават на базовите и целят тяхното изпълнение.
Регламентите се публикуват в Официалния вестник на Европейската Общност и са приложими
двадесет дни по-късно.
Б. ДИРЕКТИВА
Основната й цел е да приведе в синхрон националното законодателство на държавите-членки.
Приема се от Съветът, Съветът съвместно с Европейския парламент или Комисията. Обвързва
държавите, за които се отнася и им определя само цели за постигане, като им оставя
компетенция за избор на формата и средствата. Тя е задължителен, но непълен акт. Изисква
национални нормативни актове с оглед на прилагането си, поради което фиксира срокове. Това
се нарича транспониране на директивата. Директивата, за разлика от регламента, не е директно
приложим акт и само по изключение може да породи директен ефект.
В. РЕШЕНИЕ
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Индивидуален правен акт, чрез който институциите на Общността постановяват определение по
даден въпрос. Чрез него институциите могат да предоставят права или да наложат задължения
на държава-членка или на физическо лице. Приема се от Съвета, Съвета съвместно с Европейския
парламент, Комисията и Европейската централна банка. Може да е адресиран както към
държава-членка, така и към гражданин на Европейския съюз. Решението е задължително в
своята цялост за посочените в него адресати. Може да породи права не само за своя пряк
адресат, но и за трети лица. В практиката на институциите решението се използва и като
инструмент за индиректно нормотворчество, като се адресира до всички държави-членки на
Европейския съюз. В такива случаи ролята му се доближава до тази на директивата. За разлика от
нея обаче, тъй като е задължително в своята цялост, решението не оставя място за избор на
форма и средства на своите адресати.
Г. ПРЕПОРЪКА И СТАНОВИЩЕ
Те нямат обвързваща сила. Становището изразява мнение, а препоръката е инструмент за
непряко действие. Препоръки могат да бъдат издавани от всички институции на общността, а
мненията се дават от Комисията. Адресат на препоръките са държавите-членки, които биват
подканени да възприемат определено поведение. Становищата си адресират до държавичленки или техни юридически лица. Те са изключително подходящи за приложение в области, в
които Общността няма юридическа компетентност или когато приемането на
правнозадължителен акт изисква изтичането на някакъв преходен период.
За целите на прегледа на европейското законодателство, отнасящо се по някакъв начин към
темата „политики на пазара на труда и качество на работната сила” трябва да
подчертаем, че извън първично и вторично законодателство, институциите на ЕС създават
и други актове (документи). В европейското право съществуват и т.нар. „атипични
актове“ – вътрешни регламенти (вътрешни директиви, вътрешни препоръки и вътрешни
становища) с действие само в отношенията между институциите на ЕС, както и
непредвидени в договорите видове актове – резолюции, позиции, заключения, декларации,
съобщения и други, които нерядко се използват от Съвета или Комисията.
Такъв акт е Стратегията на Европейската комисия, приет през 2010 г. „Европа 2020- Стратегия за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.“
Сходен документ е и приетата Европейска гаранция за младежта. Също така е важно да
споменем сред тези документи Препоръката на Съвета от 11.07.2017г. според последната в
която се съдържа становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2017 г.
Последните тенденции на пазара на труда са положителни, но остават структурни проблеми.
Работната сила продължава да се свива поради застаряването на населението в съчетание с
емиграция. Тъй като икономиката преминава през структурни промени, от съществено значение
е да се оползотвори неизползваният потенциал от работна ръка. Понастоящем пазарът на труда
се характеризира с висока дълготрайна безработица и липса на активност, ограничено включване
на младите хора на пазара на труда и недостига на умения, както и несъответствието между
търсените и предлаганите умения. Макар че през 2016 г. безработицата спадна под средното
равнище за ЕС, сериозни предизвикателства все още са делът на дълготрайната безработица и
делът на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или
обучение, както и малкият процент на заетост сред нискоквалифицираните лица. С оглед на тези
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предизвикателства активните политики по заетостта не са достатъчно насочени към групите в
неравностойно положение и техните нужди, което възпрепятства тяхната пригодност за заетост.
Освен това недостатъчното интегриране на социалните службите по заетост и социалните служби
за получателите на социални обезщетения може да ограничи участието им на пазара на труда.
Подобряването на резултатите от образованието и по-активното предоставяне на качествено
приобщаващо общо образование продължават да бъдат предизвикателства с възможни
последствия за бедността. … Професионалното образование и обучение е в процес на
реформиране, но неговото качество и сътрудничество с предприятията и социалните партньори
са недостатъчни. Продължава да се разгръща дуалното образование. Във висшето образование
финансирането, основано на резултатите, има за цел да подобри качеството и адекватността на
образованието спрямо пазара на труда.
Въпреки че все още е сред най-ниските в ЕС, равнището на минималната работна заплата в
България, значително нарасна от 2011 г. насам. Ограничен напредък бе отбелязан и при
създаването на обективен механизъм за нейното определяне, въпреки споразумението между
работодателите и профсъюзите относно критериите. Липсата на прозрачен механизъм, който да
взема предвид икономическите и социалните критерии, условията на пазара на труда и
институционалния аспект на прилагането им, може да застраши правилния баланс между целите
на подпомагането на заетостта и конкурентоспособността и защитата на трудовите доходи.
Въпреки известното напрежение между социалните партньори при неуспешните преговори за
минималните социално осигурителни прагове за 2017 г., социалният диалог в страната
продължава да функционира. Високият дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално
изключване, остава значително икономическо и социално предизвикателство. България все още
е най-бедната държава в ЕС, като групите в неравностойно положение, като например ромите,
децата, възрастните хора и живеещите в селските райони, са засегнати несъразмерно от
бедността…
ПРЕПОРЪЧВА на България да предприеме следните действия през 2017 и 2018 г.:
Да подобри насочването на активните политики по заетостта и интеграцията между службите по
заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение. Да увеличи
предоставянето на качествено общо образование, по-специално за ромите. Да увеличи
покритието на здравното осигуряване, да намали преките плащания от страна на пациентите и да
се справи с недостига на здравни специалисти. В консултация със социалните партньори да
състави прозрачен механизъм за определянето на минималната работна заплата. Да подобри
обхвата и адекватността на минималния доход.
Да ускори прилагането на мерките за намаляване на размера на неформалната икономика,
по-специално на недекларирания труд. На 10 юни 2016 г. Европейската комисия прие Програма
Нови умения за Европа, която очертава визията за стратегическото значение на уменията за
разкриването на работни места, растеж и конкурентоспособност. В Програмата Комисията
приканва националните, регионалните и местните власти и всички заинтересовани страни да се
включат в общата отговорност и да работят заедно, за да се подобри нивото и качеството на
уменията в ЕС. Уменията отдавна са в основата на политиките по заетостта. Уменията, заедно с
образованието и обучението са ключови за пригодността за заетост и устойчивия растеж на
заетостта. Оборудвани с правилните умения, хората могат да заемат качествени работни места. В
бързо променящата се световна икономика, уменията до голяма степен ще определят
конкурентоспособността и капацитета за задвижване на иновациите. Те са фактор за привличане
на инвестиции и катализатор за създаване на работни места и растеж.
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На 26 април 2017 г. Комисията представи предложение за Европейски стълб на социалните
права. Стълбът е придружен от редица законодателни и незаконодателни инициативи1. Целта на
Стълба е да служи като ориентир за подновяване на процеса на възходящо сближаване за
постигане на по-добри условия на живот и труд в Европа. В рамките на Стълба са определени 20
основни принципи и права, обобщени в три основни категории: равни възможности и достъп до
пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и включване. Той е замислен
преди всичко за еврозоната, но е приложим за всички държави-членки на ЕС, които желаят да
участват в него. На 17.11.2017г. по време на срещата на върха за справедливи работни места и
растеж в Гьотеборг, Съветът на ЕС, Европейският парламент и Комисията прокламираха и
подписаха Европейския стълб на социалните права.
Конвергентната програма, Програмата на правителството до 2021г. 2, задачите на
Актуализираната стратегия по заетостта 2013г. – 2020г., Националния план за изпълнение на
Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020г., Национална стратегия за учене през целия
живот 2014 – 2020г., Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г.,
Националната програма за развитие: България 2020 и др.
Като част от Европа на конкурентоспособността е темата за „Бъдещето на труда в една посправедлива Европа“. Бъдещето на труда се разглежда с оглед на определянето на точните
умения за новите работни места и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта
на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху младежката заетост, уменията и
компетенциите, необходими за 21 век.

ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО / ДОКУМЕНТИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕНДЕНЦИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА АКТИВНИ ПОЛИТИКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА И КАЧЕСТВЕНИ
РАБОТНИ МЕСТА.

В рамките на настоящия преглед на европейското законодателство ще бъдат
посочени не само типичните нормативни актове на Европейския съюз, но и множество
други документи на Европейските институции (напр. Стратегии, инициативи, зелени книги,
съобщения на Европейската Комисия и т.н), третиращи въпросът за тенденциите и
иновациите за развитие на активни политики към пазара на труда и качество на работната
сила.
Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и
лицата, полагащи грижи; Инициатива за достъп до социална закрила; Директива за писмените изявления и
директива за работното време.
1

2

НПДЗ 2018г. изпълнява отговорна част от програмата на правителството 2017г. – 2021г. по
Приоритет 7: Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда и целите:
Цел 26: Повишаване предлагането на подготвена съгласно потребностите на работодателите работна
сила.
Цел 27: Повишаване на предлагането на работна сила и намаляване на „резерва“ от работна сила
(неактивни, в т.ч. обезкуражени, и продължително безработни лица).
Цел 28: Намаляване на диспропорциите на пазара на труда по региони.
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Преди всичко е добре да се обърнем към един такъв акт, какъквто е приетото
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА по „ЕВРОПА 2020 СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ
И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ“ интелигентен растеж това е икономика, основаваща се на
знания и иновации.
В това съобщение на Екомисия са дадени определенията на понятията „интелигентен
растеж; иновации; образование, обучение и образование през целия живот и цифрово
общество“.
-

Интелигентният растеж означава да подобрим знанията и иновациите като
водещи фактори за нашия бъдещ растеж. Това изисква да подобрим
качеството на нашето образование, да подобрим нашите постижения в
областта на научните изследвания, да насърчим разпространението на
иновациите и знанията в рамките на Съюза, като използваме в максимална
степен информационните и комуникационните технологии и гарантираме
превръщането на иновативните идеи в нови продукти и услуги, които
създават растеж, качествени работни места и помагат за разрешаването на
европейските и световните предизвикателства пред обществото. Но за да
постигнем успех, тези усилия трябва да бъдат съчетани с предприемачество
и финансови ресурси и да бъдат фокусирани върху нуждите на клиентите и
пазарните възможности.

-

иновации: разходите за НРД в Европа са под 2 % в сравнение с 2,6 % в САЩ
и 3,4 % в Япония, главно в резултат на по-ниските равнища на частните
инвестиции. Не трябва обаче да се вземат предвид само абсолютните
стойности на разходите за НРД. Европа трябва да се съсредоточи върху
ефекта и структурата на разходите за научни изследвания и да подобри
условията за НРД на частния сектор в ЕС. С по-ниския ни дял на предприятия
в областта на високите технологии може да бъде обяснена половината от
разликата със САЩ.

-

образование, обучение и образование през целия живот: една четвърт от
всички ученици се затрудняват да четат, а един на всеки седем прекъсват
образованието и обучението си преждевременно. Около 50 % достигат
средни нива на образование, но обикновено това е недостатъчно да
отговори на нуждите на трудовия пазар. По- малко от един на всеки трима
души на възраст 25—34 години има висше образование в сравнение с 40 %
в САЩ и над 50 % в Япония. Според шанхайския индекс само два
европейски университета са сред най-добрите 20 в света;

-

цифрово общество: световното търсене на информационни и
комуникационни технологии има пазарна стойност от 2000 млрд. EUR, но
едва една четвърт от тази стойност се дължи на европейски фирми. Европа
изостава също така по отношение на високоскоростния интернет, което се
отразява на нейните възможности за иновации, включително в селските
райони, както и на разпространението на знания по интернет и онлайн
търговията със стоки и услуги.
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Тук ще отбележим, че България е приела своите показатели за достигане целите на
Стратегия 2020. По данни на Националния статистически институт по показатели следва да
се има предвид:
Относно показателя „Заетост на населението на възраст 20 - 64 навършени години“:

2. Относно показателят Дял на преждевременно напусналите образователната система и
на 30 - 34 годишните със завършено висше образование
Европейското законодателство определя и какво следва да разбираме под „АКТИВНИ
ПОЛИТИКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА И КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА“. Това са
приетите и уточнени понятия от екипа по настоящата задача от проекта, на които ще се
опираме при изготвяне на прегледа на европейското законодателство и други документи на
Европейския съюз:
АКТИВНИ ПОЛИТИКИ, насочени към пазара на труда и качествените работни места
Иновативност и Адаптивност: Способност на организации и хора да се приспособяват към
изискванията на новите технологии, новите условия на пазара и новите модели на работа.
/Определението е от речника на Cedefop/
Ефективност: Степен на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните
резултати.
Качествени работни места: Отражение на придобитата в резултат на образованието и
обучението способност за извършване на определен труд, на конкретна дейност, конкретно
проявление на тази способност в процеса на труда, възможности за реализиране на
придобитите професионални знания и умения. Качеството на работната сила е свързано и с
9
www.eufunds.bg

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

личностни характеристики като:
инициативност, оперативност и т.н.

знания,

умения,

опит,

творчески

способности,

Методика на прегледа
Прегледът на европейското законодателство и други документи относно качествена
работна сила е извършен чрез използване на базата данни, съдржаща се на електронната
страница http://eur-lex.europa.eu/, даваща достъп до правото на Европейския съюз с търсене
по ключова дума:
„Политики за пазара на труда“, „мерки на пазара на труда“, „качествени работни
места“, „работна сила”, „пазар на труда“, „професионална квалификация”, „работно време” и
„заетост”.
Преглед на първичното законодателство на ЕС:
Тук ще направим преглед на Учредителните договори на трите общности, както и
договорите и актовете за изменение и допълнение на учредителните договори.
1. Договорът за създаване на европейската общност, подписан в Рим на 26.03.1957г. Член 2 от
този договор поставя като основан цел на общността създаване на един общ пазар чрез високо
равнище на заетост. В чл.3 т. „И“ от същия договор се казва, че за целите Европейската общност
ще насърчава на координациите на политиките между политиките на държавите –членки в
областта на трудовата заетост, с цел повишаване на тяхната ефективност чрез съгласувана
стратегия за трудова заетост.
2. Договор за създаване на европейската общност (консолидирана версия) в своя нов дял VІII
от 10.11.1997, озаглавен „ЗАЕТОСТ” и по -конкретно в член 125 е установил като обща политика
на Европейската общност, че ”Държавите-членки и Общността, в съответствие с разпоредбите
на настоящия Дял, работят за изработването на координирана стратегия за заетостта и, поспециално, за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на
пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите промени, с оглед
постигането на целите, изброени в член 2 от Договора за Европейския съюз и в член 2 от
настоящия договор.”
Член 126 и чл.127 от тази консолидирана версия на договора за създаване на Европейската
общност изисква от държавите –членки да разработват свои политики за заетост за да
постигнат целите за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила.
Държавите-членки, като имат предвид националните практики, свързани с отговорностите на
социалните партньори, считат насърчаването на заетостта за въпрос от общ интерес и
координират своите действия в това отношение в рамките на Съвета, в съответствие с
разпоредбите на член 128. Общността съдейства за постигането на високо равнище на заетост
като поощрява сътрудничеството между държавите-членки и подкрепя, и ако е необходимо,
допълва техните действия. При това съдействие тя зачита изцяло правомощията на държавитечленки в тази област. Тук е важен и текстът на чл.130 от тази консолидирана версия на Договора
за създаване на Европейската общност, защото с него се възлага на Съвета, след консултация с
10
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Европейския парламент, създава Комитет по заетостта със статут на консултативен орган, с цел
развитието на координацията между държавите-членки на политиките за заетост и за пазар на
труда.
Задачите на Комитета, които са дадени от Договора са:


да следи развитието на състоянието на заетостта и на политиките за заетост в
държавите-членки на Общността;



без да се накърняват разпоредбите на член 207, да дава становище по искане на
Съвета или на Комисията, или по своя инициатива, и да съдейства за подготовката
на обсъжданията в Съвета, посочени в член 128.

При осъществяването на своя мандат Комитетът се консултира със социалните партньори.
Всяка държава-членка и Комисията назначават по двама члена на комитета.
3. Лисабонският договор, подписан на 13 декември 2007 г. и в сила от 1 декември 2009 г.,
(обнародван в Официален вестник на Европейския съюз C 306, 17.12.2007). С този договор се
изменя Римските и Маастрихтския договори, без да ги заменя, след провала на опита за
приемане на Европейска конституция.
Със създадения нов дял Първи в договора за реформи, озаглавен ” Категории и области на
компетентност на Съюза” в чл.2 А т.3 отново се подчертава, че държавите-членки
координират политиките си по заетостта при условията и по реда, предвидени в
настоящия договор, за чието определяне Съюзът разполага с компетентност.
4. Консолидиран текст на договора за функционирането на Европейския съюз от 30.03.2010 г.
(обнародван в Официален вестник на Европейския съюз C 83/112, 30.3.2010 г.)
В този консолидиран текст на договора за функциониране на Европейския съюз в дял IX
„ЗАЕТОСТ”, в чл.145 (предишен член 125 от ДЕО) е записано, че „Държавите-членки и Съюза, в
съответствие с разпоредбите на настоящия дял, работят за изработването на координирана
стратегия за заетостта и, по-специално, за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна
работна сила, както и на пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите
промени, с оглед постигането на целите, изброени в член 3 от Договора за Европейския съюз.
В следващия член 146 (предишен член 126 от ДЕО) се подчертава, че за осъществяването на
целите, посочени в член 145 държавите-членки, посредством своите политики за заетост,
допринасят, по начин, съвместим с общите насоки на икономическите политики на държавитечленки и на Съюза, приети в съответствие с член 121, параграф 2. Държавите-членки, като имат
предвид националните практики и политики, свързани с отговорностите на социалните
партньори, считат насърчаването на заетостта за въпрос от общ интерес и координират своите
действия в това отношение в рамките на Съвета, в съответствие с разпоредбите на член 148 от
настоящия договор.
Член 147 (предишен член 127 от ДЕО) 1. Съюзът съдейства за постигането на високо равнище на
заетост като поощрява сътрудничеството между държавите-членки и подкрепя, и ако е
необходимо, допълва техните действия. При това съдействие той зачита изцяло правомощията
на държавите-членки в тази област.
2. Целта да се постигне високо равнище на заетост се взема предвид при определянето и
изпълнението на политиките и действията на Съюза.
11
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Член 148 (предишен член 128 от ДЕО) 1. Европейският съвет прави ежегоден преглед на
състоянието на заетостта в Съюза и приема заключения по тези въпроси въз основа на съвместен
годишен доклад на Съвета и Комисията.
2. Въз основа на заключенията на Европейския съвет Съветът, по предложение на Комисията и
след консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет, Комитета на
регионите и посочения в член 150 Комитет по заетостта, изготвя всяка година основни насоки,
които държавите- членки вземат предвид при осъществяването на техните политики по
заетостта. Тези основни насоки са съвместими с общите насоки, приети в съответствие с член 121,
параграф 2.
Тук е добре да обърнем внимание и на Дял Х „Социална политика” от консолидирания текст на
договора за функциониране на Европейския съюз, където в чл.151 Съюзът и държавите-членки си
поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, така че да
се постигне тяхното хармонизиране докато се осъществява подобряването, осигуряване на
подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с оглед високо
и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот.
Член 156 (предишен член 140 от ДЕО)
За постигането на целите, посочени в член 151 и без да се засягат останалите разпоредби на
Договорите, Комисията поощрява сътрудничеството между държавите-членки и улеснява
координацията на техните действия във всички области на социалната политика в обхвата на
настоящата глава, и по- специално в областите, отнасящи се до: — заетостта; — трудовото право
и условията на труд; — въвеждащото и надграждащото професионално обучение; —
социалната сигурност; — предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните
болести; — хигиената на труда; — правото на синдикално сдружаване и на колективни преговори
между работодателите и работниците. За тази цел Комисията действа в тясно сътрудничество с
държавите-членки посредством проучвания, становища и организиране на консултации, както по
проблеми възникващи в национален план, така и по онези, които представляват интерес за
международните организации, по-конкретно посредством инициативи с оглед установяване на
насоки и показатели, организиране на обмен на най-добри практики и подготовка на
необходимите елементи за периодично наблюдение и оценка. Европейският парламент
получава изчерпателна информация за това. Преди да изрази становищата, предвидени в
настоящия член, Комисията се консултира с Икономическия и социален комитет.
Добре е да се види и дейността на Европейския социален фонд.
Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС, създаден с цел
намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в отделните
страни-членки на ЕС и в регионите, и по този начин насърчава икономическата и социалната
кохезия.
ЕСФ е посветен на насърчаването на заетостта в Европейския съюз. Той подпомага работната
сила и компаниите в страните-членки на ЕС за по-успешно справяне с новите, глобални
предизвикателства. Накратко:



Финансирането се разпределя между страните-членки и регионите, и по-специално
между тези от тях, които се намират по-назад в своето икономическо развитие.
ЕСФ е ключов елемент на Стратегията „Европа 2020”, целяща подобряване на живота на
гражданите на ЕС, чрез повишаване на техните умения и подобряване на перспективите
им в сферата на заетостта.
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В тази връзка интересен и свързан с регулирането на европейско ниво на въпроса, свързан
с адаптивност, ефективност и качество на работната сила представлява и Дял XI
„ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД” от консолидиралата версия на договора от Лисабон. В него
с текста на член 162 (предишен член 146 от ДЕО) е установено създаването на Европейски
социален фонд с цел да се подобрят възможностите за заетост на работниците във
вътрешния пазар и с това да се допринесе за повишаване на жизненото равнище, който се
стреми да улесни заетостта на работниците и да увеличи географската и професионална
мобилност в рамките на Съюза, както и да улесни тяхното адаптиране към промените в
промишлеността и в производствените системи, в частност чрез професионално обучение и
преквалификация.
В дял XII „Образование, професионално обучение, младеж и спорт” от тази
консолидирана версия на договора от Лисабон в член 166 (предишен член 150 от ДЕО)
Европейския съюз се задължава да провежда политика на професионално обучение, която
подкрепя и допълва действията на държавите-членки, като напълно зачита отговорностите на
държавите-членки относно съдържанието и организацията на професионалното обучение.
Действията на Съюза имат за цел: — да улеснят адаптирането към промените в
промишлеността, в частност чрез професионално обучение и преквалификация; — да
подобрят първоначалното и продължаващо професионално обучение с оглед подобряване
на професионалната интеграция и реинтеграция на пазара на труда; — да улеснят достъпа
до професионално обучение и да насърчават мобилността на обучаващите и обучаваните, и
в частност на младите хора; — да стимулират сътрудничеството по въпросите на обучението
между общообразователните или учебните институции и фирми; — да развиват обмен на
информация по проблеми, общи за учебните системи на държавите-членки. Съюзът и
държавите-членки поощряват сътрудничеството с трети страни и с компетентните
международни организации в областта на професионалното обучение. Европейският
парламент и Съветът, като действа в съответствие с обикновената законодателна процедура и
след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, приемат
мерки, с които допринасят за постигането на целите, посочени в настоящия член, с
изключение на всякаква хармонизация на законовите и подзаконовите разпоредби на
държавите- членки, и Съветът, по предложение на Комисията, приема препоръки.
ИЗВОД: В първичното право на Европейския съюз е поставена като основна цел пред
държавите–членки да работят за изработването на координирана стратегия за
заетостта и, по-специално, за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна
работна сила. Изпълнението на тази цел се предоставя на самите държави –членки чрез
приемане на свои политики за насърчаване на националанта заетост в съответствие с
общите насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, приети в
съответствие с член 121, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз
(консолидиран текст на договора за функционирането на Европейския съюз, обнародван в
Официален вестник на Европейския съюз C 83/112, 30.3.2010 г.). Една от основните политики
на Европейския съюз, заедно със социалната политика на Съюза, е и политика на
професионално обучение, която подкрепя и допълва действията на държавите-членки, като
напълно зачита отговорностите на държавите-членки относно съдържанието и
организацията на професионалното обучение. В този смисъл действията на Съюза имат за
цел: — да улеснят адаптирането към промените в промишлеността, в частност чрез
професионално обучение и преквалификация или да създават една по-ефективна поадаптивна и по-качествена работна сила.
13
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С Учредителните договори за Европейска общност и Европейски съюз, а по-късно и с
Лисабонския договор за реформи на Съюза е създаден Европейски социален фонд, който
функционира, за да улесни заетостта на работниците и да увеличи географската и
професионална мобилност в рамките на Съюза, както и да улесни тяхното адаптиране
към промените в промишлеността и в производствените системи, в частност чрез
професионално обучение и преквалификация.
Учредителните договори като източник на първичното европейско право ясно и
категорично изискват от държавите–членки да работят за изработването на координирана
стратегия за заетостта и, по-специално, за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна
работна сила, както и на пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите
промени, с оглед постигането на целите, изброени в член 3 от Договора за Европейския съюз.

Преглед на вторичното законодателство на ЕС.
Преглеждайки вторичното законодателство на ЕС ще отделим внимание на приетите документи
от европейските институции, като Регламенти, Директиви, Решения, Препоръки и др. с които
Европейският съюз изисква от държавите –членки да създадат и осигурят условия за една
адаптивна, ефективна и качествена работна сила:


РЕГЛАМЕНТИТЕ, които третират въпросът за адаптивност, ефективност и качество на
работна сила, са обвързани с реализирането на европейската политика по заетост и
свободно движение на хора, стоки и услуги в рамките Европейския съюз.

1. Регламент № 1612/68/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободата на движение на работници в Общността ( Официален вестник № l 257 от 19 октомври 1968,
с. 2).
С този регламент е отчетено, че между свободата на движение на работниците, трудовата заетост и професионалната квалификация съществуват тесни връзки, особено когато последното
цели да позволи на работниците да приемат предложения за работа от други региони на Общността и че такива връзки създават необходимост възникващите в тази връзка проблеми повече
да не се изследват изолирано, а да се разглеждат като взаимнозависими, като се взимат предвид
и проблемите на трудовата заетост на регионално равнище, като се отчита, че поради това е необходимо усилията на държавите-членки да бъдат насочени към координиране на техните политики по трудовата заетост на равнище на Общността. В приложение към регламента за целите
на член 16 (3) (а) от него е дадено обяснение на употребения в него израз „специалист“. Това е
работник, който показва висока или необичайна квалификация, отнасяща се до вид работа
или занаят, изискващи специфични технически познания; той се отнася в частност за ръководител в случаите на сезонни работници, набирани по групи.
След като регламентът има директно юридическо действие, което на практика означава, че за
прилагането му в националното законодателство не се изисква специално приемане на
законови разпоредби. Регламентът е задължителен в целостта си – не може да се приложи
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частично или избирателно. Все пак добре е за целите на прегледа да се спомене, че Регламент
1612/68/ ЕИО макар и с директно действие е намерил отражение и в националните ни закони
като Закона за чужденците в Република България, Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност, както и в някои от текстовете на Закона за насърчаване на заетостта, където ясно се
определя кога се допуска наемане на работа на чужденци в Република България.
2. Регламент на Съвета (ЕИО) № 2434/92 от 27 юли 1992 година за изменение и
допълнение на Част ІІ от Регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободата на движение на
работници в рамките на Общността.
Този регламент променя Част ІІ от Регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободата на движение
на работници в рамките на Общността.
 ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Чрез Хартата, ЕС се утвърждава не само като икономическа, а и като социална и
политическа общност. С нея се разширява демократичната легитимност на съюза, свързана с:
 разширяване правата на гражданите и възможностите им да влияят върху
решенията на европейските институции;
 подобряване на политиките, осигуряващи пространство на свобода, сигурност
и правосъдие;
 разширяване ролята на националните парламенти;
 разширяване обхвата на решения, вземани от европейските институции с
квалифицирано мнозинство, което цели да създаде по-голяма гъвкавост и
бързина при решаването на неотложни проблеми;
 присъединяване на ЕС като общност към Европейската конвенция за защита на
правата на човека и основните свободи;
 всички решения, които визират по-силно социалната роля на Европейските
общности - приемането на цели като конкурентна социална пазарна
икономика и постигането на пълната заетост;
 подобряване ролята на политиките по икономическо и социално сближаване и
на интегрирането на политиката по околна среда в устойчивото развитие.
Позоваването на основни ценности и свободи на Европейските общности и в
утвърждаването на човека като основен център на дейността на Съюза не е новост в неговите
документи. Все пак в текста на Хартата те са изказани достатъчно категорично и изчерпателно,
като утвърждават ролята на европейските общности като институционален гарант на
европейската цивилизация. Освен това чрез Договора от Лисабон, 2007 г. ЕС приема да се
присъедини като общност към Европейската конвенция за правата на човека и основните
свободи, което вече е извършено от отделните страни - членки. По този начин се съвместяват
общите европейски права, определени с настоящата Харта и правата по Европейската конвенция,
определени от Съвета на Европа. Има и известно съвпадение в правата в двата документа.
Със своето съдържание и предвид задължителния й характер, Хартата се превръща в
документ с особено силно значение за гражданите на ЕС, най-малкото защото установява
минимални стандарти в правата и свободите на гражданите. В нейните текстове е даден
изчерпателен списък на правата, и което е особено важно - те са обединени и взаимно свързани.
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Хартата обединява права и свободи от различен характер и залегнали в различни международни
документи – на ООН, на Съвета на Европа, досегашни документи на Европейския съюз. Тук
можем да изброим още Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за
политически, икономически, социалния и културни права, Европейската конвенция за защита на
правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, Европейската социална харта
(ревизирана), също на Съвета на Европа, Хартата на Европейската общност за социалните права
на наемните работници от 1989 г. Важно е, че Хартата за основните права на гражданите на ЕС
обединява всички тези права, обобщава ги и им дава обща рамка. Чрез текста на Хартата се дава
обща рамка и на редица права, установени с други документи на Европейския съюз, преди
всичко основните договори и редица директиви и регламенти.
Основните видове права и свободи според Хартата са:
1. Общочовешки и лични - на човешко достойнство, на живот, на неприкосновеност на
личността, на брак и семейство, забрана на изтезанията и принудителния труд, защита
на личните данни и други;
2. Граждански - свобода на съвестта и религията, на информацията, на сдружаването и
събранията, на свободно движение и пребиваване на територията на всяка страначленка, на защита от омбудсмана, на справедлив съдебен процес и други;
3. Политически – право на добра администрация и достъп до документи, на участие в
избори за Европейския парламент и в местни избори, право на обезщетение на
гражданите за вреди нанесени им от институциите или техните служители и други;
4. Икономически - право на собственост, на стопанска инициатива;
5. Трудови - право на труд и свободен избор на професия, на справедливи и безопасни
условия на труд, достъп до услуги за намиране на работа, защита от неоснователно
уволнение, забрана на детския труд и други;
6. Права на социалните партньори (синдикалните и работодателски организации) на
сдружаване, на колективни преговори, на колективни действия за защита на
интересите им, в т.ч. стачка, права на работниците на информиране и консултиране;
7. Социални - право на социална сигурност и социална помощ, на закрила на здравето,
на защита на околната среда, права на потребителите, право на образование;
8. Културни - право на свобода в изкуството и науката и други.

 ДИРЕКТИВИТЕ, които ще посочим в настоящия преглед, са свързани с професионалното
обучение и квалификация, както и с развитието на пазара на труда като основа за качество
на работната сила и качествени работни места:
a. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/533/ЕИО ОТ 14 ОКТОМВРИ 1991 Г. за задължението на
работодателя да запознава работниците и служителите с условията, приложими
към трудовия договор или трудовото правоотношение. Съгласно чл. 2 б. „ в) i)”
директива се поставя като изискване за работодателя да доведе до знанието
на работника или служителя наименованието, степента, естеството или
категорията на работата, за която работникът или служителят е нает, или кратка
характеристика или описание на работата. Това изискване е свързано с
възможността работника да се запознае предварително с изискуемото се от него
знание за качествено изпълнение на работата, за която бива нает.Предвидено е
тази директива д абъде заменена до края на 2018г от Директивата за
предвидими и прозрачни условия на труд, която следва да бъде одобрена от
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Европейкия парламент Предложението на Комисията за директива относно
прозрачни и предвидими условия на труд актуализира и заменя Директивата
относно писменото заявление от 1991 г. (Директива 91/533/ЕИО), която дава
право на работниците и служителите, започващи нова работа, да бъдат
уведомени писмено относно основните аспекти на своите трудови
правоотношения. След повече от 25 години тази директива вече не отразява
реалностите на пазара на труда, особено по отношение на новите форми на
труд, които се появиха през последните години. Повишената гъвкавост на пазара
на труда и нарастващото многообразие от форми на работа създадоха нови
работни места и дадоха възможност на повече хора да започнат професионална
дейност. Но това разкри и известни пропуски в защитата на работниците, като в
някои случаи, свързани с уязвими работници, допринесе за появата на нови
форми на несигурност.Инициативата бе обявена през април 2017 г. заедно
с европейския стълб на социалните права. Тя е част от работната програма на
Комисията за 2018 г. и бе предшествана от двуетапна консултация със
социалните партньори. Социалните партньори не започнаха преговори, за да
предложат собствено споразумение. Поради това Комисията реши да
предприеме действия в съответствие с Договора за функционирането на
Европейския съюз.Тази инициатива е в отговор и на резолюциите на
Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно европейски стълб на
социалните права, с която се отправя искане за рамкова директива относно
достойни условия на труд при всички форми на заетост, и от 4 юли 2017 г.
относно условията на труд и несигурната заетост, с която се призовава за
преразглеждане на директивата от 1991 г., за да се вземат предвид новите
форми на заетост.Европейският съвет от 14—15 декември призова законодателя
на ЕС за постигане на бърз напредък по висящите досиета в социалната сфера на
равнище ЕС, като се позова и на инициативите, обявени от Комисията в
работната ѝ програма, която включва и тази директива.Предложението за
директива бе изготвено въз основа на специална обществена консултация и на
задълбочена оценка на съществуващото законодателство, чиито резултатите са
обобщени в оценката на въздействието.Както е известно в тази директива освен
условията по трудовото правоотношение, следва да се намери определение на
понятието работник, особено акото това може да помогне и за определяне на
качеството на т.нар. дигитален работник. Привеждане на понятието „работник“ в
съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз. Според действащите
правила определенията могат да варират и някои категории работници в крайна
сметка са изключени. Чрез използване на определението за работник от
практиката на Съда тази директива ще гарантира, че ще бъдат обхванати едни и
същи широки категории работници.Включване в приложното поле на
директивата на форми на заетост, които сега често са изключени. Това включва
работата на домашни работници, нископлатената работа на непълно работно
време или работа на много краткосрочни договори и сега ще обхваща нови
форми на заетост, като например работа на повикване, работа със заплащане
чрез ваучери или работа през платформи.Гаранции, че на работниците се
предоставя пакет от актуализирана и разширена информация директно при
започване на работата още от първия ден вместо два месеца след началната
дата, както е сега по действащата директива за писмено уведомяване.Създаване
на нови минимални права, като правото на по-голяма предвидимост на работата
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за лицата, които работят предимно на променлив график, възможността да се
поиска преминаване към по-стабилна форма на заетост и да се получи отговор в
писмена форма и правото на задължително обучение без приспадане от
заплатата.Укрепване на средствата за правоприлагане и правна защита като
последно средство за разрешаване на възможни спорове, ако диалогът се окаже
недостатъчен.
b. ДИРЕКТИВА 2011/98/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13
декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на
трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на
държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави,
законно пребиваващи в държава членка. Целите на настоящата директива, а
именно установяване на единна процедура за кандидатстване за издаване на
единно разрешение на граждани на трети държави за работа на територията на
държава-членка и за общ набор от права на законно пребиваващите в държавачленка работници от трети държави, не могат да бъдат постигнати в достатъчна
степен от държавите-членки и следователно, с оглед на обхвата и последиците на
действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът
може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в
член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на
пропорционалност, уреден в същия член, мерките по настоящата директива не
надхвърлят необходимото за постигане на тези целидиректива определя:
а) единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за издаване на единно
разрешение за пребиваване с цел работа на територията на държава-членка, за да се опростят
процедурите за техния прием и да се облекчи контролът на статута им; както и
б) общ набор от права за работниците от трети държави, които пребивават законно в държавачленка, независимо от целите, за които са приети първоначално на територията на тази
държава-членка, на основата на равно третиране с гражданите на тази държава-членка.
2.Настоящата директива не засяга правомощията на държавите-членки по отношение на
допускането на граждани на трети държави до трудовите им пазари.
Тази директива е транспонирана в българското законодателство със закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр.33);
ДИРЕКТИВА 2009/50/ЕО НА СЪВЕТА от 25 май 2009 година относно условията за
влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на
висококвалифицирана трудова заетост. Настоящата директива е насочена да допринесе
за постигането на тези цели и да се справи с недостига на работна ръка чрез
насърчаване на приемането и мобилността — за целите на висококвалифицирана
трудова заетост — на граждани на трети държави за престои, надвишаващи три месеца,
за да може Общността да стане по-привлекателна за такива работници от целия свят и
да се подпомогне нейната конкурентоспособност и икономически растеж. За
постигането на тези цели е необходимо да се улесни приемането на
висококвалифицирани работници и техните семейства като се въведе ускорена
процедура за приемане и се предоставят, в редица области, социални и икономически
права, равни с тези на гражданите на приемащата държава-членка. Необходимо е също
да се вземат предвид приоритетите, нуждите на пазара на труда и капацитета за прием
на държавите-членки. Настоящата директива следва да не засяга компетентността на
c.
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държавите-членки да запазват или въвеждат нови национални разрешения за
пребиваване за целите на заетостта. Гражданите на трети държави следва да имат
възможност да подават заявление за синя карта на ЕС или за национално разрешение за
пребиваване. Освен това настоящата директива следва да не засяга възможността на
притежател на синя карта на ЕС да има допълнителни права и предимства, които
националното законодателство е възможно да предоставя и които са съвместими с
настоящата директива.
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/486/ЕИО от 25 юли 1977 година относно
образованието на децата на мигриращи работници, която е свързана и с Резолюция на
d.

Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно образоване на децата на мигрантите
(2008/2328(INI)) ( виж по-долу).

 РЕШЕНИЯ НА ПАРЛАМЕНТА И СЪВЕТА
1. РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 2 април 1963 година за определяне на общи принципи за

въвеждане на обща политика в областта на професионалното обучение;
2. РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/646 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 април
2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на
уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО. С
настоящото решение се установява европейска рамка за подпомагане на прозрачността и
разбирането на уменията и квалификациите, придобити в среда на формално,
неформално и самостоятелно учене, включително чрез практически опит, мобилност и
доброволческа дейност („Европас“).
2. „Европас“ се състои от онлайн инструменти и от съответната налична информация,
включително информация в подкрепа на европейското измерение на професионалното
ориентиране, предоставяни чрез онлайн платформа и с подкрепата на националните служби, и
предназначени да помагат на ползвателите да описват и да представят по-добре уменията и
квалификациите и да съпоставят квалификациите.
3. „Европас“ е насочена към:
а)отделните крайни ползватели, като учащите лица, лицата, търсещи работа, заетите лица и
доброволците, и
б)съответните заинтересовани страни, като институциите, предоставящи услуги за образование и
обучение, лицата, предоставящи услуги за професионално ориентиране, работодателите,
публичните служби по заетостта, социалните партньори, доставчиците на услуги в сферата на
работата с младежта, младежките организации и създателите на политики.
4. Използването на „Европас“ е доброволно и не налага задължения и не предоставя права,
различни от задълженията и правата, определени в настоящото решение.
Изключително важни за политиките за създаване на качествени и устойчиви работни места са
определенията дадени в чл.2 на Решението, а именно:

а) „приложение към сертификат“ означава документ, който се прилага към сертификат за
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професионално образование и обучение или професионален сертификат, издаден от
компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от трети лица — поспециално в друга държава — на резултатите от ученето, постигнати от притежателя на
квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното
образование и обучение и придобитите умения;
б) „приложение към диплома“ означава документ, който се прилага към диплома за висше
образование, издаден от компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от
трети лица — по-специално в друга държава — на резултатите от ученето, придобити от
притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса
на завършеното образование и обучение и придобитите умения;
в) „приложения „Европас“ означава набор от документи, като приложения към диплома и
приложения към сертификат, издадени от компетентните органи или служби;
г) „професионално ориентиране“ означава непрекъснат процес, който дава възможност на
лицата да определят своите способности, умения и интереси чрез набор от индивидуални и
колективни дейности с цел да вземат решения, свързани с образованието, обучението и
професията, и да направляват своето индивидуално развитие в рамките на ученето, работата и
други среди, където тези способности и умения се придобиват или използват;
д) „европейско измерение на професионалното ориентиране“ означава сътрудничество и
подкрепа на равнището на Съюза с цел укрепване на политиките, системите и практиките за
професионално ориентиране в рамките на Съюза;
е) „квалификация“ означава официален резултат от процес на оценяване и валидиране, получен,
когато компетентния орган или служба определи, че дадено лице е постигнало резултати от
ученето, които съответстват на определени стандарти;
ж) „оценка на уменията“ означава процес или метод за оценка, измерване и накрая за описание,
чрез самооценка или оценка, удостоверена от трета страна, или и двете, на уменията на
лицата, придобити в среда на формално, неформално или самостоятелно учене;
з) „самооценка на уменията“ означава процес на системен размисъл от страна на лицата относно
техните умения чрез позоваване на установено описание на умения;
и) „аналитични данни за уменията“ означава наличен количествен или качествен анализ на
обобщените данни относно уменията от съществуващи източници по отношение на пазара на
труда и съответните възможности за учене в рамките на системата за образование и обучение,
които могат да допринесат за професионалното ориентиране и консултациите, процесите на
набиране на персонал и избора на образование, обучение и професионална кариера;
й) „услуги за установяване на автентичността“ означава технически процеси, като електронни
подписи и установяване на автентичността на уебсайтове, които дават възможност на
ползвателите да удостоверяват информацията, като своята самоличност, чрез „Европас“;
к) „техническа оперативна съвместимост“ означава способността на системите за
информационни и комуникационни технологии да си взаимодействат, за да се даде
възможност за споделянето на информация, постигната чрез споразумение между всички
страни и собствениците на информацията;
л) „валидиране“ означава процес, чрез който компетентен орган или служба потвърждава, че
дадено лице е постигнало дадени резултати от учене, включително резултати, постигнати в
среда на неформално и самостоятелно учене, които се измерват спрямо съответен стандарт, и
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който се състои от четири отделни етапа, а именно установяване, документиране, оценяване и
удостоверяване на резултатите от оценката под формата на пълна квалификация, кредити или
частична квалификация според случая и в съответствие с националните обстоятелства;
м) „отворени стандарти“ означава технически стандарти, разработени чрез процес на
сътрудничество и публикувани с цел безплатно ползване от всички заинтересовани страни;
н) „онлайн платформа“ означава интернет приложение, което предоставя информация и
инструменти на крайните ползватели и им дава възможност да извършват специфични задачи
онлайн;
о) „лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща
на установяване самоличност.
 ПРЕПОРЪКИ НА ЕВПОРЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

1. ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година за
създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в
професионалното образование и обучение (текст от значение за ЕИП).
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЯТА
Настоящата препоръка установява Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството
(„Рамката“), която включва цикъл за осигуряване и подобряване на качеството на ПОО
(планиране, прилагане, оценяване/оценка и преразглеждане/ревизия) въз основа на подбрани
критерии за качество, дескриптори и показатели, приложими за управлението на качеството,
както на равнището на системите за ПОО, така на равнището на институтите, предоставящи ПОО.
Целта е не да бъдат въвеждани нови стандарти, а де се подкрепят усилията на държавитечленки, като същевременно се запазва многообразието на техните подходи.
Рамката следва да се разглежда по-скоро като „набор от инструменти“, от който различните
ползватели могат да избират дескрипторите и показателите, които те считат, че в най-голяма
степен съответстват на изискванията на тяхната конкретна система за осигуряване на качество.
Предложените дескриптори (приложение I) и показатели (приложение II), се предоставят само
като указание и се избират и прилагат от ползвателите на Рамката в зависимост от съвкупността
или част от техните изисквания и съществуващите условия.
Те може да бъдат прилагани при първоначално и/или продължително професионално обучение
в зависимост от съответните индивидуални характеристики на системите за ПОО в отделните
държави-членки и вида на институтите, предоставящи ПОО.
Те следва да се използват на доброволни начала, като се отчита евентуалната добавена стойност,
която носят, и в съответствие с националното законодателство и практика. Те не следва да се
разглеждат нито като база за сравнение, нито като средство за докладване за или съставяне на
сравнения между качеството и ефективността на различните национални системи. Отговорност
за наблюдението на качеството на тези системи носят изцяло държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
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ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО: КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И
ПРИМЕРНИ ДЕСКРИПТОРИ (1)
Настоящото приложение предлага общи критерии за качество и примерни дескриптори в помощ
на държавите-членки, както те намерят за уместно, при прилагането на Рамката (2).
Критерии за
качество
Планирането отразява
стратегическа позиция,
споделяна от
заинтересованите
страни и включва
изрични цели,
действия и показатели

Примерни дескриптори на равнище
система за ПОО

Примерни дескриптори на
равнище институти,
предоставящи ПОО

Целите на ПОО са описани в
Европейските, националните и
средносрочен и дългосрочен план и са регионалните цели на
обвързани с европейските цели
политиката в областта на ПОО са
отразени в местните планове,
Съответните заинтересовани страни
участват в определянето на целите на установени от институтите,
предоставящи ПОО
ПОО на различни равнища
Плановете се установяват и
наблюдават чрез специфични
показатели (критерии за успех)

Определени са и се наблюдават
ясно определени цели

за защита на данните

Налице е ранно участие на екипа
в планирането, включително по
отношение на развитието на
качеството

Текуща консултацията със
съответните заинтересовани
Установени са механизми и
процедури за определяне на нуждите страни с цел да се установят
специфичните
на обучението
местни/индивидуални
Създадена е информационна
потребности
политика, която да гарантира найдобро разпространение на качествени Ясно са разпределени
отговорностите по управлението
резултати, при спазване на
националните/регионални изисквания на качеството и развитието
Определени са стандарти и насоки за
разпознаване, утвърждаване и
удостоверяване на индивидуалните
способности

Предоставящите институти
организират съвместни
инициативи с други институти,
предоставящи ПОО
Съответните заинтересовани
страни участват в процеса на
анализиране на местните
потребности
Институтите, предоставящи ПОО
разполагат с ясна и прозрачна
система за осигуряване на
качество

Плановете за
прилагане са

Плановете за прилагане са установени Ресурсите са подходящо
в сътрудничество със социалните
съобразени/определени във
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създадени след
консултации със
заинтересованите
страни и включват
изрични принципи

партньори, институтите, предоставящи вътрешен план с оглед
ПОО и други заинтересовани страни
постигането на целите,
на различните равнища
определени в плановете за
прилагане
Плановете за прилагане включват
разглеждане на необходимите
ресурси, на възможностите на
потребителите и инструментите, както
и необходимите насоки за подкрепа

Изрично се подкрепят уместни и
всеобхватни партньорства с цел
прилагане на планираните
действия

Насоките и стандартите са създадени с Стратегическият план за
цел прилагането им на различни
развитието на уменията на екипа
равнища
определя потребностите от
обучение за учители и обучаващи
Плановете за прилагане включват
специфична подкрепа за обучение на
учители и обучаващи
Отговорностите на институтите,
предоставящи ПОО в процеса на
прилагане са изрично описани и
прозрачни
Създава се национална и/или
регионална рамка за осигуряване на
качество, която включва насоки и
стандарти за качество на равнище
институт, предоставящ ПОО, чиято цел
е да насърчават постоянното
подобряване и саморегулирането
Оценяване на
резултатите и
процесите,
подкрепено от
конкретни цифри, се
извършва редовно

Екипът осъществява редовни
обучения и развива
сътрудничество със съответните
външни заинтересовани страни,
за да подкрепи изграждането на
капацитет и подобряването на
качеството и за да постигне подобри резултати

Създава се методологията за
Периодично се извършва
оценяване, която включва вътрешно и самооценка в съответствие с
външно оценяване
националните и регионалните
Участието на заинтересованите лица в нормативни уредби/рамки или
процеса на наблюдение и оценяване е по инициатива на институтите,
предоставящи ПОО
съгласуван и ясно описан
Националните/регионалните
стандарти и процеси за подобряване и
осигуряване на качеството
съответстват и са пропорционални на
потребностите на отрасъла
Системите подлежат на самооценка,
вътрешен и външен преглед, по
целесъобразност
Прилагат се системи за ранно
предупреждение
Прилагат се показатели за изпълнение
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външни заинтересовани страни
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Събират се съотносими, редовни и
Прилагат се системи за ранно
съгласувани данни, за да се измери
предупреждение
успеха и да се определят областите за
подобрение. Създадени са подходящи
методологии за събиране на данни,
например въпросници и
показатели/измервателни единици
Преразглеждане

На всички равнища се определят
Събират се отзиви на
процедури, механизми и инструменти обучаващите се относно техния
за извършване на преразглеждането собствен учебен опит и относно
Процесите подлежат на периодично средата на учене и преподаване.
Наред с отзивите от
преразглеждане и се създават
планове за действие за осъществяване преподавателите, те се използват
на промени. Системите се коригират за информация при следващи
действия
съответно.
Информация относно резултатите от
оценяването се прави обществено
достъпна

Информация относно
резултатите от преразглеждането
е широко обществено достъпна
Процедурите относно отзивите и
преразглеждането са част от
процеса за стратегическо
обучение в организацията
Резултатите от процеса на
оценяване се обсъждат със
съответните заинтересовани
страни и се изготвят съответни
планове за действие

(1) За целите на настоящата препоръка се прилагат определения, основани на речника относно
качеството на обучението на Европейския център за развитие на професионалното обучение
(Cedefop) (работен документ, ноември 2003 г.).
(2) Допълнителни уточнения относно избраните показатели за качество са подробно описани в
приложение II.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
РЕФЕРЕНТЕН НАБОР ОТ ИЗБРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО ЗА ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО НА
ПОО
Настоящото приложение предлага всеобхватен набор от избрани показатели за качеството, които
могат да бъдат използвани в подкрепа на оценяването и подобряването на качеството на
равнище системи за ПОО и/или институтите, предоставящи ПОО. Наборът от показатели ще бъде
допълнително развиван чрез двустранно и/или многостранно европейско сътрудничество,
изградено въз основа на европейски данни и национални регистри.
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По отношение на тяхното естество и цел, те следва да бъдат разграничавани от показателите и
моделите за сравнение, посочени в заключенията на Съвета от 25 май 2007 г. относно
съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно наблюдението на напредъка
при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението.
Освен това таблицата на показателите не включва обобщени показатели на национално
равнище, когато такива показатели не съществуват или е трудно да бъдат изведени.
Обобщаването на тези показатели на национално равнище може да бъде извършено на по-късен
етап въз основа на съвместно споразумение между държавите-членки, Комисията и мрежата на
Европейската референтна рамка за осигуряване на качество.
Показател

Вид на показателя

Цел на политиката

Общи показатели за осигуряване на качество
№1

Контекст/Входен
показател

Значение на системите за осигуряване
на
качество
за
институтите,
предоставящи ПОО:

Насърчаване на културата на
подобряване на качеството
на равнище институти,
предоставящи ПОО
Повишаване на
прозрачността на качеството
на обучение

а) дял на институтите, предоставящи
ПОО,
използващи
вътрешните
системи
за
осигуряване
на
качеството, определени от закон/по
собствена инициатива;

Подобряване на взаимното
доверие в предоставянето на
обучение

б) дял на акредитираните институти,
предоставящи ПОО.
Входен
показател/Показател за
Инвестиции в обучението на учители и процеса
обучаващи:
№2

Насърчаване съпричастността
на учители и обучаващи в
процеса на развиване на
качеството на ПОО

а) дял на учителите и обучаващите,
участващи
в
допълнително
обучение;

Подобряване на способността
на ПОО да отговори на
променящите се потребности
на пазара на труда

б) размер на инвестираните средства.

Повишаване на
индивидуалните способности
за изграждане на капацитет
за обучение
Подобряване на
постиженията на учащите се

Показатели в подкрепа на целите за постигане на качество на политиките в областта на ПОО
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Входен
показател/Показател за
Процент на участие в програмите за процеса/Показател за
ПОО:
резултата
Брой на участниците в програмите за
ПОО (1), според вида на програмата и
индивидуалните критерии (2).

Получаване на основна
информация на равнище
система за ПОО и институти,
предоставящи ПОО относно
привлекателността на ПОО

Показател за
процеса/Показател за
Процент на завършване на програмите резултата
за ПОО:

Получаване на основна
информация относно
постигнатите резултати и
качеството на процеса на
обучение

№3

№4

Брой
лица,
успешно
завършили/изоставили програми за
ПОО според вида на програмата и
индивидуалните критерии.

Целева подкрепа за
увеличаване на достъпа до
ПОО, включително на групите
в неравностойно положение

Изчисляване на процента на
отпадащите от обучението в
сравнение с процента на
участие
Подкрепа за успешно
завършване като една от
основните цели за постигане
на качество на ПОО
Предоставяне на обучение с
подпомагаща насоченост,
включително за групите в
неравностойно положение

№5

Показател за резултата

Процент на намиране на работа по
програмите за ПОО:
а) ориентиране на обучаващите се по
ПОО в определен момент след
завършване на обучението според
вида
на
програмата
и
3
индивидуалните критерии ( );

Подкрепа на
професионалната пригодност
Подобряване на способността
на ПОО да отговори на
променящите се потребности
на пазара на труда
Предоставяне на обучение с
подпомагаща насоченост,
включително за групите в
неравностойно положение

б) дял на обучаващите се по ПОО,
намерили работа в определен
момент след завършване на
обучението, според вида на
програмата и индивидуалните
критерии.
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Показател за резултата

№6

(комбинация от
Използване на придобитите умения на качествени и
работното място:
количествени данни)
а) информация относно работното
място, получено от отделните лица
след завършване на обучението
според вида на обучението и
индивидуалните критерии;

Увеличаване на
професионалната пригодност
Подобряване на способността
на ПОО да отговори на
променящите се потребности
на пазара на труда
Предоставяне на обучение с
подпомагаща насоченост,
включително за групите в
неравностойно положение

б) процент на удовлетворение на
отделните
лица
и
на
работодателите от придобитите
умения/способности.
Допълнителна информация
№7

Показател за контекста

Основна информация за
политиката за вземане на
решения на равнище система
за ПОО

Показател за контекста

Основна информация за
политиката за вземане на
решения на равнище система
за ПОО

Процент на безработицата (4) според
индивидуалните критерии
№8
Превес на уязвими групи:
а) процент на участници в ПОО,
класифицирани като групи в
неравностойно
положение
(в
определени райони или области,
привличащи работна ръка) според
възрастта и пола;

Подкрепа за достъпа до ПОО
на групите в неравностойно
положение
Предоставяне на обучение с
подпомагаща насоченост за
групите в неравностойно
положение

б) процент на успеваемост на групите
в неравностойно положение според
възрастта и пола.
№9

Контекст/Входен
показател

Механизми
за
определяне
на (информация относно
потребностите от обучение на пазара на качеството)
труда:
а) информация относно механизмите,
създадени с цел да определят
променящите се изисквания на
различни равнища;
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б) доказателства
ефективност.

за

тяхната
Показател за процеса

№ 10

(информация относно
Схеми, използвани за насърчаване на качеството)
по-лесен достъп до ПОО:
а) информация
съществуващите
равнища схеми;
б) доказателства
ефективност.

на

относно
различни

за

тяхната

Подпомагане на достъпа до
ПОО, включително на групите
в неравностойно положение
Предоставяне на обучение с
подпомагаща насоченост

2. ПРЕПОРЪКА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2008 г. за
създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот.

С тази препоръка се препоръчва към държавите-членки да:
1. Използват Европейската квалификационна рамка като референтен инструмент за съпоставяне
на квалификационните нива на различните квалификационни системи и за насърчаване както
на обучението през целия живот, така и на равните възможности в общество, основаващо се
на познанието, както и на по-нататъшната интеграция на европейския пазар на труда, при
зачитане на голямото разнообразие от национални образователни системи;
2. Установят съответствия между своите национални квалификационни системи и Европейската
квалификационна рамка до 2010 г., по-специално чрез съотнасяне по прозрачен начин на
техните квалификационни нива към нивата, посочени в приложение II, както и, когато е
уместно, чрез разработване на национални квалификационни рамки съгласно националното
законодателство и практика;
3. Приемат подходящи мерки, така че до 2012 г. всички нови квалификационни удостоверения,
дипломи и документи „Европас“, издадени от компетентните органи, да съдържат ясно
посочване — посредством националните квалификационни системи — на съответното ниво на
Европейската квалификационна рамка;
4. Прилагат подход, основаващ се на резултатите от обучението при определяне и описване на
квалификациите и да насърчават валидирането на неформалното и самостоятелно учене
съгласно общите европейски принципи, установени в заключенията на Съвета от 28 май
2004 г., като се обръща особено внимание на гражданите, които в най-голяма степен са
застрашени от безработица или нетрайни форми на заетост, по отношение на които този
подход би могъл да спомогне за повишаване на участието им в обучението през целия живот
и за подобряване на достъпа им до пазара на труда;
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5. Насърчават и прилагат принципите за осигуряване на качеството на образованието и
обучението, посочени в приложение III, при съотнасяне на квалификациите в областта на
висшето образование и професионалното образование и обучение според националните
квалификационни системи към Европейската квалификационна рамка;
6. Определят национални координационни звена, свързани със специализираните структури и
изисквания на държавите-членки, които да подкрепят и, съвместно с други компетентни
национални органи, да направляват връзката между националните квалификационни системи
и Европейската квалификационна рамка с цел да се повиши качеството и прозрачността на
тази връзка.
Задачите на националните координационни звена следва да включват:
a) съотнасяне на квалификационните нива според националната квалификационна система
към нивата на Европейската квалификационна рамка, описани в приложение II;
б) гарантиране на прилагането на прозрачна методология за съотнасяне на националните
квалификационни нива към Европейската квалификационна рамка, така че да се улеснят
съпоставките помежду им, от една страна, и да се гарантира публикуването на
последвалите решения, от друга;
в) предоставяне на достъп до информация и на насоки на заинтересованите лица относно
начина, по който националните квалификации се съотнасят към Европейската
квалификационна рамка чрез националните квалификационни системи;
г) насърчаване на участието на всички заинтересовани лица, включително, в съответствие с
националното законодателство и практика, на висши и професионални учебни заведения
и институции за обучение, социални партньори, отрасли и специалисти за сравнението и
прилагането на квалификации на европейско равнище;
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Определения
За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:
а) „квалификация“ означава официален резултат от процеса на оценяване и валидиране,
получен, когато компетентен орган реши, че определено лице е постигнало резултати от
обучението, съответстващи на определени стандарти;
б) „национална квалификационна система“ означава всички аспекти на дейността на държавачленка, свързани с признаването на обучението и други механизми, които свързват
образованието и обучението с пазара на труда и гражданското общество. Това включва
разработването и прилагането на институционални разпоредби и процеси, свързани с
осигуряване на качеството, оценяване и присъждане на квалификации. Националната
квалификационна система може да се състои от няколко подсистеми и да включва
национална квалификационна рамка;
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в) „национална квалификационна рамка“ означава инструмент за класификация на
квалификациите съгласно набор от критерии за достигнати конкретни нива в процеса на
обучение, чиято цел е да се обединят и съгласуват националните квалификационни
подсистеми и да се подобрят прозрачността, достъпът до, подреждането и качеството на
квалификациите по отношение на пазара на труда и гражданското общество;
г) „отрасъл“ означава съвкупност от професионални дейности въз основа на тяхната основна
стопанска функция, продукт, услуга или технология;
д) „международна отраслова организация“ означава сдружение на национални организации,
включително например работодатели и професионални организации, които представляват
интересите на националните отрасли;
е) „резултати от обучението“ означава показатели за онова, което учащият знае, разбира и може
да направи при завършване на учебния процес, които се определят по отношение на знания,
умения и компетентност;
ж) „знания“ означава резултат от усвояване на информация в процеса на учене. Знанията са
съвкупност от факти, принципи, теории и практики, които са свързани с определена сфера на
работа или обучение. В контекста на Европейската квалификационна рамка знанията се
описват като теоретични и/или фактологични;
з) „умения“ означава способност за прилагане
изпълнение на задачи и решаване на
квалификационна рамка уменията се описват
логическо, интуитивно и творческо мислене) и
на методи, материали, уреди и инструменти);

на знанията и използване на ноу-хау при
проблеми. В контекста на Европейската
като познавателни (включващи прилагане на
практически (включващи сръчност и употреба

и) „компетентност“ означава доказана способност за използване на знания, умения и личностни,
социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуации и в професионално
и личностно развитие. В контекста на Европейската квалификационна рамка способностите се
описват с оглед степента на поемане на отговорност и самостоятелност.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Дескриптори, определящи нивата в Европейската квалификационна рамка (ЕКР)
Всяко от осемте нива се определя с помощта на набор от дескриптори, които показват
резултатите от обучението, отговарящи на квалификациите за това ниво във всяка
квалификационна система.
Знания

Умения

Компетентност

В контекста на ЕКР В контекста на ЕКР уменията В контекста на ЕКР
знанията се определят се
описват
като компетентността се описва
като теоретични и/или познавателни
(включващи с оглед на степента на
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Ниво 1

фактологични

използване на логическо, поемане на отговорност и
интуитивно и творческо самостоятелност
мислене) и практически
(включително сръчност и
използване
на
методи,
материали,
уреди
и
инструменти)

основни общи знания

основни
умения, работа или обучение под
необходими за изпълнение пряко
наблюдение
в
на прости задачи
структуриран контекст

Резултати от
обучението,
отговарящи
на ниво 1
Ниво 2

основни фактологични
Резултати от знания в определена
обучението, сфера на работа или
отговарящи обучение
на ниво 2

основни познавателни и
практически умения, при
които се изисква използване
на съответната информация
за изпълнение на задачи и
решаване
на
рутинни
проблеми чрез използване
на
прости
правила
и
инструменти

работа или обучение под
пряко
наблюдение,
с
известна
степен
на
самостоятелност

Ниво 3

набор от познавателни и
практически
умения,
необходими за изпълнение
на задачи и решаване на
проблеми чрез подбор и
прилагане
на
основни
методи,
инструменти,
материали и информация

поемане на отговорност за
изпълнение на задачи при
работа или обучение

фактологични
и набор от познавателни и
умения,
Резултати от теоретични знания в практически
контекст
в необходими за намиране на
обучението, широк
на
конкретни
отговарящи определена сфера на решения
работа или обучение
проблеми в определена
на ниво 4
сфера
на
работа
или
обучение

способност
за
самоуправление в рамките
на насоките за работен
или учебен контекст, който
обикновено е предвидим,
но подлежи на промяна

познаване на факти,
Резултати от принципи, процеси и
понятия
в
обучението, общи
отговарящи определена сфера на
работа или обучение
на ниво 3

Ниво 4
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на
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поведение
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оценка и подобряване на
работните или учебни
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дейности
Ниво 5 (1)

всестранни,
Резултати от специализирани,
обучението, фактологични
и
отговарящи теоретични знания в
на ниво 5
рамките на определена
сфера на работа или
обучение и осъзнаване
на границите на тези
знания

богат
диапазон
от
познавателни и практически
умения, необходими за
разработване на творчески
решения
на
абстрактни
проблеми

Ниво 6 (2)

напреднали умения, които
показват
овладяване
и
новаторство, необходими за
решаване на сложни и
непредвидими проблеми в
специализирана сфера на
работа или обучение

задълбочени познания в
Резултати от определена сфера на
обучението, работа или обучение,
отговарящи които
включват
на ниво 6
критическо разбиране
на теории и принципи

упражняване
на
управление и наблюдение
в контекста на работни или
учебни дейности, при
които
съществуват
непредвидими промени
преглед и развитие на
собствените постижения и
постиженията на другите
управление на сложни
технически
или
професионални дейности
или проекти, поемане на
отговорност за вземане на
решения в непредвидим
работен
или
учебен
контекст
поемане на отговорност за
управление
на
професионалното
развитие на лица и групи

Ниво 7 (3)

високо специализирани
Резултати от знания, някои от които
обучението, представляват
найотговарящи новите
познания
в
на ниво 7
дадена сфера на работа
или обучение, като
основа за оригинално
мислене
и/или
изследователска
дейност

специализирани умения за
решаване на проблеми,
необходими при научни
изследвания и иновации, за
да се развият нови знания и
процедури и да се включат
знания от различни сфери

управление
и
трансформиране
на
работен и учебен контекст,
който
е
сложен,
непредвидим и изисква
нови
стратегически
подходи
поемане на отговорност с
цел осигуряване на принос
към
професионални
познания и практики и/или
за
анализ
на
стратегическите
постижения на екипи

критическо осмисляне
на въпроси, свързани
със
знанията
в
определена сфера и
допирните точки между
различни сфери
Ниво 8 (4)

най-нови
знания
в усъвършенствани
и проява на значителен
Резултати от определена сфера на специализирани познания и авторитет,
новаторство,
обучението, работа или обучение и техники, включително синтез независимост, научна и
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отговарящи
на ниво 8

допирните точки между и оценка, необходими за
сфери
решаване
на
ключови
проблеми в сферата на
научните изследвания и/или
иновациите,
които
разширяват и дават нови
определения
на
съществуващи знания или
професионални практики

професионална
завършеност и трайна
обвързаност
с
разработването на найнови идеи или процеси в
работен
или
учебен
контекст,
включително
научни изследвания

Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование предвижда
характеристики на образователните цикли.
Всяка характеристика на образователния цикъл предлага общо изложение на обичайните
очаквани постижения и умения, свързани с квалификации, които представляват завършек на този
цикъл.

(1) Характеристиката на кратък цикъл на висше образование (в рамките на или свързан с първия
цикъл), разработен от Съвместната инициатива за качество като част от Болонския процес,
отговоря на резултатите от обучението за ниво 5 на ЕКР.
(2) Характеристиката на първия цикъл в квалификационната рамка на Европейското пространство
за висше образование, съгласувана от министрите, отговорни за висшето образование на
срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на Болонския процес, отговаря на резултатите от
обучението за ниво 6 на ЕКР.
(3) Характеристиката на втория цикъл в квалификационната рамка на Европейското пространство
за висше образование, съгласувана от министрите, отговорни за висшето образование на
срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на Болонския процес, отговаря на резултатите от
обучението за ниво 7 на ЕКР.
(4) Характеристиката на третия цикъл в квалификационната рамка на Европейското пространство
за висше образование, съгласувана от министрите, отговорни за висшето образование на
срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на Болонския процес, отговаря на резултатите от
обучението за ниво 8 на ЕКР.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Общи принципи за осигуряване на качеството на висшето образование и на професионалното
образование и обучение в контекста на Европейската квалификационна рамка
При прилагането на Европейската квалификационна рамка, осигуряването на качеството,
необходимо за гарантиране на отчетност и подобряване на образованието и обучението, следва
да се осъществява в съответствие със следните принципи:
— политиките и процедурите за осигуряване на качеството следва да стоят в основата на всички
нива на Европейската квалификационна рамка,
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— осигуряването на качеството следва да бъде неразделна част от вътрешното управление на
образователните институции и институции за обучение,
— осигуряването на качеството следва да включва редовна оценка на институциите, техните
програми или системи за осигуряване на качеството чрез външни контролни органи или
агенции,
— външните контролни органи или агенции, които следят за осигуряване на качеството, следва
да са обект на редовен преглед,
— осигуряването на качеството следва да отчита контекста, новата информация, процеса и
крайния резултат, като се отделя внимание на крайните продукти и резултати от обучението,
— системите за осигуряване на качеството следва да включват следните елементи:
— ясни и измерими цели и стандарти, насоки за изпълнението, включително участие на
заинтересованите лица,
—

подходящи средства,

— последователни оценъчни методи, обединяващи самооценката и външния преглед,
— механизми и процедури за обратна връзка с цел усъвършенстване,
—

широкодостъпни оценъчни резултати,

— инициативите за осигуряване на качеството на международно, национално и регионално
равнище следва да се съгласуват, за да се гарантира възможност за наблюдение,
съответствие, единодействие и анализ на цялата система,
— осигуряването на качеството следва да бъде общ процес, които обхваща образователните и
учебни нива и системи, включващ всички съответни заинтересовани лица в рамките на
държавите-членки и в Общността,
— насоките за осигуряване на качеството на общностно равнище могат да предоставят
референтни звена за оценяване и „партньорско обучение“.

 РЕЗОЛЮЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно образоване на децата на
мигрантите (2008/2328(INI))
С ТАЗИ РЕЗОЛЮЦИЯ европейският парламент препоръчва на държавите–членки да
следват следните принципи за образователно интегриране на децата на работниците
- мигранти:
 Припомня на държавите -членки, че създаването на интегрирани центрове за
подкрепа на законни мигранти е от особено значение, тъй като те дават
възможност на имигрантите ефективно да преодолеят всички пречки, свързани
34
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с интеграцията (например въпроси, свързани с работа, образование, здраве и
др.) с помощта на професионалист;
 Насърчава разработването от държавите-членки на модел на партньорство
между училищата и общностите, който дава възможността на децата, чиито
родители работят в чужбина, да се възползват от програми на общността за
подпомагане, подкрепа и консултиране;
 Настоява, че децата мигранти, както и възрастните мигранти, трябва да имат
възможност да научат езиците на приемащата страна и да имат желание да се
възползват от тази възможност, за да могат напълно да се интегрират в нея;
Призовава правителствата на държавите-членки да гарантират образование за
децата на законните мигранти, включително преподаване на официалните езици
на приемащата страна и насърчаване на техните родни езици и култури;
Счита, че е от съществено значение родителите, и особено майките на децата
мигранти да вземат участие в програмите за преподаване на официалните езици
на приемащата страна, за да се гарантира, че децата не са изолирани от
обществото, и да се подпомогне интеграцията им в училище;
Вярва, че запазването и насърчаването на езиковото многообразие трябва да бъде
част от всяка учебна програма; настоява, че изучаването на езици следва да бъде
насърчавано от предучилищна възраст, с цел да се стимулира включването на
мигрантите; в същото време счита, че мястото на преподаването на майчиния
език в учебната програма и неговата организация трябва изрично да останат в
рамките на компетентността на държавите-членки;
Призовава по отношение на децата, придружаващи своите родители, които се
местят на работа в друга държава-членка, да бъдат решавани трудностите, пред
които те се изправят при записването в училище на равнище, съответстващо на
нивото им на образование в държавата-членка по произхода им;
Настоява, че е важно семействата и другите членове на местната общност да
вземат пряко участие, тъй като социалната интеграция е отговорност на цялото
общество, а не само на училищата; подчертава факта, че органите, които
предоставят социални консултации на имигрантите, трябва да бъдат насърчавани
да си сътрудничат по отношение на осигуряването на по-добра информация
относно образованието и професионалното обучение в контекста на пазара на
труда на приемащата страна;
Признава, че гражданското общество играе важна роля в подпомагането на
мигрантите и че то може, съвместно с официалната образователна система, да
даде решаващ принос в области като преподаването на езика на приемащата
страна;
Подчертава необходимостта да се интегрират в обществото мигрантите и
социалните категории от типа на ромското население; подчертава, че
интеграцията трябва да се основава на принципите на равни възможности в
образованието, като се осигурява равностоен достъп до качествено образование;
отхвърля всяко решение – независимо дали е временно или постоянно – което се
основава или води до сегрегация и ниско качество на образованието;
Подчертава значимостта на развитието на умения за комуникация между
културите от страна на децата, както мигранти, така и такива от приемащата
страна, и счита, че способността за предаване на собствената култура и за
разбиране на културата и ценностите на другите представлява основен елемент
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на ключовото умение, определено като „културни познания и умения за
изразяване“;
Предлага да се предвиди допълнителна финансова и административна подкрепа
за езикови курсове за законни мигранти, провеждани от обучен персонал, който
също така разбира майчиния език на мигрантите;
Набляга върху значението на това децата мигранти да учат майчиния си език и
езиците на страната, в която живеят, както и да придобият умения да четат и
пишат още от предучилищна възраст;
Признава важността на въвеждането в учебните програми на курсове, които се
преподават на мигрантите на техния роден език, така че да се гарантира
съхраняването на културното им наследство;
Подчертава необходимостта младите мигранти да бъдат включени в широка гама
от извънкласни занимания, тъй като това е отличен начин за социална интеграция;
Подчертава, че колкото по-рано и по-успешно децата и младежите мигранти бъдат
интегрирани в училищата, толкова по-добре ще се справят в училище, на
следващите етапи на образование и на пазара на труда; изразява твърдо
убеждение, че ранното предучилищно образование укрепва в значителна степен
тези перспективи и следователно призовава държавите-членки да засилят
участието на мигрантите в предучилищното образование;
Препоръчва държавите-членки да избягват създаването на училища от тип „гето”
или специални класове за деца мигранти и да насърчават насочена към
интеграция образователна политика, при която децата се разпределят по класове
в зависимост от образователното равнище и индивидуалните потребности;
Счита, че в училищата, които се посещават от деца мигранти, учебните програми
следва да обръщат много повече внимание на техните потребности и че
преподавателите следва да получават подготовка в областта на междукултурните
умения, за да могат да се справят по възможно най-ефективен начин с
разнообразието в училищата;
Настоява, че образованието за възрастни, предназначено за мигранти, може да
насърчи интеграцията както на възрастните мигранти, така и на техните деца, и в
тази връзка подчертава необходимостта от засилено развитие на обучението през
целия живот за родителите мигранти;
Изразява загриженост относно високото ниво на ранно напускане на училище сред
децата мигранти и счита, че следва да се положат усилия за гарантиране
приключването на курса на обучение от децата мигранти;
Подчертава, че образователната система с високо качество трябва да бъде
отворена за всички;
Убеден е, че мерките за подобряване на образованието на децата мигранти
облагодетелстват обществото като цяло;
Счита, че образованието на преподавателите следва да бъде интердисциплинарно
и следва да ги подготви за разнообразие и за подходи за мултикултурно и
многоезиково образование;
Изразява подкрепа за схеми за мобилност, в съответствие с които се наемат
преподаватели от страната на произход, така че да се улесни контактът на децата
мигранти с културата и цивилизацията на родната им страна;
Подчертава, че фокусът върху качеството на образованието на преподавателите
следва да е в контекста на тяхната мисия;
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 Конкретно в тази връзка подчертава важността на мобилността на преподавателите
като неразделна част от програмите за обучение на преподаватели; счита, че
преподавателите следва да имат възможност да прекарат един или два семестъра
от своето обучение в приемащи университети в чужбина; Счита, че училищата се
нуждаят от преподаватели имигранти, тъй като те предават важен опит на своите
колеги, олицетворяват успешната социална интеграция и могат да играят ролята
на примери за подражание за децата в затруднено положение;
 Подчертава значението на специално обучение за преподавателите, което изрично
разглежда специфичното положение на децата на мигранти, потребността от
успешното им интегриране в основните училищни образователни системи и
необходимостта от повишаване на нивото на образователните им постижения;
 Подчертава необходимостта от услуги по консултиране, които да помогнат на
децата и младите хора мигранти да се справят с културния шок и да се адаптират
към приемащото общество;
 Предлага отделните държави-членки да разработят образователни програми,
насочени към повишаване на осведомеността по въпросите на правата на човека,
като се постави ударение върху равенството, интеграцията и личната свобода, с
оглед предотвратяване на ксенофобията и сегрегацията, които би могло да
изглеждат неизбежни, що се отнася до мигранти, и които могат да се
разпространяват с тревожна бързина;
 . Настоява, че всички мигранти и лицата, които не са мигранти, следва да бъдат
обект на равно третиране; счита, че училищните институции и отделните
преподаватели следва да разглеждат разнообразието като нормално положение,
да се отнасят към всяко лице с уважение и да предоставят на мигрантите
необходимата им подкрепа;
 Оценява приноса на неформалното обучение, що се отнася до предоставяне на
младите мигранти на ценни умения, допълващи придобитите в училище, и
призовава училищата към по-интензивно сътрудничество с доставчиците на
неформално обучение, като например младежките организации;
 Отново заявява, че дискриминацията в образованието въз основа на расова и
етническа принадлежност е забранена съгласно Директива 2000/43/ЕО, и
призовава дискриминацията в областта на образованието на каквато и да е
основа, в това число националност и статут на пребиваване, да бъде обявена за
незаконна;
 Признава, че действащите разпоредби на Директива 77/486/ЕИО не съответстват на
новата социална действителност в Съюза; решително подкрепя започнатия от
Комисията процес на консултации;
 Подчертава, че следва да бъде насърчавано разнообразието в училищата и че
следва да се отделя специално внимание и да се предоставя подкрепа на найуязвимите групи мигранти, включително момичетата мигранти;
 Счита, че Директива 77/486/ЕИО трябва да бъде изменена, като следва да обхване
образованието на деца, които са граждани на държави извън ЕС, или деца, чиито
родители не са граждани на държави от ЕС;
 Подчертава важността на действащото законодателство на ЕС, което гарантира
образователните права на учащите от трети държави, като Директива 2004/38/EО
на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на
граждани на Съюза и на членове не техните семейства да се движат и да
пребивават свободно на територията на държавите-членки1 и Директива
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2003/109/EО на Съвета 1 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77. от 25 ноември 2003 г.
относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни 1 ;
призовава Комисията да извършва текущо наблюдение на всички мерки,
предприети в държавите-членки, които се стремят да ограничат или премахнат
придобитите права;
 Призовава училищата с висок дял на децата имигранти да получат необходимия
персонал и оборудване, за да се справят с предизвикателството на
характеризиращите се с разнообразие класове и да им се даде възможност да
осигурят добро преподаване; изисква от Комисията и Съвета да започнат диалог
между държавите-членки в рамките на отворения метод на координация с цел
обмен на най-добри практики и разработване на общ план за справяне с
недостатъците в образованието на имигрантите;
 Призовава Комисията да докладва редовно относно постигнатия напредък при
интеграцията на децата мигранти в училищната система на държавите-членки;
 Счита, че големите градове трябва да получат и да използват свободата за
координиране на политиките, насочени към насърчаване на интеграцията на
децата мигранти, и на политиките и стратегиите по отношение на жилищното
настаняване, грижите (за децата), пазара на труда, здравеопазването и
социалната сигурност - области, които имат доказано въздействие върху
академичните постижения на децата мигранти и тяхната успешна интеграция в
обществото;

Раздел 2.

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Българското законодателство е синхронизирано с европейското законодателство. То дава
националнатаправна рамка, която урежда правата и възможнстите на различни субекти да
разработват и въвеждат активни политики, насочени към пазара на труда и качествени работни
места.
Прегледът на българското законодателство обхваща Конституцията на Република България,
кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за професионално образование и
обучение, закона предучилищно и училищно образование, закона за висшето образование и др.,
включително и подзаконовата уредба по тези нормативни актове.
Български нормативни актове:
1. Конституция на Република България ( Обн. ДВ. бр.56 от 13 Юли 1991г., посл. изм. и
доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.);
Конституцията урежда основните права на гражданите на Република България. В нея
като основ право е призната правото на труд, правото на образование и задължението
на държавата да създава условия да осъществяване на правото на труд. ѝѝѝУсловията
които следва да създада държавата , включват нейните задължения да търси, намира
и осъществява всякакви активни политики, насоини към развиване на вътрешния пазар
на труда с цел намаляване на безработица, одобряване на проекти за създаване на
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нови работни места и т.н. В същото време държавата е отговорна за създаване на
условия за придобиване на основно и средно образование от гражданите, които да се
Включат в пазара на труда като квалифицирана работан ръка. Тези основни права на
гражданите и задължения за държавата са установени с чл.48 и 53 от Конституцията :
„Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за
осъществяване на това право.
(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически
и психически увреждания.
(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.
(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на
минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената
работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.
Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно.
При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е
безплатно.
(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със
закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага
способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация.
Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.“

2. Кодекс на труда (Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г.,посл. изм. бр.59 от 17 Юли
2018г.).
Първият Кодекс на труда е приет през 1951г. С Кодекса на труда от 1986г., (в сила от 1 януари
1987г.) с неговите множество изменения и допълнения, както и със съпътстващите го трудови
закони и подзаконови актове се дават основите на съвременното трудово законодателство в
България.Чл. 1 от Кодекса на труда определя, че той урежда трудовите отношения между
работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с
тях. Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови
правоотношения. Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и
достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата,
работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и
непосредствено свързаните с тях отношения. Кодексът на труда е трудовата конституция в Р
България. Той регламентира отношенията между работник и работодател като трудови и
определя съдържанието на трудовото правоотношение. Важни текстове за сключване на трудов
договор, неговата форма и съдържание са чл.61, 62 и 66 от КТ.
„ Сключване
Чл. 61. (1) Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя
преди постъпването на работа.
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(2) За длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор
се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи трудовото
правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност.
(3) Трудов договор може да се сключи и с група от лица - непосредствено или чрез
упълномощен от тях представител. В този случай за работодателя и за всяко лице от
групата възникват същите права и задължения, както ако договорът би бил сключен с всяко
едно от тях.

Форма
Чл. 62. Трудовият договор се сключва в писмена форма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.)
(3) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен
срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен
да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на
оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на
трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното
заверено уведомление.
(4) След срока по ал. 3 уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в
сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 29.12.2005 г., предишна
ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данните, които се съдържат в
уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на
труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт.
(6) При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или
служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или
изпълняваната работа.
(7) Документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от
министъра на труда и социалната политика.
Съдържание
Чл. 66. Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени
годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и
периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
(2) С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на
работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия,
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които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния
трудов договор.
(3) За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен
трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на
работата.
(4) Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на
професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика
след съгласуване с председателя на Националния статистически институт.
(5) При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа
възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да
предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща
данни за извършените промени.“

3. Закон за насърчаване на заетостта (Обн. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., посл.
изм. изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.);
Държавната политика по заетостта се осъществява чрез разпоредбите на Закона за
насърчаване на заетостта.Това е националният нормативен акт, който урежда програмите и
мерките за обучение- раздел V на глава IV „ Насърчаване на заетостта „ от закона дават ясна
представа какви мерки могат да се предмиета и трябва да се развиват провеждането на
държавната политака за насърчаване на заетостта.“ Сред тези мерки са :
- Обучение чрез професионална квалификация на заети лица- чл.44 от ЗНЗ;
Трябва да обърнем внимание, че мярката по чл.44 от ЗНЗ, която е за обучение чрез
професионална квалификация на заети лица и с нея се цели поддържане на качествени
работни места, се финансират от държавния бюджет. Целта е на тази мярки е да повишат
пригодността на заетост на наети работници и служители като поддържат и повишават
квалификацията им. Съгласно чл.44 от ЗНЗ работодател, който осигурява поддържане и
повишаване на валификацията на наетите работиници и служители , може да
кандидатсва за предоставяне на суми , съгласно чл.30 а, ал.2 от ЗНЗ.
-

Насърчаване на
работодатели да разкриват работни места за
придобиване на квалификация чрез стажуване- чл.46 от ЗНЗ;
Съгласно чл46 от ЗНЗ за всяко разкрито работно място за стажуване, на
което е наето безработно лице, насочено от поделенията на Агенцията по
заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за
срока на стажуването, но за не повече от 6 месеца. На работно място за
стажуване се наема лице, придобило през последните 24 месеца
квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата
длъжност, което няма трудов стаж по тази професия.
Целите на мярката са да се насърчат работодателите да разкриват работни
места , на които наетите лица ще усвояват практичечси умения по
придобита професия или по част от професия, както и да се осигури заетост
на безработни лица. Целевата група са безработни лица, придобили през
последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия,
изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази
професия.
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Средствата за разкрито работно място за стажуване , които се отпускат за
всяко заето лице, се определят ежегодно с Националния план за действие
по заетостта;
-

Насърчаване на работодатели да разкриват работни места за обечение
чрез работа( дуална система на обучение)- чл.46 а от ЗНЗ;

За всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение),
организирано по реда на Закона за професионалното образование и обучение, на което е наето
безработно лице, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се
предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца.
За всяко наето лице по ал. 1 на обучаващата институция, с която в партньорство се провежда
обучението чрез работа (дуална система на обучение), се предоставят средства съгласно чл. 30а,
ал. 2 за времето на обучението.Целта на мярката по чл.46 а от ЗНЗ е насърчаване ан
работодателите да разкривата работни места за обучение чрез работа. Средствата за разкрито
работно място за стажуване , които се отпускат за всяко заето лице, се определят ежегодно с
Националния план за действие по заетостта.Обучение чрез работа е определено в чл.5, ал.4 от
закона за професионаланото образование и обучение. Обучението чрез работа е форма на
партньорство между институцията в системата на професионалното образование и обучение , с
изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, и един или няколко
работодатели.Работодателите кандидастват за тази насърчителна мярка за отпускане на
средства пред дирекция на Агенция по заетостта- „Бюро по труда“, където подават заявка да
разкрито работно място за обучение чрез работа и към нея трябва да приложат на договор с
обучаващата институция, която в партньорство с тях ще провежда обучението.
4. Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016г.
(Обн.ДВ.бр.79 от 13 октомври 2015г.).
В чл.84 от ЗПОО се урежда
професионалната подготовка на лицата необходима за за придобиванена на
професионална квалификация, както и за придобиване на правоспособност за
професии,упражняването на които изисква такава,включително за упражняване на
регулирани професии. Професионалната подготовка осигурява постигането на
държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професия за средна степен на образование.
5. Закон за висшето образование ( Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г., посл. изм.
и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.);
Законът за висшето образование определя, че държавата създава условия за
свободно развитие на висшето образование, както и условия за достъп до висше
образование, като:
1. разработва и осъществява национална политика за развитието на висшето
образование и гарантира академичната автономия на висшите училища;
2. полага грижи за качеството на подготовката на специалисти и научните
изследвания;
3. субсидира обучението на студентите в държавните висши училища; при определени
условия им осигурява стипендия, общежития и столове;
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4. създава и поддържа система за отпускане на кредити за заплащане на такси за
обучение и за издръжка и при определени условия осигурява социално-битови
придобивки на студентите, докторантите и специализантите;
5. предоставя имущество на държавните висши училища и осигурява данъчни и други
облекчения за всички висши училища при извършване на дейностите им, предвидени
в чл. 6;
6. организира дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация;
7. определя условията за държавно признаване на издаваните от висшите училища у
нас и в чужбина дипломи.
6. Закон за професионалното образование и обучение (Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли
1999г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.)
Много съществен нормативен акт в областта на осигуряване на квалифицирана
работна сила е Законът за професионалното образование и обучение. За
училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за
предучилищното и училищното образование, подзаконовите актове по
прилагането му и държавните образователни стандарти, доколкото в този закон не
е предвидено друго.
С този закон се регулират обществените отношения, свързани със:
1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на
гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила,
конкурентоспособна на пазара на труда;
3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на
професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество
между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното
самоуправление и социалните партньори;
4. валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
Законът регламентира организацията, институциите, управлението и
финансирането на системата на професионалното образование и обучение.
С чл. 5 от ЗПОО се дава пояснение на това какво е професионлано ориентиране,
професионално обучение и какво се включва в него, вкюлчително и какво представлявава
бучението чрез работа.Соглъсно закона професионалното ориентиране осигурява
информирането, консултирането и съветването на ученици, и на други лица относно избора на
професия и кариерно развитие. Професионалното обучение осигурява придобиването на
квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването и. При условия,
определени с този закон и със Закона за предучилищното и училищното образование, то
осигурява и завършването на класове от средната степен на образование. Професионалното
обучение включва:
1. начално професионално обучение - придобиване на първоначална квалификация по професия
или по част от професия;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) продължаващо професионално обучение актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация по професия или
по част от професия.
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Професионалното образование осигурява придобиването на средно образование и на
квалификация по професия.
Професионалното образование и професионалното обучение може да се осъществяват и по пътя
на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Обучението чрез работа (дуална система
на обучение) е форма на партньорство между институция в системата на професионалното
образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално
ориентиране, и един или няколко работодатели, която включва:
1. практическо обучение в реална работна среда, и
2. обучение в институция в системата на професионалното образование и обучение с изключение
на центровете за информация и професионално ориентиране.
Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е признаване на придобити
знания, умения и компетентности по професия или част от нея, получени чрез неформално
обучение или информално учене, с цел достъп до обучение за придобиване на професионална
квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда.
7.
Закон за признаване на професионални квалификации ( Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари
2008г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г. );
Важен за признаване на професионалните квалификациии определяне на регулираните
професии е Законът за признаване на професионални квалификации , с който се уреждат
условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други
държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в
Република България, както и условията и реда за частичен достъп до упражняване на
регулирана професия и признаването на стаж за усвояване на професията в друга държава
членка.
Законът се прилага за гражданите на държави членки и на трети държави, които са
придобили професионални квалификации в други държави членки и в трети държави и
желаят да упражняват регулирана професия в Република България като самостоятелно заети
или като наети лица.
Законът се прилага и за гражданите на държави членки, които са преминали стаж за
усвояване на професията извън държавата членка по произход.
Законът не се прилага за гражданите на трети държави, които са придобили професионални
квалификации по регулирани медицински професии в трети държави.
Законът не се прилага по отношение на признаването на професионалните квалификации на
морските лица, нотариусите и нотариалната дейност.
Списъкът на регулираните професии в Република България се приема с решение на
Министерския съвет по реда на чл. 7 от Закона за професионалното образование и обучение и в
съответствие с чл. 9, ал. 3, т. 13 от Закона за висшето образование.
Решението се обнародва в "Държавен вестник".
Органи по признаване на професионални квалификации са:
1.министърът на здравеопазването - за професиите "лекар", "медицинска сестра", "лекар по
дентална медицина", "акушерка" и "магистър-фармацевт", както и за другите медицински
професии, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от закона;
2. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните - за професията
"ветеринарен лекар";
3. председателят на Камарата на архитектите - за професията "архитект";
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4. председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - за професията
"инженер в инвестиционното проектиране";
5. други органи, определени в специален закон или в подзаконов нормативен акт.
Граждани на държави членки, които притежават доказателства за професионални
квалификации, придобити в друга държава членка, могат да упражняват регулирана професия в
Република България в съответствие с българските закони.
Признаването на професионални квалификации за професиите "лекар", "медицинска сестра",
"лекар по дентална медицина", "ветеринарен лекар", "акушерка", "магистър-фармацевт" и
"архитект" се извършва в съответствие с минималните квалификационни изисквания за
упражняване на тези професии съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно признаването на професионалните квалификации.
Признаването на професионалната квалификация предоставя на гражданите на държавите
членки достъп до съответната регулирана професия в Република България, за която са
придобили квалификация в друга държава членка, и правото да упражняват тази професия при
същите
условия, както българските граждани.
Професията, която гражданин на държава членка желае да упражнява в Република България, е
същата, за която е придобил квалификация в друга държава членка, ако съответните
професионални дейности са съпоставими.
8. Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на
обучение чрез работа (дуално обучение) (Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г.)С
наредбата се уреждат условията и реда за провеждане на обучението чрез работа
(дуално обучение), което се организира и осъществява в съответствие със Закона
за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ).
Обучението чрез работа (дуално обучение) е специфична форма на професионално обучение за
придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство,
включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция за
професионално образование и обучение.
Институциите, които имат право да осъществяват професионално образование и обучение чрез
работа, са:
1. професионални училища;
2. професионални гимназии;
3. професионални колежи;
4. центрове за професионално обучение.
Наредбата опредеялеля какво включва обучението чрез работа (дуално обучение), а именно
1. практическо обучение в реална работна среда, и
2. обучение в образователна институция.
9. Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности (Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември
2014г.)
С тази наредба се определят условията и редът за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене,
наричано за краткост по-нататък в наредбата "валидиране". Валидирането е установяване на
съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез
неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за
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придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална
квалификация по професия или на квалификация по част от професия. Целта на валидирането на
професионални знания, умения и компетентности е да улесни достъпа до обучение за
придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на труда.
Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО). Определя се кои лица имат право да валидират своите знания и умения, както
и институциите, които са оторизирани за извършват съответното валидиране.
10. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (Обн. ДВ. бр.58 от
27 Юни 2003г. , посл.изм. и доп. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г.)
С правилника се уреждат статутът и функциите на органите по заетостта, условията и
редът за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта,
финансирането на активната политика по насърчаване на заетостта, правата и
задълженията на лицата, които търсят работа, и на работодателите, процедурата по
информиране при масови уволнения, условията и редът за предоставяне на
посреднически услуги, условията и редът за планиране, разработване и утвърждаване
на програмите за заетост и обучение, условията и редът за включване в програми и за
ползване на преференции по мерки за заетост и обучение, обучението на възрастни и
професионално ориентиране, условията и редът за предоставяне на средства по реда
на Закона за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална и
държавна помощ.

Глава четвърта от Правилника урежда нормите за финансиране на активната политика по
насърчаване на заетостта.
Министърът на труда и социалната политика ежегодно определя приоритетите, програмите и
мерките, които се финансират от държавния бюджет и се включват в Националния план за
действие по заетостта.
В съответствие с процедурата за разработване проекта на бюджет на Република България за
съответната година министърът на труда и социалната политика ежегодно уведомява
министерствата, Агенцията по заетостта и комисиите по заетостта към областните съвети за
развитие за възможността да предлагат мерки и програми за финансиране. Предложенията,
направени от комисиите по заетостта към областните съвети за развитие, следва да са
гарантирани финансово в частта, която не е предвидена в бюджета на Министерството на труда и
социалната политика.
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта ежегодно изготвя и представя на министъра
на труда и социалната политика проект на бюджет, който включва средствата за издръжка на
Агенцията и за финансиране на мерки и програми за заетост и обучение на възрастни.
Министърът на труда и социалната политика определя разпределението на средствата за
реализиране на активната политика в зависимост от приоритетите, определени в Националния
план за действие по заетостта, в рамките на определените със Закона за държавния бюджет
средства за годината.
При разпределянето на средствата за съответната година се гарантират разходите по сключени
договори по чл. 30б ЗНЗ от предходни периоди.
Министърът на труда и социалната политика съгласува действията по активната политика с
Националния съвет за насърчаване на заетостта.
46
www.eufunds.bg

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

За покриване на извършените от Агенцията по заетостта разходи, посочени в чл. 16, т. 15 ЗНЗ,
могат да се използват средства от резерва за програми и мерки за заетост и обучение, предвиден
в Националния план за действие по заетостта за съответната година.
Средствата по ал. 1 могат да се използват само за покриване на преки допустими разходи по
смисъла на Закона за управление на средствата на европейските структурни и инвестиционни
фондове, когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган и не са сертифицирани от
Сертифициращия орган или от Европейската комисия или за тях е наложена финансова корекция
от страна на компетентен орган.
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта внася до министъра на труда и социалната
политика мотивиран доклад с предложение за отпускане на средства за покриване на разходите
по ал. 2.
Докладът по ал. 3 съдържа отчет на разходите, които следва да бъдат възстановени, като се
посочват:
1.заповедта/заповедите и/или договорът/договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, по които са извършени;
2. размерът на разходите, подлежащи на възстановяване, описание на методите за
изчисляването им, аргументация за тяхната допустимост съобразно изискванията на чл. 16, т. 15
ЗНЗ, както и описание на причините, наложили възстановяването на изразходваните средства;
3. актът/документът, с който Управляващият орган е уведомен, че съответните разходи не са
сертифицирани или на базата на който е наложена финансовата корекция.
Министърът на труда и социалната политика издава заповед за отпускане на средствата след
съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта.
В глава десета от правилника са нормирани условията и реда за включване в програми и за
ползване на преференции по мерки за заетост и обучение.
Чл.29 от ППЗНЗ урежда:
„Средствата по програми за заетост и обучение и по насърчителните мерки по чл.
36, 36а, 41, 41а, 43, 46, 46а, 50, 51, 52, 53а, 55, 55а, 55в, 55г и 55д ЗНЗ се предоставят на
работодатели и на институции, осъществяващи обучение на възрастни или професионално
ориентиране, при наемане на работа, професионално ориентиране и обучение на насочени от
поделение на Агенцията по заетостта безработни лица, отговарящи на условията за
включване.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на:
1. писмена заявка от работодателя по образец съгласно чл. 17, ал. 1 за свободни работни
места;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2017 г.)
3. сключен писмен договор между работодателя и Агенцията по заетостта, представлявана
от нейния изпълнителен директор или упълномощено от него длъжностно лице;
4. писмена декларация от работодателя, че през последните три месеца не е освобождавал
работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се
наемат безработни лица - в случаите по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 43, 46, 50, 53а, 55, 55а и 55в ЗНЗ;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от
14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)
писмена декларация от работодателя/институцията, осъществяваща обучение на
възрастни или професионално ориентиране, че няма изискуеми публични задължения, няма
задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по
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проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", не е получавал средства
от други източници за финансиране на същите разходи, посочени в чл. 30а ЗНЗ, и че отговаря
на изискванията на Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за
прилагането на чл. 87 и 88 от Договора към минималната помощ и на регламентите, които
го изменят, допълват или заменят.
6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от
09.08.2016 г.)
7. копие от документ, удостоверяващ регистрация по Схемата на Общността за управление
по околна среда и одит (EMAS), съгласно чл. 134 от Закона за опазване на околната среда и по
реда на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на
регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит
(EMAS) (ДВ, бр. 55 от 2012 г.); внедрена система за управление на околната среда съгласно
стандартите БДС EN ISO 14001, EN ISO 14001 или ISO 14001; присъдено право за ползване на
екомаркировката на ЕС съгласно чл. 138 и 139 от Закона за опазване на околната среда за
продукт - резултат от основната икономическа дейност на работодателя - в случаите
по чл. 55д ЗНЗ;
8. копие от гаранция за произход, издадена от Агенцията за устойчиво енергийно развитие
по Наредба № РД-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и
признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 84
от 2011 г.), при осъществяване на икономическа дейност в Сектор D "Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" от утвърдения
списък с икономически дейности - в случаите по чл. 55д ЗНЗ;
9. писмена декларация от работодателя, че през последните 6 месеца не е бил работодател
на безработните лица, които ще бъдат назначени, в случаите по чл. 36, ал. 1, чл.
50, 52, 53а и 55а ЗНЗ;
10. писмена декларация от работодателя/институцията, осъществяваща обучение на
възрастни или професионално ориентиране, за получените минимални и държавни помощи при предоставяне на средства под формата на схеми за минимална помощ;
11. писмена декларация от работодателя/институцията, осъществяваща обучение на
възрастни или професионално ориентиране, за получена държавна помощ във връзка с едни и
същи допустими разходи - при предоставяне на средства по чл. 51 ЗНЗ;
12. актуални документи, отразяващи разпределението на капитала, за предприятия при
предоставяне на минимална или държавна помощ:
а) книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;
б) актуална справка за разпределението на капитала на дружеството - приложимо за
акционерните дружества;
в) дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните
дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и
командитните дружества;
г) книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции;
д) устав - приложимо за кооперациите;
13. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2017 г.)
14. писмено искане за насочване на безработни лица за включване в обучение по програми за
заетост и обучение и по насърчителни мерки.
(3) Работодателите и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или
професионално ориентиране, носят наказателна отговорност за верността на данните в
декларациите по ал. 2.
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(4) Средствата по ал. 1 се изплащат или възстановяват по определените в Националния план
за действие по заетостта размери за съответната календарна година според
действително отработеното през месеца време за всяко наето по трудово правоотношение
лице.
(5) Обезщетението за неизползван основен платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на
труда е за сметка на работодателя.
(6) Средствата за субсидирана заетост и обучение се предоставят на работодатели,
безработни лица и обучаващи институции съгласно договора по чл. 30б ЗНЗ.
(7) Реализацията на програми и мерки от поделение на Агенцията по заетостта за
съответния месец се осъществява чрез финансиране от:
1. Агенцията по заетостта;
2. бюджета на държавното обществено осигуряване;
3. други организации;
4. фондове на Европейския съюз;
5. международни фондове.
(8) Работодателите, които осъществяват икономическа дейност в Сектор Е "Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", Сектор D
"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива"
и Сектор R: Култура, спорт и развлечения от утвърдения списък с икономически дейности, не
представят документ по ал. 2, т. 7 - в случаите по чл. 55д ЗНЗ.“

11. Правилник за дейността на Националната агенция за професионално
образование и обучение (обн. дв. бр.24 от 24 март 2000г, посл. изм. дв. бр.62 от 12
юли 2013г.)
С правилника се уреждат устройството, дейността, управлението и финансирането на
Националната агенция за професионално образование и обучение, наричана по-нататък
"агенцията". Агенцията е специализиран държавен орган към Министерския съвет за
лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение и за
координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение
и образование.
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Раздел 3. ХРОНОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА
АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА
ТРУДА И КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА.

ХРОНОЛОГИЯ
В националните планове за действие по заетостта, които са приети с Решиние на МС и
одобрени от социалните партньори в хронологичен ред може да се проследят
актвините политики по заетост за последните 5 години.
Съдържанието на националните планове за действие по заетостта по години могат да
се видят на уебстраницата на Министерство на труда и социалната политика:
www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249
 НПДЗ -2017г.
Национален план за действие по заетостта през 2017 г.
Решение на МС № 158 от 10 август 2017 г.
 НПДЗ -2016г.
Национален план за действие по заетостта през 2016 г.
Решение на МС № 703 от 25 август 2016 г.

 НПДЗ -2015г.
Национален план за действие по заетостта през 2015 г.
 НПДЗ -2014г.
Национален план за действие по заетостта през 2014 г.
 НПДЗ -2013г.
Национален план за действие по заетостта през 2013 г.

РАЗВИТИЕ.
В актуализираната Стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година приета
от Министерския съвет на 09 октомври 2013 г., подробно в нейния трети раздел, озаглавен
„ЗАДАЧИ ПО ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В УСЛОВИЯТА НА
ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ“ са посочени задачите за повишаване
качеството на работната сила според изискванията на работните места и а повишаване на
производителността на труда. Тук ще си позволим дацитира информация от съдържанието на
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Стратегията с цел да се покажем развитието на активните държавни политики за постигане на
качествен пазар на труда и качествени работни места.
В Стратегията са заложение следните мерки (задачи) за осъществяване на активни политики
на пазара на труда и постигане на качествени работни места:
Подобряване на достъпа до образование и обучение, намаляване на отпадането от
училище и интегриране на пазара на труда на рано напусналите системата на
образованието.
Кризата увеличи поляризацията в заетостта по отношение качеството на работните места,
поради което съществува риск от сегментация на пазара на труда и все по-трудно преминаване
от нискокачествени към висококачествени работни места, като по този начин се ограничават
възможностите за професионална мобилност. Достъпът до образование и обучение, както на
заетите, така и на безработните, е от основно значение за запазване на заетостта и за
повишаване на пригодността за заетост, а ученето през целия живот е ключ към сигурността на
заетостта.
Същевременно новите технологии, съчетани с глобализацията доведоха до съществени
промени в търсенето на работна сила с различна степен на квалификация, напр. намали се
търсенето на средно квалифицирани работници. В това отношение е много важно
работодателите да се ангажират с обучението на своя персонал, особено на
нискоквалифицираните или по-възрастните работници. Една от приоритетните задачи е
подобряването на достъпа до образование и обучение на лица в трудоспособна възраст. Ще се
работи за:
 Създаване на нормативна база за изграждане на кредитна система в професионалното
образование и обучение и за ефективното й въвеждане чрез усъвършенстване на
държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии,
ориентирани към „единици резултати от учене“; Създаване на възможности за
включване в дуална форма на професионално обучение за придобиване на знания и
умения, отговарящи на изискванията на работните места и свързани пряко с практиката
и бизнеса;
 Създаване на методологически и методически предпоставки за въвеждане на кредитна
система в професионалното образование и обучение посредством усъвършенстване и
преориентиране на държавните образователни стандарти за придобиване на
квалификация по професии към „единици резултати от ученето”;
 Актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение в
съответствие с потребностите на работодателите;
 Стимулиране на образованието и обучението в приоритетните области на икономиката
и разработване на подходи за реализиране на обучение по „защитени професии“.
За постигане на националната цел за намаляване на относителния дял на рано
напусналите училище под 11% до 2020 г. ще се предприемат действия, насочени към превенция
на отпадането от училище, и ще се реализират мерки, финансирани от държавния бюджет и
европейските фондове, осигуряващи „втори шанс” за включване в образование и обучение.
Основните направления на действие включват:
 Приемане на Национална стратегия за превенция и намаляване на дела на отпадащите
и преждевременно напускащите образователната система, в която да се
идентифицират основните причини за отпадането и наблюдение на характеристиките
на явлението на национално, регионално и местно равнище, като основа за целеви и
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ефективни политики; изпълнение на Национална програма за подпомагане на
училищата, които прилагат стратегии за намаляване на отсъствията и за преодоляване
на ранното напускане на училище;
Разширяване задължителното предучилищно обучение, за да се гарантира равен старт
за всички деца в неравностойно положение и за лицата, изложени на риск; постепенно
въвеждане на целодневно училищно образование за учениците от 1-ви до 7-ми клас.;
стартиране и постоянно актуализиране на интегрирана информационна система за
включените деца и младежи в задължителното предучилищно и училищно
образование; обмен на информация в рамките на споразумението между МОН и МТСП
за безработните младежи, които са отпаднали рано от образование и поемане на
тяхното активиране от трудовите посредници в бюрата по труда;
Непрекъснато наблюдение на личния напредък на учениците чрез национално външно
оценяване в края на всеки етап на образование и идентифициране на тези, изложени
на риск от отпадане от училище; създаване на училищни екипи за подкрепа от експерти
и специалисти за всеки конкретен случай;
Промяна на структурата на училищното образование, като обучението за придобиване
на основно образование е 7 години, а обучението за придобиване на средно
образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа: първи
гимназиален – от VIII до Х клас включително, и втори гимназиален – от ХI до ХII клас
включително; създаване на нов вид училище - обединено (от 1-ви до 10-ти клас), което
е от голямо значение за учениците от малките населени места;
Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности чрез
създаване на благоприятна и подкрепяща среда, като предпоставка за създаване на
условия за последващо включване в пазара на труда;
Осигуряване на разнообразие от „образователни пътеки“, чрез подобряване на
алтернативните форми на обучение и по-специално самостоятелното и
индивидуалното обучение, стимулиране на дистанционното обучение и комбинираната
форма на организация на учебния процес. Създаване на образователни програми за
възрастни, провеждане на курсове за ограмотяване и за придобиване на базови умения
и компетентности, с цел продължаване на образованието, професионално обучение
или започване на работа.

Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението
Глобалната перспектива за развитието на образователната система и на системата за
професионално образование и обучение /ПОО/ до 2020 г. изисква те да станат по-привлекателни,
приложими, насочени в по-голяма степен към професионалното развитие, по-иновативни,
достъпни и гъвкави. За целта те ще осигуряват привлекателно и приобщаващо ПОО с
висококвалифицирани обучаващи, новаторски методи на учене, висококачествена
инфраструктура и материална база, висока приложимост на пазара на труда и възможности за
по-нататъшно образование и обучение. Ще се развиват гъвкави системи за ПОО, подход,
съсредоточен върху постигнатите резултати от ученето, с гъвкави програми за учене, които да
позволяват преминаване между различните подсистеми за образование и обучение (училищно
образование, ПОО, висше образование, образование за възрастни) и да осигуряват валидиране
на самостоятелното и неформалното учене, в т.ч. на компетентностите, придобити чрез трудов
опит.
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България ще работи за изпълнение на препоръката за създаване на Европейска
референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО /EQAVET/ за създаване на рамка за
осигуряване на качеството, развиване на системата на ПОО, подкрепа на стратегиите за учене
през целия живот и прилагане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). За осигуряването
на високо качество на образованието и обучението ще допринесе:
 Създаването и въвеждане на система за осигуряване на качеството в професионалното
образование
и
обучение
на
национално
равнище
и
на
равнище
образователна/обучаваща институция;
 Реализиране на мерки за осигуряване високо качество на преподаването/обучението
по професии чрез разработване на гъвкави програми за обучение и инвестиции за
подобряване първоначалното и продължаващото обучение за учителите и
обучаващите, както и за консултантите по кариерно развитие;
 Утвърждаване и развитие на модулния принцип при разработването на учебното
съдържание в областта на професионалното обучение с цел разширяване на достъпа до
обучение, ефективно изразходване на средствата за обучение и подобряване
качеството на учебните резултати;
 Анализ и оптимизиране на държавните образователни изисквания за учебното
съдържание и на учебните програми с цел придобиване на базови компетентности,
необходими за успешната реализация на пазара на труда;
 Осигуряване на възможности за преминаване от ПОО към висшето образование, за
разработване или поддържане на ПОО в горния курс на средното образование или във
висшето образование съгласно нивата на Националната квалификационна рамка и за
реализирането на гъвкави програми за учене през целия живот;
 Разширяване на възможностите за включване на рано напусналите училище в обучение
за придобиване на професионална квалификация чрез въвеждане на дуалната форма
на професионално обучение в Р България;
 Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение в съответствие
с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството, което изисква и
повишаване на качеството на предлаганото обучение от центровете за професионално
обучение. За целта ще се усъвършенстват дейностите по лицензирането, контрола, и
мониторинга на дейността на центровете;
 Изграждане на вътрешна система за осигуряване на качество от институциите за ПОО
при спазване на държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професии и действащата нормативна уредба. Провеждане на
самооценяване (вътрешно оценяване) в рамките на вътрешната система и
инспектиране чрез независимо външно оценяване на ученици, учители и училищна
среда. Осигуряване на доказателствена информационна осигуреност чрез включване на
всички заинтересовани страни в дейностите по осигуряване на качество в
образованието и обучението на национално равнище и на равнище институция чрез
прилагане на принципа на споделената отговорност;
 Осигуряване на възможност за повишаване квалификацията на преподавателите във
висшите училища и разработване на системи за кариерното им израстване;
актуализиране на учебните планове и програми във висшето образование в
съответствие с изискванията на работните места; усъвършенстване на системите за
управление във висшите училища.
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Подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на
труда и изискванията на работните места
Перспективите за развитие на европейските икономики, сред които и българската
икономика, за периода до 2020 г., са свързани с осъществяване на продължителни структурни
промени. Те ще се отразят на развитието и създаването на нови работни места в почти всички
икономически сектори. Навременното осигуряване на точните знания и умения в съответствие с
новите потребности и изисквания на работните места ще има съществено значение за постигане
на адекватно на търсенето предлагане на работна сила, намаляване на неравновесието на пазара
на труда, постигане на по-висока производителност и конкурентоспособност.
За осигуряването на съответствие между търсенето и предлагането на знания и умения и
провеждане на ефективни и целенасочени политики в областта на образованието, обучението,
социалното включване и заетостта ще се развива националната система за проучване и
прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики, която ще
включва:
 Ежегодно провеждане на проучване сред работодателите за идентифициране на
потребностите в краткосрочен аспект (до 1 година) от работна сила с определени
характеристики; ежегодно изготвяне на прогнози за развитието на пазара на труда в
средносрочен (до 5 години) и дългосрочен (до 10 години) аспект;
 Функциониране на Национално звено за прогнозиране, което отговаря за събирането и
обобщаването на цялата налична информация от различни информационни източници
за пазара на труда в България, поддържане на база данни с основни макроикономически и демографски показатели и показатели за пазара на труда, изготвяне на
прогнози, разработване на доклади.
Развитието на Националната система за проучване и прогнозиране на потребностите от
работна сила ще допринесе за формулирането на политики, насочени към по-добро управление
на социално-икономическите промени и преструктурирането на пазара на труда.
Ключова роля за съчетаването на търсене и предлагане има регулярният обмен на
информация за пазара на труда: между АЗ и НАПОО за търсенето и предлагането на
професионално обучение за лица над 16-годишна възраст; между АЗ и НАП за проследяване на
професионалната реализация на безработните лица, завършили успешно професионално
обучение, финансирано със средства за активна политика на пазара на труда; между МТСП и
МОН относно младежите, завършващи средно и висше образование с оглед своевременно
предоставяне на информация за свободните работни места, и за отпадналите от училище за
включването им в програми и мерки на пазара на труда. Ще се разработи и въведе национална
система за наблюдение на прехода на завършилите професионално образование и обучение към
пазара на труда и към по-нататъшно образование и обучение. Ще се развива националната
информационна система за оценка на компетенциите и разработването на професионални
стандарти и ще се актуализира Националната класификация на професиите и длъжностите за
отразяване на динамиката на професионалната и длъжностна структура.
За повишаване на синергията между системата на образование и обучение и пазара на
труда и улесняване на прехода към заетост ще се увеличат възможностите за стажуване в реална
работна среда, както в процеса на образование и обучение, така и след завършване на обучение;
за младежите до 29 г. със завършено висше образование ще се предоставят възможности за
стажуване и кариерно израстване в държавната администрация, ще се работи за повишаване
качеството на стажовете; ще се осигуряват повече стажове на студенти в държавната
администрация; повече ученически и студентски практики на реални работни места; ще се
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регламентира в Кодекса на труда трудов договор за стажуване. Осигуряването на обучение е
една от възможностите за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, която предвижда
осигуряване на младите хора до 25 години на добро предложение за работа, продължаване на
образованието, обучение, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца от напускане на
формалната образователна система или оставане без работа.
Ще се развива мрежата от центрове за информация и професионално ориентиране на
възрастни, както и центровете за предприемачество и кариерно ориентиране във висшите
училища и в системата на училищното образование за осигуряване на качествени услуги по
професионално и кариерно ориентиране на ученици, студенти, заети и безработни лица.
Държавният план-прием в средното и висшето образование ще се определя с участието на
работодателите с оглед привеждането на броя и структурата по специалности в съответствие с
търсенето на работна сила с определена квалификация и бъдещото развитие на приоритетни за
страната отрасли.
Професионалното образование ще се адаптира към потребностите на общините и
регионите чрез включване на широк кръг институции и представители на бизнеса в определяне
насочеността и организацията на професионалното образование, съдържанието и организацията
на професионалната подготовка, адаптирането на списъка на професиите за професионално
образование и обучение и на учебните планове и програми в съответствие с новите технологии и
изискванията на икономиката; по-тясно обвързване на образованието с практиката чрез
създаване на стимули за работодателите и браншовите организации за включване в различни
инициативи; разработване на механизми за взаимодействие на браншовите и работодателските
организации с професионалните училища в процеса на подготовка и реализация на
завършващите; развитие на ученическите и студентските практики (стажове) като форма за
придобиване на практически умения в рамките на обучението, както и бизнес стажове за
педагогическия персонал.
Ще продължи модернизирането на системата за висше образование в съответствие с
принципите на Болонския процес и основните тенденции в Европейското пространство за висше
образование. Основен акцент ще се постави върху осигуряването на качество на образованието,
достъпа до висше образование и обвързаност с потребностите и изискванията на работните
места.
Развитие на формите и насърчаване на участието в учене през целия живот
Осигуряването на възможности за учене през целия живот подпомага реализирането на
потенциала на всяка личност и има ключово значение за осигуряване на работна сила,
притежаваща знания, умения и компетентности, необходими за развитието на
конкурентоспособна, устойчива и иновативна икономика в съответствие с целите, заложени в
Стратегия „Европа 2020“. С оглед повишаване на участието в различни форми за учене през
целия живот ще се осъществява:
 Усъвършенстване и допълване на нормативната уредба в областта на образованието и
обучението за повишаване на мотивацията на учащите, обучаващите институции и
работодателите за включване в образование и обучение, осигуряване на гъвкави
пътеки за достъп до образование и обучение, улесняване на достъпа до учене на
групите в неравностойно положение на пазара на труда, повишаване на качеството и
привлекателността на образованието и обучението;
 Усъвършенстване и прилагане на нови финансови механизми за насърчаване участието
на фирмите и на отделните лица в образование и обучение с цел увеличаване на
частните инвестиции в обучението; ще продължи да се прилага ваучерната система за
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финансиране на обучението на заети и безработни лица, като се споделят разходите
между държавата, работодателите и обучаващите се, увеличаване на броя на
включените в обучение и тяхното активно участие в избора на обучение; ще продължи
да се прилага финансовата насърчителна мярка за обучение за придобиване на
професионална квалификация по реда на Закона за насърчаване на инвестициите за
финансиране от държавния бюджет и ОП РЧР на част от разходите на работодатели с
издаден сертификат за клас инвестиция;
 Осигуряване на разнообразни възможности за учене във всички нива на
образователната система (в т.ч. и в системата на висшето образование), за
професионално обучение, неформално обучение и самостоятелно учене чрез: гъвкави
форми като дистанционно обучение/електронно учене, комбинирана форма на
обучение, обучение на работното място като стажуване, чиракуване, учебни и
студентски практики и др.
 Включване на все по-голям брой заети и безработни в професионално обучение и
обучения за придобиване на ключови компетентности; в чиракуване като форма за
обучение на конкретно работно място, особено за лицата с ниска степен на
образование и без квалификация, ограмотяване, завършване на етап или степен на
средното образование на лица, напуснали рано образователната система.
 Със средства от държавния бюджет по програми и проекти и по чл. 63 от ЗНЗ ще се
финансират обучения за придобиване на знания и умения по дефицитни професии,
като списъкът на професиите ще се определя съвместно със социалните партньори и
най-вече с браншовите организации с оглед на липсата на такива квалифицирани кадри
на пазара на труда. Ще се разширят възможностите за обучение на безработни лица по
заявка на работодателя, който след обучението ще ги наеме, като работодателят
посочва обучаващата организация. Ще се прилагат механизмите за контрол върху
резултатите и качеството на обучението, стажуването и заетостта чрез обратна връзка,
обмен на информация с НАП и МОН, провеждане на анкетни проучвания с цел
проследяване устойчивостта на резултатите не само по отношение на заетостта в
частния сектор, но и в публичната администрация.
Присъствието на бизнеса сред обучаваните младежи ще се разширява чрез участие в
дни на кариерата, изнасяне на лекции от именити професионалисти, участие в
изпитните комисии, при разработване на учебните програми, и др. форми, което ще
подпомогне професионалното ориентиране на младите хора, качеството на тяхното
обучение, неговата практическа насоченост и ще способства за бързото адаптиране в
работната среда след завършване на образованието.
Въвеждане на система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити
при неформално обучение и самостоятелно учене, с цел създаване на предпоставки за
интегриране на пазара на труда и включване в обучение на групи с традиционно ниски
нива на участие в учене през целия живот (лица без образование и квалификация, лица
над 50 години, продължително безработни и др.). В сътрудничество със социалните
партньори ще се работи за нормативното регламентиране и въвеждане на системата,
при подготовката на консултанти и оценители и провеждането на процедурите за
оценка и признаване.
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Основна цел на Националната квалификационна рамка на Р България3 е да обединява и
съгласува националните квалификационни подсистеми за учене през целия живот като се
подобрява прозрачността, достъпът, подреждането и качеството на обученията по отношение
изискванията на пазара на труда и на гражданското общество. Очакванията се свързват с
постигане на радикална образователна промяна на национално ниво, която ще бъде в
съответствие със съвременните изисквания за развитие на ученето през целия живот.
Натрупването, признаването и прехвърлянето на кредити, които отразяват резултатите от учене,
ще разшири възможностите за продължаване на обучението с цел надграждане на знанията и
уменията в съответствие с изискванията за заемане на новите работни места. Ще се прилагат
гъвкави, съобразени с индивидуалните потребности на личността „пътеки” за учене и
признаването на резултати, постигнати при неформално и самостоятелно учене.
Мобилността с цел учене, включително чрез прилагане на Европас документите и
Youthpass, които представят квалификациите и компетентностите, придобити в резултат на учене
и работа, улеснява включването в последващо обучение или заетост. С цел придобиване или
усъвършенстване на професионалните, езиковите, междуличностните и между-културните
компетентности ще се насърчава мобилността с учебна цел на ученици, студенти, преподаватели,
изследователи и др., в т.ч. чрез използване на възможностите, които предоставят европейските
програми „Учене през целия живот“, „Еразмус за всички“ и „Младежта в действие”. Тези
възможности могат да бъдат пълноценно използвани когато се повишава информираността на
гражданите, работодателите и институциите относно възможностите за учене през целия живот
чрез провеждане на информационни кампании, форуми за представяне на успешни практики в
сферата на образованието и обучението, учебни борси и др.
Ученето през целия живот е по-ефективно когато се предхожда от кариерно ориентиране.
Услугите по кариерно ориентиране ще се развиват чрез създаване на ефективна система за
кариерно ориентиране през целия живот; усъвършенстване на дейността на кариерните
центрове към висшите училища, създаване на нови центрове за кариерно ориентиране на
ученици и заети и развитие на услугите за професионално ориентиране на безработни;
електронно информиране и ориентиране; предлагане на индивидуализирани услуги по кариерно
ориентиране на лица от групите в неравностойно положение в съответствие с техните
потребности. Ще се приложи нов подход в професионалното ориентиране, който осигурява
възможност на младежите чрез посещения във фирми да опознаят различни професии и
възможности за професионално развитие.
Повишаване предлагането на работна сила.
Подкрепа за активното поведение на пазара на труда и развитие на услугите по
заетостта
С помощта на информацията от ежегодните изследвания на пазара на труда, анализите и
оценките за тенденциите на пазара на труда, ще се разработват нови и ще се подобряват
прилаганите програми, мерки и действия на пазара на труда. Ще се акцентира върху
превантивното подобряване на пригодността за заетост и предоставяне на персонализирани
услуги. Ще се развиват електронните услуги и партньорството при планиране и изпълнение на
политиките по заетостта. Тези дейности предполагат развитие на капацитета на служителите от
Агенцията по заетостта чрез мотивиране, обучение и кариерно развитие.

3

Приета с решение №96 на МС от 02.02.2012г.
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Активиране на безработните от уязвимите групи (безработни младежи до 29 години,
безработни лица над 50 години, безработни лица от ромски произход, хора с
увреждания) и обезкуражени и неактивни лица за интеграция на пазара на труда
Преодоляването на социалните последици от икономическата криза и мобилизирането на
трудовия потенциал, с оглед осигуряване на необходимата работна сила в условия на растеж на
икономиката, изисква интегриран подход за социално включване и активиране на лицата от
неравнопоставените групи за търсене на работа. За намаляване на сегментацията на пазара на
труда и риска от социално изключване и бедност ще се прилагат активиращи политики,
съобразени с индивидуалните потребности на лицата. Обединяването на усилията на основните
партньори на пазара на труда и развитието на местни инициативи ще даде положителен резултат
при активирането на неактивните лица и на безработните от уязвимите групи (продължително
безработни, безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50 години, безработни лица от
ромски произход, безработни хора с увреждания). Ще се прилагат специфични подходи, услуги,
активни мерки и програми, съобразени с потребностите на лицата при спазване на принципа за
баланс между права и задължения, стимули и санкции, които насърчават активното поведение.
Превантивните мерки и индивидуалните услуги ще се прилагат с цел съкращаване
периода на безработица, предотвратяване изпадането в продължителна безработица и/или
отпадане от пазара на труда, или недопускане загубата на работа. Те се предоставят, както на
лицата в неравностойно положение, така и за всички търсещи работа лица. За ранно
идентифициране на индивидуалните потребности на лицата ще продължи фазирането, изготвяне
на профил на безработните лица след регистрацията им в бюрата по труда с оглед определяне на
най–подходящите услуги за определен период. Ще продължи работата и ще се развива
капацитета на трудовите медиатори, включително на ромските медиатори, психолозите и
мениджърите на случай (кейс-мениджъри) за работа с лица от уязвимите групи. Ще се активира
участието на безработното лице при изготвянето на неговия индивидуален план за действие,
като този план трябва да отчита по-добре индивидуалните потребности и да включва конкретни
мерки и услуги, с които се цели устройване на работа на безработното лице. За безработните, с
установени дефицити и слаба активност и мотивация на пазара на труда ще се намали периода
за изпълнение на заложените в индивидуалния план за действие стъпки. За безработните с
трудов опит, но без документ за завършено образование и/или придобита професионална
квалификация ще се осигурят възможности за валидиране на компетентностите и неформално
придобити знания и умения. Ще се увеличи броят на специализираните трудови борси,
провеждането на предварително оповестени неформални тематични семинари за изграждане на
умения за ефективно търсене на работа, подготовка за кандидатстване и участие в интервюта с
работодатели и др. Ще продължи обслужването на принципа на „едно гише”, но същевременно
ще се увеличи броят на срещите на безработните с трудовите посредници, като при всяко свое
посещение в бюрото по труда безработните ще получават информация за обявени обучения и
свободни работни места.
Ще се работи специално за подобряване на услугите за безработните младежи,
включително чрез консултации от социални педагози и социални работници, подкрепа и
консултиране на младите хора относно тяхното образование и подобряване на перспективите за
работа в процеса на преход от училище към заетост, изготвяне на индивидуални планове за
развитие, подневно участие във форми на обучение и практикуване на занаяти, усвояване на
различни компетентности, и др. Успехът зависи от осигуряването на необходимите специалисти и
финансови ресурси, както и от партньорството на регионално и институционално ниво.
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За подобряването на услугите по заетостта се предвижда Агенцията по заетостта да
предоставя по-индивидуализирани и „многоканално“ предоставяни услуги (чрез трудовите
посредници, Интернет, обществени терминали /КИОСКИ/, SMS известявания за важна
информация и събития, социални мрежи). Ще се създаде „Виртуална служба за заетост” – за
извършване на on-line регистрация, информиране и консултиране, създаване на профил,
насочване към свободно работно място, прекратяване на регистрация и приемане на заявка за
свободно работно място, насочване на подходящи кандидати, уведомяване за резултата от
насочването (за работодателите) и др. услуги. Отдалечените райони ще се обслужват от мобилни
офиси за посреднически услуги. Ще продължи оптимизирането на процесите и дейностите, които
съставляват основните посреднически услуги чрез стандартизиране на операциите и определяне
на необходимите ресурси.
Агенцията по заетостта ще сътрудничи с предприятията, които осигуряват временна
работа и регистрираните частни трудови посредници за устройване на работа на повече
безработни лица, включително и чрез аутсорсване на част от посредническата дейност за
определени групи безработни, като продължително безработни, хора с трайни увреждания и
др. Агенцията по заетостта ще осъществява контрола по изпълнението на аутсорсваните
дейности.
За осигуряване на бърз преход от едно работно място на друго ще се провеждат
информационни кампании сред заети лица, застрашени от загуба на работа; консултиране и
изготвяне на кариерни планове за заети лица.
Програмите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта предлагат различни
възможности за обучение и заетост, но е важно безработните да се включват в тях на ранен етап
с оглед запазване или подобряване на пригодността за заетост, особено на безработните в
неравностойно положение. Първата стъпка - мотивационното обучение за търсене на работа ще
се предоставя на всички нуждаещи се безработни и Агенцията по заетостта ще развие капацитет
за провеждане на това обучение. Осигуряването на обучение по ключови компетентности (за
придобиване на умения за работа в екип, комуникативни умения, чуждоезиково обучение и др.),
ще обхване значително по-голям брой заети и безработни лица с цел придобиване на умения за
запазване на заетостта при променящи се условия и за заемане на новоразкрити работни места.
Придобиването на търсена от работодателите професионална квалификация е решаващо
условие за наемане и ще се осигурява за тези, които се нуждаят. За тази цел обученията ще се
планират в съответствие с резултатите от проучванията сред работодателите и от прогнозите за
бъдещото търсене на работна сила с определена квалификация.
В условията на криза субсидираната заетост се оказва добро решение за наемането на
безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, но и в период на
възстановяване, особено в регионите с ограничено създаване на нови работни места. Нещо
повече, за подпомагане на прехода от пасивни към активни мерки ще се насърчават местните
инициативи за реализиране на регионални програми. Ще се развива капацитета на областните
комисии по заетостта и на общините да разработват и кандидатстват за бюджетно финансиране с
програми, които изпълняват приоритетите на съответната областна стратегия за развитие и на
регионалните, областните и общинските планове за развитие, като се насърчава партньорството с
частния сектор, подобри се избора на целевите групи и се интензифицира изпълнението на
обществено-полезните дейности.
Ще се разнообразят стимулите за работодателите за наемане на безработни в сектори с
потенциал за разкриване на работни места, включително в екологосъобразните производства, на
т. нар. „зелени работни места”, в сектора на информационните технологии, в сектора на услугите,
включително на т.нар. „бели работни места”; в предприятия и компании, които разширяват
производството и дейността си.
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Успешното включване на младите хора на пазара на труда след образование и обучение,
както и актуализацията на ключовите им компетентности е предпоставка за успешната им
трудова реализация. Сблъскването с проблеми в тези ранни периоди на стартиране и развитие
на кариерата крие рискове за обезсърчаване, загуба на квалификация, наемане в сивата
икономика, социална изолация и други явления, които имат негативно влияние не само за
отделната личност, но и за обществото. За намаляване на младежката безработица и
неактивността сред младежите с оглед изпълнението на националната подцел за намаляване на
равнището на безработица сред младежите на възраст до 29 г., ще се изпълняват мерките и
действията по Националната инициатива ”Работа за младите хора в България” 2012 – 2013г. и
след 2013г. Инициативата ще продължи във връзка с изпълнението на Националния план за
изпълнение на „Европейската гаранция за младежта“, по която се изисква младите хора да
получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж
до четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното
образование. Предложението за продължаване на образованието би могло да включва и
качествени програми за обучение, вследствие на които се получава призната професионална
квалификация.
Това ще се осъществи чрез:
 Увеличаване на възможностите за стажуване, чиракуване, включително в отрасли с
потенциал за създаване на нови работни места, като информационно-комуникационни
технологии, социални услуги, екологични и енергийно ефективни дейности;
 Активна ранна подкрепа, мотивиране, работа с кейс мениджъри и психолози за
безработните младежи от рисковите групи с цел предотвратяване на социалното им
изключване - младежи, напускащи домовете за отглеждане и възпитаване на деца,
лишени от родителска грижа, младежи с ниско или без образование, младежи в
ситуация на социално изключване и др.;
 Подкрепа на висококвалифицираните и образовани младежи, които не притежават
практически опит и които желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност, да
започнат първа работа или стажуване в публичната администрация или в частни
предприятия;
 За преодоляване на негативните последствия за лицата, отпаднали от системата на
средното образование, ще продължат да се реализират мерки, финансирани със
средства от държавния бюджет и европейските фондове, които ще им дадат втори
шанс чрез: обучение за ограмотяване, професионално ориентиране, обучение за
придобиване на ключови компетентности, разширяване на кръга от услуги,
предоставяни за търсещите работа младежи по посока на: облекчен достъп до
регистрация; прилагане на иновативни услуги и практики на национално и местно ниво,
разработени с участието на представители на младежките организации, чиракуване и
стажуване под ръководството на наставник; субсидирана заетост и др.
Наред с посочената по-горе Инициатива на Европейската комисия „Младежта в
движение” от 2010г., ще се използва и „Възможности за младежта” от 2011г. и Инициативата за
заетост на младежта от 2013г. за подобряване на мобилността, обученията, ограничаване на
ранното отпадане от системата на образованието, обмена на добри практики в областта на
стажуването, чиракуването, осигуряването на първа работа за младите хора. Ще се прилагат и
мерки, насочени към намаляване на младежката безработица от Пакета за младежка заетост на
ЕК от декември 2012 г., включително относно гарантиране качеството на стажовете.
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ЕК препоръчва разнообразни действия, от които в България ще се приложат мерки в
областта на информирането на преподавателите и учениците за професиите и търсенето на
работна сила на пазара на труда при срещи с трудовите посредници в бюрата по труда.
Разпространение на печатни информационни материали на места, където се събират много
млади хора, публикуване на информация в медиите, интернет, трудови борси, срещи с пътуващи
консултанти по кариерно развитие и др. Въвеждане на „пътеки” за младите хора с ниско
образование и без квалификация, които включват активиране, мотивиране, повишаване на
грамотността, обучение за усвояване на професия, обучение по ключови компетентности,
чиракуване, обучение на работното място и др., като по време на изпълнението на тези дейности
младият човек е подкрепян от трудов посредник, обучен за работа от този род. В тези дейности
ще се включват и младежките организации, различни неправителствени организации,
социалните партньори и др.
В контекста на застаряване на населението и намаляване на работната сила, но
същевременно при увеличаване продължителността на живота, осигуряването на активен трудов
живот на хората над 50 години е от изключително значение. В Националната концепция за
насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) - приета от МС през 2012 г.,
идентифицираните възможности за създаване на условия за активен трудов живот на
възрастните хора включват и развитие на нови, перспективни бизнес направления и
икономически сектори, допринасящи за екологичното равновесие и развитие на технологиите,
разкриване на повече „бели работни места” и развитие на т.нар. „сребърна икономика”. Във
връзка с бързото застаряване на населението, развитието на такава икономика е перспективна
ниша за предприемачество и за разкриване на нови работни места, свързани с нарастващите
обществени потребности от предоставяне на дългосрочни грижи и услуги за възрастни хора в
семейна или близка до семейната среда. Възрастните хора остават активни потребители, както
на стоки за здравето, така и на финансови услуги, образователни програми и нови технологии.
Ще се разкрият нови работни места в здравеопазването, социалното осигуряване и туризма.
Действията за устойчиво повишаване на предлагането на труд с нарастване на възрастта
ще включват по-достъпно и за повече хора участие в ученето през целия живот; развитие и
усъвършенстване на стимулите за лицата и фирмите, чрез които се постига реално удължаване
на трудовия живот и се отлага излизането от пазара на труда; запазване на възрастовото
разнообразие в предприятията чрез подходящи мерки; предоставяне на индивидуални услуги професионално ориентиране, насочване към свободни работни места, субсидирана заетост,
достъп до финансов ресурс за стартиране на малък бизнес и развитие на предприемаческите
умения; по-широко прилагане на гъвкавите форми на заетост за осигуряване на плавен преход от
работа към пенсиониране; активизиране на действията за популяризиране на опита и добрите
практики на работодателите за използване на потенциала на по-възрастните работници,
използване на възможностите на превантивната медицина за запазване и поддържане на добра
работоспособност и адаптиране на условията на труд; реализиране на мерки за създаване на
позитивни обществени нагласи и повишаване на информираността за предаване на натрупания
опит между поколенията .
До 2020г. предлагането на работна сила за по-високите възрастови групи зависи и от
промените в пенсионната система и започналото от 2012г., в съответствие с препоръката на ЕК за
ускоряване на реформите в пенсионната система, увеличение на пенсионната възраст за всички
категории труд, до достигане на 65 години за мъжете в 2017 г. и 63 години за жените в 2020 г.
Евентуални промени в условията за ранно пенсиониране също имат пряко въздействие върху
предлагането на труд. Увеличаването на относителната тежест на натрупания след 1 януари 2012
г. осигурителен стаж, ако лицето продължава да работи, след като вече отговаря на условията за
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пенсиониране, но без да му е отпусната пенсия – от 3% на 4% за всяка година също ще стимулира
по-дългото оставане на пазара на труда. Такъв ще е ефектът и от промяната в Кодекса на труда, с
която се преустановява възможността за работодателя да прекратява трудовото правоотношение
на работник или служител поради това, че е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст.
Осигуряването на условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на
трудова реализация на хората с увреждания в трудоспособна възраст и подобряване качеството
им на живот е основна цел на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 –
2020 г. Основните направления на работа включват:
 Осигуряване на заетост на безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна
възраст, включително чрез гъвкави форми на заетост, на първичния пазар на труда и по
програми за заетост с оглед преодоляване на социалното им изключване и
пълноценното им интегриране в обществото; разнообразяване на стимулите за
работодателите за наемане на хора с увреждания и приспособяване на работната среда
спрямо нуждите им; въздействие върху нагласите и стереотипите на работодателите по
отношение наемането на хора с увреждания;
 Осигуряване на достъп до финансови средства и възможности за започване на
самостоятелна стопанска дейност;
 Създаване на предпоставки за водене на самостоятелен, независим живот от хората с
увреждания чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда, достъпен транспорт,
информация и комуникация, както и адаптиране на работното място; специализирано
трудово посредничество; осигуряване на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия.
В изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите (20122020 г.)4 основните направления на действие в подкрепа на активното участие на ромите на
пазара на труда включват: Активиране на продължително безработни и икономически неактивни
лица с оглед ползване на интегрирани услуги, подкрепящи социално-икономическата интеграция
на ромите; Осигуряване на достъп до различни видове обучения (ограмотяване, мотивационно
обучение, по ключови компетентности и професионална квалификация); Насърчаване на
заетостта, включително на „зелени работни места” чрез субсидиране на работни места в
екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на околната среда;
Осигуряване на достъп до инструменти и инициативи за започване на самостоятелна заетост;
Прилагане на механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст
заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската
общност; Въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите
да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез корпоративната социална
отговорност и др.
Създаване на условия за съчетаване на семейния и професионалния живот.
Ефективните политики, които допринасят за постигането на по-добър баланс между
семейния и професионалния живот, имат важно значение, както за успешното професионално
развитие на работниците и служителите, така и за техния пълноценен личен и семеен живот.
Недостигът на качествени и достъпни грижи за деца и възрастни може да бъде причина за
4

Одобрена с Решение на Министерски съвет № 1 от 5.01.2012 г. и приета от НС с Решение, Държавен вестник, брой № 21 от 13 март 2012 г.
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безработица или неактивност на лица от семейния кръг. Състоянието на безработица може да
бъде повод за отлагане на важни решения в личния живот като създаване на семейство или
раждане на деца. Характерът и отговорността, тежестта и дълготрайността на семейните
ангажименти при определена семейна и социална среда прави непосилно съчетаването на
професионалната реализация и семейните ангажименти и поставя най-вече младите семейства,
и по-често жените5 пред алтернативен избор – или професията и работата, или семейството и
децата6.
Балансът между работа и семейство е важен елемент на включващия пазар на труда,
който може да се постигне чрез осигуряване на качествени и достъпни услуги за отглеждане на
деца и за грижи за възрастни членове на семействата чрез реализиране на програми и проекти,
финансирани със средства от държавния бюджет и от Европейския социален фонд, насърчаване
на публично-частното партньорство. Предвижда се осигуряването на:
 подкрепа за успешни преходи на пазара на труда, чрез насърчителни мерки за наемане
на безработни родители с деца, включване в обучение за осъвременяване на знанията
и уменията на родители след отпуск за отглеждане на деца и др.;
 развитие на фирмените политики, разработени на основата на колективното трудово
договаряне, които създават благоприятни условия за съчетаване на семейния и
професионалния живот.
В този контекст са важни действията, насочени към формиране на нагласи в
работодателите за социалните разходи като инвестиции, чрез които се реализират не само
индивидуални, но и фирмени и обществени ползи и са израз на корпоративната социална
отговорност. По-широкото прилагане на гъвкавите форми на заетост осигурява възможности за
родителите едновременно да отглеждат децата си и да работят. Ще се насърчават бащите да
участват в отглеждането на децата, включително и чрез ползване на отпуска по бащинство; ще се
реализират насърчителни схеми за участие на бизнеса в програми за изграждане и поддържане
на фирмени социални инфраструктури като детски градини, детски кътове и др. Съобразяването
на работното време на детските заведения с работното време на предприятията и институциите,
по-гъвкава организация на работното време на социалната инфраструктура.
Социалният диалог има важно значение за намирането на решения за вътрешната
гъвкавост, за създаване на организация на работа, съобразена с родителските отговорности на
работещите. Договаряне с работодателите в колективните трудови договори на гъвкаво работно
време, отчитане на индивидуални потребности на работниците и служители за промени в
работното време за определен период, когато организацията на дейността на предприятието
позволява това.
Насърчаване на заетостта и осигуряване на качествена работна сила, особено за
приоритетните за развитието на икономиката отрасли и за намаляване на регионалните
различия в заетостта и пазара на труда.
Осигуряването на качествена работна сила е от голямо значение за повишаване на
заетостта и развитие на икономиката, особено за секторите, които произвеждат крайна
продукция с по-висока добавена стойност, включително в областта на информационните и
телекомуникационните технологии, екотехнологиите и здравните иновации.

5
По данни от Допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот“ към Наблюдението на работната сила през 2010 г. грижи за
деца до 14 години полагат 858 400 лица на възраст 15-64 години, като от тях жените са 79,8%. Лицата, които се грижат за възрастни, включително
болни, хора с увреждания, възрастни и др. лица на 15 и повече навършени години, са 437 600, като от тях жените са 54,9%.

6

Изследване „разходи-ползи“ от въвеждането на мерки за съвместяване на семейния и трудовия живот, КНСБ
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Икономическото възстановяване и създаването на нови работни места ще бъде
подкрепено и чрез приоритетно стимулиране на високотехнологичните сектори от
производството и услугите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, посредством
прилагането на по-ниски прагове за получаване на сертификат за клас инвеститор, обвързване на
инвестицията със създаването на нови работни места чрез въвеждането на допълнителен
критерий за издаване на сертификат – брой на създадените нови работни места, финансиране от
държавния бюджет на част от разходите за наетата работна сила и др. За целта ще се използват и
средствата от ОП „Иновации и конкурентоспособност”, които ще се насочат към секторите,
генериращи растеж, експортно ориентираните сектори, секторите добавящи по-висока стойност
на производството, стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база.
Създаването на нови работни места и то качествени се осъществява в иновативна
инфраструктура. Осигуряването на необходимата работна сила за тези работни места е
приоритетна задача, която ще се изпълнява координирано с отговорните за икономиката
институции. Висококвалифицирана работна сила ще бъде необходима за новосъздаваните
технологични паркове, технологични центрове, високотехнологични бизнес инкубатори,
центрове/офиси за трансфер на технологии. Създаването и развитието на индустриални зони;
подкрепата на научните изследвания и развитието на научната инфраструктура, изграждането на
центрове за върхови постижения в областта на науката и иновациите от една страна ще повиши
заетостта на качествени и високопроизводителни работни места, а от друга страна ще бъде
възможно при наличието на висококвалифицирани кадри. Създаването на технологични паркове
и изграждането на индустриални зони и развиването им в индустриални паркове ще продължат
да се насърчават като приоритетни проекти и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
като инвестициите ще са обвързани и с разкриването на нови работни места. Сътрудничеството
между университети, висши училища, изследователски центрове и развитието на
изследователската мрежа като среда за внедряване на модерни интернет технологии, също ще
осигури повече и по-качествени работни места.
За намаляване на регионалните различия в заетостта и пазара на труда ще продължи да
се прилага и развива регионалният подход при разработване и изпълнение на програми за
обучение и заетост, като се отчитат характеристиките на местните пазари на труда, специфичните
регионални потребности и ресурси за развитие до 2020 г. Ще се интензифицира връзката на
регионалните програми с приоритетите на съответната областна стратегия за развитие и на
регионалните и общинските планове за развитие, като се изпълняват по-широк кръг дейности,
включително - екологични дейности, развитие на туризма, опазване и съхранение на културното
наследство. Ще се разработват и финансират нови програми за решаване на проблемите на
местните пазари на труда. Ще се изгражда капацитета на областните комисии по заетостта за
идентифициране на проблемите в областта на заетостта и за разработване на регионални
програми за селските райони. Чрез тях ще се насърчава заетостта в новосъздадени малки
предприятия, в развитието на услугите в тези райони, ще се подкрепя преструктурирането на
дребните семейни стопанства, които като се развият ще създадат пълна заетост за членовете на
семействата, но и ще поддържат работни места. Ще се използва потенциала за създаване на
работни места за развитие на основни услуги за селското население (напр. транспорт,
водоснабдяване), достъп до развлечения и спорт, до информационни и комуникационни услуги,
като услугите следва да станат достъпни и за уязвимите групи.
Заетостта в областта на туризма се отличава със сезонен характер, но потенциалът за
създаване на работни места е голям и за хора с широк диапазон от квалификации и умения, а
също и в слабо развити региони. Природата и културно-историческото наследство са основно
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предимство на българските региони в условията на глобализация. Откриването на нови работни
места ще се осигури от развитието на природни, културни и исторически атракции; развитие на
инфраструктура за туризъм; насърчаване на алтернативните форми на туризъм и др. Последното
ще допринесе и за намаляване на сезонността, а за лицата, които остават безработни през
неактивния сезон е подходящо осигуряването на обучения за поддържане, повишаване на
професионалната квалификация и за придобиване на ключови компетентности.
С помощта на финансиране по оперативна програма „Региони в растеж” ще се разкрият
нови работни места при строителството, реконструкцията, обновяването и/или оборудването на
инфраструктура за услуги в семейна среда и в общността; за инфраструктура за дългосрочна
грижа за възрастните хора, за осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания
чрез строителство, реконструкция, обновяване и/или оборудване на публични сгради и
селищната инфраструктура; при строителството на социални жилища за специфични групи от
населението, подобряване на условията за регионален туризъм, подобряване на образователната
инфраструктура, обновяването и популяризирането на обектите на природното и културното
наследство.
С помощта на оперативна програма в сектор „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. ще
се създаде допълнителна временна и постоянна заетост в сектори строителство и управление на
инфраструктура за подобряване на управлението на водите и отпадъците, както и в областта на
опазване и подобряване на биологичното разнообразие. В рамките на конкретните операции ще
се извършат обучения за повишаване на капацитета на получателите на средства от програмата
за управление и изпълнение на проектите, както и за успешно управление на новоизградената
инфраструктура.
Повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда (flexicurity)
Възстановяването на икономическия растеж, необходимостта от увеличаване на заетостта
и укрепването на социалната кохезия налагат въвеждането на нови форми на баланс между
гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Подходът „флексикюрити” и неговите принципи
предоставят възможност за предприемане на координирани действия, които подкрепят подоброто функциониране на пазара на труда и по-доброто адаптиране към промените, поради
което ще продължи неговото прилагане. За постигането на баланс между гъвкавост и сигурност, с
активното участие на всички заинтересовани страни, ще продължат действията за развитието на:
Гъвкави и надеждни договорни отношения с оглед намаляване на сегментацията на
пазара на труда чрез:

развитие на двустранния социален диалог и колективното договаряне за
осигуряване на благоприятни условия на труд и заплащане при отчитане интересите на
работодателите и работниците;

развитие на вътрешната гъвкавост с оглед приспособяване на работодателите и
работниците към непрекъснатите промени;

активно прилагане на гъвкавите форми на заетост, включително чрез развитие на
дейността на предприятията, които осигуряват временна работа;

ограничаване на неформалната заетост и недекларираните доходи от труд,
включително чрез иновативни подходи и мерки, прилагани на национално и местно
ниво, и засилен контрол от страна на държавните органи върху спазването на трудовото
и осигурителното законодателство;
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гарантиране наемането на всички работници и служители на договори,
предоставящи достъп до социално осигурителни права, учене през целия живот;
социална закрила; финансова защита; безопасни и здравословни условия на труд.

Действията в областта на елементите от флексикюрити „Учене през целия живот за
осигуряване на непрекъснато адаптиране и подобряване на пригодността за заетост на работната
сила” и „Активна политика на пазара на труда, подкрепяща преходите между различни статуси на
пазара на труда”, са изложени в предходните части на стратегията.
По отношение на елемента „Модерна система за социална сигурност, предоставяща
гарантирани доходи и подкрепа, насърчаващи участието на пазара на труда” се предвижда:

обезпечаване на дългосрочната стабилност на системата за социална сигурност
чрез преоценяване на размерите и източниците на приходи с цел подобряване на
обхвата и размерите на предоставяните обезщетения, помощи и услуги;

развитие на гъвкави системи за изплащане на обезщетения и помощи,
насърчаващи преминаването от безработица към заетост, като едновременно с това се
гарантират доходите на уязвимите групи за ограничаване риска от бедност;

развитие на дейностите за трайно завръщане на пазара на труда на лица в
трудоспособна възраст, получаващи месечни социални помощи с цел фокусиране на
системата за социално подпомагане към най-нуждаещите се лица и семейства;

подобряване качеството на предоставяните социални услуги и достъпа до тях и
развитие на интегрирани между-секторни услуги, отговарящи на конкретните
потребности на нуждаещите се;

развитие на иновативни механизми за устойчиво насърчаване на инвестициите на
осигурителите и осигурените лица в допълнителното и доброволното пенсионно
осигуряване, включително чрез разработването на модели за инвестициите в
социалната сфера.

анализиране на възникващите социални рискове в съвременното общество и
развитието на схеми за гарантиране на достъпа до качествени дългосрочни грижи.

реформиране на системата по здравеопазване с цел подобряване на качеството и
достъпа до здравни услуги за населението.
Насърчаване на заетостта на „зелени работни места”.
Ключов приоритет в Стратегията „Европа 2020“ е постигането на устойчив растеж, насочен
към насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, основана на ефективно
използване на ресурсите. Поставените конкретни цели пред европейските държави в областта на
климатичните промени и енергията изискват емисиите на парникови газове да намалеят с 20%
(или дори с 30%, ако бъдат изпълнени условията) в сравнение с нивата от 90-те години, добиване
на 20% от енергията от възобновяеми източници, увеличаване на енергийната ефективност с 20%.
Националните цели за България в тази област са за намаляване на емисиите на парниковите
газове, достигане на 16% на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия
и повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г. Постепенният преход към
конкурентоспособна и нисковъглеродна икономика, основана на ефективно използване на
ресурсите, променя профила на заетостта, тъй като се създават нови работни места, част от
съществуващите се променят, а друга част – се закриват.
„Зелената“ икономика е ключов сектор с потенциал за разкриване на работни места.
Прогнозите са за ръст в заетостта в екологичната икономика на европейските държави и за
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създаване на 5 млн. работни места до 2020 г. в секторите на енергийната ефективност и
енергията от възобновяеми източници.7
Насърчаването на „зелените работни места” (регламентирано в Закона за насърчаване на
заетостта през 2010 г.) ще продължи чрез субсидиране на заетостта на безработни лица на такива
работни места, като стимулите ще се диференцират за насърчаване на качествените „зелени
работни места”.
За да бъде успешен преходът към икономика с ефективно използване на ресурсите, също
така ще се разработят и реализират проекти, които стимулират потенциала за създаване на
“зелени работни места”. В този процес същевременно отмират определени производства и
поради това важно значение имат мерките за ограничаване на риска от структурна безработица.
Те следва да са интегрална част от регионалните планове за развитие.
Ефективна подкрепа ще бъде осигурена чрез реализирането на мерки, които финансират
определени разходи на работодателите и допринасят за осигуряването на заетост на лица от
уязвимите групи на пазара на труда, особено за безработните на социално подпомагане.
Създаването на стимули за работодателите от „зелената икономика” ще насърчи разкриването
на нови работни места, които в противен случай не биха били разкрити.
Преходът към нисковъглеродна и ресурсно-ефективна икономика променя профила на
работните места, като от работниците и служителите се изисква да притежават нови умения в
отговор на потребностите и изискванията на работните места и в т.ч. т.нар. „зелени умения”.
Новите „зелени работни места” налагат промени в изискващите се традиционни умения, като за
целта с финансиране от Европейския социален фонд ще се осигурява обучение за придобиване
или надграждане на умения и подобряване на адаптивността на служителите и предприятията.
Перспективата за изпълнение на „зелени“ проекти от екипи, които обединяват различни
специалисти, изисква специализирано обучение, ориентирано към постигане на резултати.
Необходими са проучвания на потребностите от обучение на служителите и работниците във
връзка с прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите. По този начин ще се
създадат условия за изпреварващо инвестиране в човешки ресурси и ограничаване на риска пред
бизнеса от недостиг на квалифицирани кадри.
Условие за качество на „зелените работни места” са здравословните и безопасни условия
на труд. На основата на наблюдение и анализ относно проблемните области за качеството напр.
чрез саниране на сгради, инсталиране на слънчеви панели и др. ще бъдат реализирани мерки за
подобряване на качеството на „зелените работни места”, които имат позитивен ефект не само за
природата, но и за работещите.
Насърчаване на заетостта на „бели работни места”8 включително в областта на
социалните услуги за социално включване и превенция на социалното изключване.
Социалните услуги, които подпомагат и разширяват възможностите на хората за
самостоятелен начин на живот, притежават потенциал за създаване на работни места.
Предоставянето на достъпни, качествени и ефективни услуги, съобразени с потребностите на
хората, които се нуждаят от тях, подпомагат и разширяват техните възможности за социално
включване и пълноценна реализация в обществото.
Поради застаряване на населението и намаляване на възможностите лица от семейния
кръг да полагат грижи за деца и възрастни, търсенето на подобни услуги ще нараства в
Към възстановяване и създаване на работни места, Съобщение на комисията от 18.04.2012г.
Понятието „бели работни места” включва работните места в областта на здравните и социалните услуги. През 2000 г. заетите лица в
сектора на „белите работни места” в Европейския съюз са около 19 млн., а през 2010 г. - 22 млн. души. Според прогнози през 2020г. в сектора ще
бъдат заети около 23 ½ млн. души, които са 10% от всички заети в Европа. Профилът на заетостта на „бели работни места” обхваща работещите в
медицински центрове и хосписи, както и ангажираните в социални дейности за предоставяне на грижи за възрастни, хора с увреждания и деца.
7
8

67
www.eufunds.bg

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

средносрочна перспектива. Широкият обхват и бързият растеж на сектора на „белите работни
места” предопределят неговата ключова роля в разкриването на нови работни места през
следващите години. За развитие на системата на социални услуги допринасят реформите,
насочени към деинституционализация и предоставяне на повече услуги, базирани в общността и
в семейна среда.
Предвижда се приоритетно развитие и увеличаване на броя на предлаганите услуги в
общността, подобряване на тяхното качество, гарантиране на стабилност и финансова
устойчивост на социалните услуги, както и на процеса на деинституционализация. В дългосрочен
план политиката в тази област ще бъде ръководена от следните приоритетни цели:
деинституционализация и разширяване на достъпа до услуги чрез изграждане на адекватна
мрежа от социални услуги, предлагани в общността и в домашна среда; разработване и
разкриване на модели на превантивни социални услуги, предлагащи ранна степен на
интервенция; повишаване качеството на услугите; създаване на работещ механизъм за
финансиране и устойчиво нарастване на финансовите средства за услуги в общността и в
домашна среда; по-добро взаимодействие между здравните и социалните услуги и др.
В отговор на нарастващите обществени потребности ще се предприемат целенасочени
действия за осигуряване на повече и по-качествени „бели работни места” чрез:
 Предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, базирани в общността и в
семейна или близка до семейната среда, които са с потенциал за заетост; развитие на
системата на социални услуги в дневни центрове, центрове за социална рехабилитация
и интеграция, защитени жилища, преходни жилища, звена „Майка и бебе”, центрове за
настаняване от семеен тип, центрове за обществена подкрепа, кризисни центрове и
др., които осигуряват заетост на безработни лица;
 Развитие на социалното предприемачество, включително с подготовка на специалисти
в тази област, създаване на социални предприятия9 за осигуряване на заетост,
предоставяне на услуги и/или други форми на пряка подкрепа;
 Разширяване на схемите за предоставяне на услугите „личен асистент“ и „социален
асистент“ в национален мащаб;
 Развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0-7 г. възраст и
техните семейства;
 Развитие на интегрирани междусекторни услуги, с акцент върху взаимното обвързване
на социалните и здравните грижи, съобразени с индивидуалните потребности на
нуждаещите се лица;
 Осигуряване на качествени и достъпни услуги за отглеждане на малки деца по схеми,
финансирани от ЕСФ и включване в заетост на безработни лица;
 Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на
заетите лица в сферата на социалните услуги с оглед прилагането на съвременните
стандарти за медицински и социални грижи; в т.ч. обучение за специализирани умения,
включително умения в областта на информационните и комуникационните технологии,
както и междуличностни и социални умения; обучение, адаптирано към потребностите
на по-възрастните работници; дистанционно обучение и самообучение на лицата,
ангажирани в предоставянето на грижи за деца и възрастни; валидиране на придобити
9

Социалните предприятия работят на пазара като доставят стоки и услуги по предприемачески и иновативен начин и използват
реализираните печалби за социални цели. Социалните предприятия предоставят социални услуги, предназначени за уязвими потребители, като
достъп до жилище или до грижи, помощ за възрастни или хора с увреждания, приобщаване на рискови групи, грижи за деца, достъп до работа,
образование, справяне със зависимости и др.
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знания, умения и компетентности в процеса на самостоятелно и неформално учене и по
време на работа при предоставяне на грижи за деца и възрастни.
Разпространение на иновативни форми на организация на труда, осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд с оглед подобряване производителността на
труда и насърчаване на инвестициите в човешкия капитал
В съвременните условия постигането на по-висока производителност на труда и поконкурентоспособна и ефективна работна сила изисква прилагане на иновативни форми на
организация на труда и управление на човешките ресурси. За тази цел ще се насърчава
ефективното използване на работното време и прилагане на гъвкава организация на работното
време в съответствие с особеностите на трудовия процес, включително работно време с
променливи граници, сумирано изчисляване на работното време и др.; осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд; осъществяване на регулярни анализи на
съдържанието на трудовите задачи и оценка на индивидуалните постижения; разработване на
трудови стандарти, осигуряващи ефективно използване на ресурсите и високо качество на
произвежданите продукти и услуги; непрекъснатото обучение на персонала.
С цел устойчиво намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания и
гарантиране на непрекъснато подобряване на здравето на работещите, развитието на политиката
по безопасност и здраве при работа ще продължи в следните приоритетни направления:
поддържане на устойчива правна рамка, определяща задължителни минимални изисквания за
всички участници в трудовия процес; ефективно прилагане на законодателството по безопасност
и здраве при работа; активно участие на социалните партньори на всички нива чрез тристранния
и двустранния социален диалог; превенция на професионалните и здравни рискове; оказване на
помощ и консултации на институциите и звената, работещи в сферата на условията на труда на
национално и регионално равнище.
Ограничаването на нерегламентираната заетост е основна задача за периода на
изпълнение на Стратегията. Този процес ще бъде част от подобряването на правно-регулативната
среда за бизнеса и особено нейното прилагане.
Качествената заетост е несъвместима с нарушенията на трудовото законодателство. В тази
връзка с помощта на социалните партньори ще се развие дебата по темата с помощта на медиите
за постигане на обществена нетърпимост, ще се прилагат стриктно изискванията за липса на
задължения към държавата и местните власти при кандидатстване по обществени поръчки и
проекти с европейско финансиране. Ще продължат разяснителните кампании сред заетите и
безработните, особено сред младите хора за техните трудови права заедно с обучения по темата.
Ще се разширява и партньорството между държавата и гражданското общество за мониторинг и
контрол на нарушенията. Интегрирането на информацията от административните регистри ще
позволи съпоставяне на данните, надеждни анализи и идентифициране на нерегламентираната
заетост и сивата икономика, която в период на стопанско оживление трябва да намалява.

3.ДОБРИ ПРАКТИКИ.
Бързопроменящият се, все по-разнообразен, глобализиран и нетрадиционен пазар на
труда изисква развитието на индустриалните отношения и адаптирането им към нови
развития.
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Като добра практика по изпълнение на Младежката гаранция за развитие можем да се
спрем на дейностите, изпълнявани от КНСБ.
Работата на КНСБ върху европейското рамково споразумение за млаждежка заетост е в
трите области на обучение, преход и заетост. Дейностите, които КНСБ осъществява са
насочени към информиране, обучение и включване в субсидираната заетост на младежи
до 29-годишна възраст. Обхванати са всички нива - национални, регионални и
регионални. Основните дейности на КНСБ през последните три години в изпълнение на
европейското рамково споразумение за младежката заетост са следните:
В националното рамково споразумение за 2014 г. (10 октомври) КНСБ поема ангажимента
да изпълни следните конкретни задачи:
• да се информират младите хора за техните трудови права и задължения- в тази връзка
има разработен и изпълнен проект „Моето първо работно място“;
• Да участва в разработването и прилагането на методология за идентифициране на
младежи на възраст от 15 до 24 години (включително тези, които не работят или учат и не
са записани в "Бюро по труда") и да активира интеграцията им на пазара на труда или към
завръщане към образователната система;
• Да участва в процеса на идентифициране и установяване на контакти с младежи, които
не работят или учат и не са регистрирани в дирекции "Бюро по труда";
• Да участва в разработване и реализиране на проекти и програми за обучение и заетост
на младите хора;
• Да насърчава изпълнението на Националния план за изпълнение на гаранцията за
младежта (NYGIP) за привличане на млади хора, които не работят, не учат и не са
записани в дирекциите "Бюро по труда" и насърчават работата си. интеграцията на пазара
на труда или връщането им на системно образование.
Една от дейностите на КНСБ е проектът "Шанс за работа", който се изпълнява през всички
години на разглеждания период. Проектът има за цел да активизира и подобри
пригодността за заетост на младежи до 29-годишна възраст. Дейностите по проекта бяха
съсредоточени върху НПДЗ и включваха: мотивационно обучение, обучение на ключови
умения - работа в екип, професионално обучение за придобиване на квалификационна
част в професиите "градинар" или "здравен асистент" и 3-месечен стаж за успешни
стажанти в проекта.
Освен това, през 2014 г. колежите за образование и обучение WETCO / CITUB
предоставиха професионални съвети на 2000 младежи до 29-годишна възраст.
През 2015 г. КНСБ започва изпълнението на 2 проекта, насочени към НПДЗ: 1) Регионален
проект на община Ихтиман в партньорство с Центъра за професионално обучение в КНСБ.
20 млади роми са обучени в професионално обучение "Гардън" и в момента са в
пробация в общината. 2) проект "Chance to Work 2015", в който са мотивирани 530 НПДЗ.
Те бяха ръководени и ориентирани, придобиха ключово умение "Работа в екип" и
професионална квалификация "Социален асистент" - работа с деца. 40% участват в стаж в
общинските социални институции. Втората част от проекта е насочена към 400 НЕЕ до 24годишна възраст със средно образование, но без професионална квалификация. Те вече
са получили професионално ориентиране, мотивация и част от професионалната
квалификация "Асистент педагог".
За да се улесни прехода на младите хора от училище към работа, КНСБ, Синидиката на
българските учители ( СБУ) и Министерство на образованието и науката в рамките на
проект
„Моето първо работно място“ подготвиха пакет от девет тематични
листовки, достъпни в електронен вариант на адрес http://mfwp.labour-bg.net.
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Те са насочени към информация по следните теми, които младите хора следва да
знаят: Знам: Искам да работя; Започвам работа; Възнаграждението на моята работа;
Защита срещу рискове на работното място и в живота - задължителна застраховка;
Работно време; Безопасни условия на труд; Работа в чужбина. След като започна да
работя, мога ли да променя нещо? Кой следи правата на работниците?
Целта на брошурите е да помогнат на учениците в прогимназиалните класове на
гимназиити да познават своите граждански, социални и трудови права, преди да влязат
на пазара на труда. КНСБ в партньорство със СБУ и Министерството на образованието и
науката, въведе като свободноизбираем предмет в горните гимназиални класове „Моето
първо работно място“.
КНСБ от друга страна активно участва в разработване на политики за качествена
заетост, черз участия в работни групи към МТСП за промени в Закона за насърчаване на
заетостта.Благодаряние на тази своя дейност се постигат добри възможности за
финансиране на дуалното обучение. Конкретен принос към действията в подкрепа на
младежката заетост е наемането на 947 младежи по проекта "Шанс за работа“,
разработен и изпълнен от КНСБ.
Раздел 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В България има създадени и действащи механизми за мониторинг и оценка на степента
на постигане на активните политики за въвеждане и установяване на качествени работни места
на българския пазар на труда. те се реализират с помощта на редица от отговорните институции
за и ще продължат да бъдат използвани и подобрени. Данните за изпълняваните мерки се
събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ,
Международната организация по труда и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие. Данни за въздействие на политиката се осигуряват от Националния статистически
институт, чрез провеждане на регулярни статистически изследвания и основно от Наблюдение на
работната сила, което се провежда на тримесечие. Административната статистика на Агенцията
по заетостта е източник на подробна информация, която позволява да се извършва текущ
мониторинг на изпълнението на активните мерки и програми. С цел сравнимост се прилагат
идентични показатели за текущ мониторинг за всички програми на база предоставяната
ежемесечно информация от административната статистика на АЗ. За всяка от изпълняваните
мерки и програми по унифицирани показатели се събират данни за участниците (включени,
работили, прекратили участието си в мярката или програмата лица и др.), за разходите
(финансови средства, предоставяни на безработни лица, на работодатели и др.), събират се и
специфични данни, съгласно целите на програмите и мерките. Събраната информация се
обобщава на тримесечие и годишно и се използва за анализ на изпълнението на активната
политика на пазара на труда. Мониторингът предоставя информация за изпълнението и в
известна степен за резултатността и ефективността на провежданата активна политика, но пълна
оценка на въздействието на активната политика на пазара на труда ще се прави чрез оценка на
ефекта от изпълнението на активните програми и мерки чрез набиране на информация от
анкетни проучвания сред участниците в програмите и мерките, съответните контролни групи от
безработни, неучаствали в програмите и мерките и сред работодателите, ползвали преференции
при разкриване на нови работни места или наемане на безработни.
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Мониторингът на изпълнението на политиката по заетостта се осъществява текущо, а
оценка на ефекта от изпълнението на различни програми и мерки ще се провежда през
определен период от време. Провеждат се различни оценки на ефекта:

Предварителна оценка (еx-ante оценка) - на нови програми и инициативи с оглед
постигане на по-добро качество на предложенията и по-добро насочване на
предлаганите действия. Предварителната оценка ще включва различни елементи като:
причини за възникване на даден проблем; конкретни особености на целевата група;
очаквани общи и специфични резултати от предвижданите действия; показатели за
измерване постигането на заложените цели и др.

Оценка на ефекта от изпълнението на програмите и мерките (ex-post) - брутна
оценка - най-малкото веднъж на 3 години; и нетна - най-малкото веднъж на 5 години,
чрез които ще се установяват какви са реалните резултати за участниците в програмите
и мерките в сравнение с другите безработни, които не са участвали.
За подобряване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на труда,
финансирана със средства от държавния бюджет Агенцията по заетостта изготви оценка на
ефекта от активната политика на пазара на индивидуално ниво, както и оценка на приноса на
активната политика на пазара на труда за избрани показатели, характеризиращи икономическото
и социално развитие на страната за периода 2000-2011 г. (макро оценка).
Месечният и годишният мониторинг на дейностите по осигуряване на заетост се
извършва от специализирани звена в МТСП и в системата на АЗ. Агенцията по заетостта чрез
своите териториални поделения осъществява месечно, тримесечно и годишно наблюдение и
оценка на изпълнението на активните мерки и програми на пазара на труда на различни нива.
С цел подобряване на информационната база за осъществяване на необходимите
действия в горепосочените области и развитие на методологическите инструменти ще се
предприемат действия в следните направления:

Уеднаквяване на информационните масиви с цел интегриране на наличната
информация от различните източници и институции с цел установяване на
резултатността и ефективността на различни политики. Например чрез сключеното
споразумение за обмен на данни между МТСП и МОН ще се осигури своевременна
подкрепа за включване в заетост или обучение на младите хора, които не учат и не
работят;

Функциониране на националната система за проучване и прогнозиране на
потребностите от работна сила с определени характеристики, което ще позволява подобро срещане на търсенето и предлагането на работна сила на пазара на труда;

Развитие на инструментариума за събиране и предоставяне на информация за
пазара на труда за формиране на бази-данни в ЕВРОСТАТ. Ще се разработят нови
индикатори, отразяващи по-пълно процесите на пазара на труда и факторите, оказващи
влияние върху тях;

Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП ще разшири
подхода за събиране, с поделяне и запазване на данни между базите на АЗ, АСП, ГИТ,
АХУ и ДАЗД, чрез които се предоставя достъп до актуални данни. Системата позволява
интегрирането на информационните системи на социално-осигурителните и
контролните институции на пазара на труда. Достъпът до обединени бази данни и
единни информационни системи ще позволява информиране в реално време и
предприемане на ефективни действия. Така е възможно по-точното проследяване и
измерване на ефективността и ефикасността от провежданите политики;
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Развитие на подхода на формиране на политики въз основа на резултати от
изследвания, проучвания и други научни методи за оценка на потребностите от
конкретни мерки, на резултатите от приложението и др. Продължава да се развива
капацитета на институциите за стратегическо анализиране и прогнозиране на
процесите на пазара на труда.

Измерването на напредъка по реализиране на политиките се определя, както чрез
изменението в абсолютните стойности на показателите, така и на относителните им дялове от
общата съвкупност, както следва:
Повишаване качеството на работната сила според изискванията на работните места и
за повишаване на производителността на труда
Показатели за образователното равнище на населението
- Нетни коефициенти на записване в различните степени на образование
- Брой отпаднали от образователната система по причини и степен на образование
- Брой на завършилите по степен на образование, (Международната стандартна
класификация на образованието (ISCED))
- Разпределение на населението на 15 и повече години по степен на образование
- Заети и безработни лица по степен на образование
- Дял на рано напусналите образователната система;
- Процент на младежите на 20-24 г. с най-малко средно образование
- Дял на 30-34 - годишните със завършено висше образование
Показатели за активна политика и интеграция на пазара на труда
- Включени лица в:

програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет

обучение на възрастни, финансирано от държавния бюджет

програми за заетост и обучение на възрастни, финансирани от други източници
- Активно търсещи работа лица, постъпили на работа, в т.ч.:

чрез посредничество на БТ;

на първичния пазар;

по мерки и програми.
- Брой (дял) на регистрирани безработни от групите в неравностойно положение на
пазара на труда: продължително безработни (над 1 г.); безработни с увреждания;
младежи до 29 г.; жени; лица с ниска степен на образование и без специалност и
професия.
- Брой (дял) на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда, устроени
на работа.
- Лица, получаващи социални помощи, включени в програми за обучение и заетост
Показатели за гъвкавост и сигурност
- Брой заети лица на непълно работно време
- Брой на самостоятелно заетите лица
- Брой и дял на срочните трудови договори
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Съотношение между минималната работна заплата към средния размер на
обезщетението за безработица
- Съотношение между средната работна заплата за страната към средния размер на
обезщетението за безработица
Брой предприятия и брой заети лица в едно предприятие
Брой предприятия според броя на заетите лица в тях:
- • до 9 заети лица;
- • от 10 до 49 лица;
- • от 50 до 249 лица;
- • с 250 и повече заети лица.
-

Разпространение на иновативни форми на организация на работа, осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
- Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
- Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия
Показател за качество на работните места
- Степен на установения професионален риск
- Трудови злополуки - брой и разпределение по икономически дейности, вид и последици
- Таблица 7 Нетни ефекти върху заетостта по отделни социални групи 10
Към 2010г.
Целеви групи на активната политика на пазара на труда
Мъже
Жени
Лица с висше образование
Лица със средно образование
Лица с основно и по-ниско образование
Младежи до 29 годишна възраст
От 30 до 50 годишна възраст
Лица над 51 годишна възраст

Нетен ефект
11.7 %
18.4 %
1.1 %
10.4 %
33.9 %
15.6 %
8.9 %
28.2 %

Реализирането на съвместни действия от страна на социалните партньори спомагат за
реализиране на политиките в областта на повишаване на гъвкавостта и ефективността на пазара
на труда чрез: провеждане на обучения, предоставяне на консултации, изработване на доклади и
анализи, извършване на проучвания, изработка на информационни материали и интернетстраници и др. дейности, които се финансират по ОП РЧР.
По проект “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективно трудово
договаряне” изпълняван от Конфедерацията на независимите синдикати в България са
разработени десет анализа в ключови области, свързани с трудовото законодателство, две
Национални споразумения за уреждане регулирането на надомния труд и за
организацията и прилагането на дистанционна работа в Република България и методика,
за измерване на трудовия климат в България. Създаден е и функционира Национален
Източник: “Основни резултати на нетния ефект от посредническите услуги по заетостта” М. Коцева,
Ал. Цветков, юни 2010.
10
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център и мрежа от 38 офиса. Поддържат се и се актуализират три информационни
портала, предоставящи информация за трудовите, осигурителни и синдикални права на
работниците и служителите.
По проект “Подкрепа за достоен труд” изпълняван от Конфедерация на
труда “Подкрепа” е изградена Информационна система за колективни трудови договори и
национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд”, изготвени са 9 анализа на
колективното трудово договаряне и две проучвания на пазара на труда на тема
„Изследване на мобилността в рамките на ЕС, като фактор за повишаване адаптивността
на работната сила”. В рамките на компонента са сключени двустранни споразумения за
съвместна работа между синдикални организации от ЕС: Кипър и Великобритания и са
предоставени над 22.8 хил. консултации в пет направления: пазар на труда, трудовоправни и осигурителни отношения, безопасност и здраве при работа, младежки дейности
и обучение и квалификация.
По проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, който
се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България е създаден Обществен
съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и е изграден Национален
център за ограничаване и превенция на неформалната икономика с деветте регионални
звена. В рамките на компонента са изготвени 7 доклада за състоянието, спецификите,
ограничаване и превенция на неформалната икономика в България, изграден е
информационен сайт с платформа за дистанционно обучение и е конструиран Композитен
индекс „Икономика на светло”.
По проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence.bg) изпълняван от
Българска стопанска камара са реализирани етапи и дейности, в които са постигнати устойчиви
практически резултати:
 Разработена е цялостна приложна методология на национална система за оценка на
компетенциите, съобразена с водещи световни модели;
 Организирана и успешно е проведена широка кампания сред всички заинтересовани лица
и институции на пазара на труда за обучение (2 568 лица успешно придобиха ключови
компетентности) и популяризиране на ползите от прилагането на най-съвременните
методи и модели за управление на човешкия капитал.
 Създаден и развит е един сериозен експертен капацитет и потенциал в 20 водещи сектори
на българската икономика (туризъм, металургия, електротехника, машиностроене,
електроника, месопреработване, дървопреработване и мебели, химия, безалкохолни
напитки, специализирани строителни дейности, търговия на едро, търговия на дребно,
информационни технологии, транспорт, консервна, млечна, мехатроника, охрана и
разследване, фасилити мениджмънт и електромобили) чрез изградената национална
организационна инфраструктура (Национална референтна мрежа) за разработване и
внедряване на професионални стандарти и компетентностни модели.
 В 20-те пилотни сектора са разработени компетентностни профили за повече от 200
ключови длъжности и позиции, представляващи стандарти за професионално трудово
представяне.
 Изготвени са предложения за промени в нормативната уредба, които са предпоставка за
провеждане на ефективна държавна политика за повишаване на адаптивността,
ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда –
обвързването в общ пазарноориентиран модел на учебните програми в средното и висше
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образование с потребностите на бизнеса, създаване на единна система за образователния
и квалификационния профил на работната сила и др.;
Осъществено е обвързване на проектните дейности с други европейски проекти и
програми (ESCO, EQF, ECVET, EQARF, EU-секторни съвети, актуализиране на учебните
планове и програми във ВУ, валидиране на знания, умения и компетентности,
прогнозиране потребностите от кадри и др.);
По проект “Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната
икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за
ограничаването й”, който се изпълнява от Българска търговско - промишлена палата са
създадени Регионални мрежи за сътрудничество, стартиран е HelpDesk (в който се
обработват получените сигнали), проведени са 34 информационни семинара и е изготвен
„Анализ на степента на правна информираност на работодателите и на заетите лица”.
По проект “Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани
политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и
корпоративната социална отговорност”, който се изпълнява от Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България са разработени: „Наръчник с механизъм за
определяне на необходими и бъдещи квалификации и компетентности на заетите и
тяхното управление в ключови за квалификацията функции на управлението на
персонала” и учебна програма от три модула. Проведени са 6 семинара на тема:
„Механизъм за определяне на необходими и бъдещи квалификации и компетенции на
заетите и тяхното управление в ключови за квалификацията функции на управлението на
персонала”.
В областта на ефективните активни политики на пазара на труда се реализират редица
програми, мерки и схеми финансирани, както със средства от държавния бюджет, така
и по ОП РЧР.

С цел ограничаване закриването на работни места в резултат от кризата и компенсиране
на доходите една от основните мерки, която се прилагаше на пазара на труда през 2009 и 2010 г.
е изплащането на компенсации на работници и служители, преминали на непълно работно
време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги“. През 2009 г. са подпомогнати над
20 000 работници и служители и около 500 работодатели, а през 2010 г. - 6 188 работници и
служители, работещи при над 200 работодатели.
За намаляване на младежката безработица бяха предприети действия за ограничаване на
отпадането от училище, за ограничаване на бариерите при прехода от обучение към работа,
ранна подкрепа за безработните младежи, както и за висококвалифицираните младежи, които
не притежават практически опит и които желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност
или да стажуват в публичната администрация, да стажуват или чиракуват при частни
работодатели или да бъдат наети на субсидирани работни места.
През отчетния период са реализирани редица програми, мерки и схеми, насочени към
интеграция на младите хора на пазара на труда, в т.ч.:
По Програма „Старт на кариерата” за придобиване на трудов стаж на
безработни младежи, завършили висше образование в публичната администрация са
включени над 3 130 младежи.
По мерките (чл. 36, ал.1 и ал 2., чл. 41 от ЗНЗ) насърчаващи работодателите
да наемат безработни лица до 29 годишна възраст, включително и с трайни увреждания,
както и да разкриват работни места за стажуване на безработните младежи с цел
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улесняване на тяхната устойчива интеграция на пазара на труда, са работили над 9 500
младежи.
По схема “Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване
на пазара на труда в България” 5 242 младежи са получили посреднически услуги,
включените в обучение за придобиване на ключови компетенции са 5 574, а включените
в заетост след преминатото обучение лица са 940. По схема “Създаване на заетост на
младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” е осигурена субсидирана заетост на
6 588 лица.
С цел удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници бяха
предприети действия за дългосрочни промени в пенсионната система, които водят до
повишаване на възрастта за излизане от пазара на труда с 4 месеца всяка година до
достигане на 63 г. за жените и 65 г. за мъжете с тенденция за изравняване. За повишаване
предлагането на труд и ограничаване на безработицата сред лицата над 50 годишна
възраст се изпълняват: Националната програма „Помощ за пенсиониране” и мерки по
ЗНЗ, по които се предоставят стимули на работодатели да наемат лица над 50 г. възраст
(чл. 55а), както и на лица придобили право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране (чл. 55б). Общо за отчетния период по Националната програма и мерките
по ЗНЗ в заетост са включени 12 982 безработни лица над 50 годишна възраст.
За повишаване на заетостта при жените се субсидира заетостта на безработни лица самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3 г. възраст, насочени от
поделенията на АЗ за работа на пълно и непълно работно време. На тези работодатели се
предоставят суми за заплатите и осигуровките на наетите лица, до 12 месеца. За безработните
майки с деца от 3 до 5 г. възраст, насочени от поделенията на АЗ за работа на пълно и непълно
работно време се предоставят суми за заплатите и осигуровките до 12 месеца. През периода бе
прилагана Националната програма „В подкрепа на майчинството”, която бе продължена чрез
схемата „Отново на работа” по ОП РЧР, чрез която се насърчава съвместяването на
професионалния и семейния живот на родителите с малки деца чрез осигуряването на безплатна
детегледачка. Грижи за малките деца полагат безработни лица, които предварително се обучават
за придобиване на ключови компетентности за полагане на грижи за малки деца. Субсидират се
средствата за трудово възнаграждение и осигуровки на наетите лица. Успешно са преминали
обучение 2 620 лица, от които 2 388 лица са включени в заетост.
В рамките на ОП РЧР се реализират редица схеми за интеграция на безработни лица на
пазара на труда чрез включване в обучение за придобиване на професионална квалификация,
ключови компетентности и осигуряване на заетост. Схема „Квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта” е насочена към интеграция на неравнопоставените групи на пазара на
труда чрез предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация. Общо по тази схема към края на 2011 г. в обучение са включени 373 лица, като на
184 лица е осигурена последваща заетост. През 2012 г. в обучение по схемата са включени 1 772
лица.
По схема “Развитие” се предоставя обучение и се осигуряват възможности за включване
в заетост на безработни лица. Общият брой на успешно завършилите обучение за отчетния
период възлиза на над 57 000, от които над 53 000 са включени в заетост.
С направени през 2010 г. промени в ЗНЗ е въведена мярка за насърчаване на заетостта на
т. нар. „зелени работни места”, съгласно която на работодателите се предоставят субсидии за
трудово възнаграждение за срок до 12 месеца, когато на „зелени работни места” се наемат
безработни с престой на пазара на труда над 6 месеца. През 2011г. и 2012г. са наети на такива
работни места 1 162 безработни.
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Насърчаването и разпространението на иновативни форми на организация на работа и
на здравословни и безопасни условия на труд с оглед подобряване качеството и
производителността на труда

Въведени са изискванията на всички директиви на Европейския съюз, които са в сила за
държавите-членки. Изградена е система от норми, конкретни изисквания и задължения за
осигуряване на безопасност и здраве при работа, която създава реална основа за реализиране на
принципите на единния европейски пазар. С промени в Закона за здравословни и безопасни
условия на труд се осигуриха възможности за реализиране на програми за диагностика на
професионалните болести. Извършени са редица законодателни промени за ефективна защита
от рискове на работещите, подобрено превантивно медицинско обслужване на работниците и
служителите, повишена защита на лицата с намалена работоспособност. Подобряването на
безопасните и здравословни условия на труд е подкрепено в рамките на схеми по ОП РЧР.
Образование и обучение в подкрепа на прехода към икономика, основана на
знанието.Подобряване на достъпа, качеството и ефективността на образованието и
обучението, намаляване на отпадането от училище и интегриране на пазара на труда на
рано напусналите системата на образованието
В областта на образованието и обучението в подкрепа на прехода към икономика,
основана на знанието, се изпълниха редица задачи за подобряване на достъпа до образование и
обучение, намаляване на отпадането от училище и интегриране на пазара на труда на рано
напусналите системата на образованието.
За постигане на целта са предприети действия за засилване ролята на предучилищното
възпитание и подготовка, за интегрирано обучение на деца със СОП, за създаване на
съвременна, стимулираща учебна среда, за задържане на децата в училище, усъвършенстване на
дейностите по професионално ориентиране с цел подпомагане на младежите при избора на
професия, реализация на програми и проекти за по-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст, за преодоляване на негативните последствия за лицата,
отпаднали от системата на средното образование (обучение за ограмотяване, професионално
ориентиране, обучение по ключови компетентности, разширяване на кръга от услуги за
търсещите работа лица – обучение, стажуване, чиракуване, проекти за младежи напуснали
училище – професионално обучение по търсени професии).
За по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите
малцинства по схема „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо
прилагане на интеркултурно образование и възпитание” са интегрирани деца и ученици от
ромски произход, обучени са учители за работа в мултикултурна среда. Реализира се
Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми с два модула: ограмотяване и
професионална квалификация.
През периода 2008 г. – 2011 г. индивидуално професионално ориентиране, организирано
и финансирано от АЗ, е проведено за повече от 342 хил. лица, а в групово професионално
ориентиране са включени над 172 хил. лица. През 2012г. в индивидуални и групови форми за
професионално ориентиране и мотивация са включени 6 004 лица.
Високото качество на образованието и обучението влияе пряко върху пригодността за заетост
на работната сила, допринася за повишаване на конкурентоспособността, за намаляване на
безработицата и за преодоляване на социалната изолация. За насърчаване на прилагането и
използването на ИКТ в системите на образование и обучение – МОН реализира Национална
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програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”. За подобряване
качеството на подготовката на учителите и обучаващите на възрастни по ОП РЧР се реализира
схема „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на
учителите, преподавателите във ВУ и директорите”. От 2010 г. се прилага разработения в МТСП
Механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни. По ОП РЧР се
реализира схема “Разработване на система за оценка на качеството на образованието”.


Подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите и
изискванията на работните места

С оглед подобряване на връзката на обучението с потребностите и изискванията на
работните места през 2011 г. стартира схема „Изграждане на система за прогнозиране на
потребностите от работна сила с определени характеристики” по ОП РЧР. С оглед насърчаване
придобиването на ключови компетентности са реализирани редица схеми по ОП РЧР чрез
открита процедура по подбор на проекти или чрез финансиране с ваучери: „Квалификационни
услуги и обучение за заети лица”, „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им
включване на пазара на труда в България”, „Вземи живота си в свои ръце”, „Аз мога”, „Аз мога
повече”. За организиране на обучения на безработни за придобиване на професионална
квалификация и ключови компетентности със средства от държавния бюджет се финансират
редица програми и проекти: програма „Нова възможност за заетост”, проект „Реализация”,
Проект за младежи, напуснали училище, проект „Пак ще успеем”, проект „Нова заетост –
ключови умения за заетост”, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания, проект „Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална
квалификация и обучение”, проект „Професионално обучение за аниматори в Североизточен и
Северозападен регион”, както и обучения в Българо-германските центрове за професионално
обучение – Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Царево и Смолян и в Центъра за развитие на
човешките ресурси и регионални инициативи.
С цел улесняване на прехода от образование и обучение към работа са предприети
действия за активизиране на посредническата дейност и провеждане на общи и специализирани
трудови борси по региони и отрасли и трудови борси за завършващи ученици и студенти. С оглед
осъществяване на резултатни контакти и по-добро взаимодействие с работодателите, са
организирани посещения на място във фирмите. Завършилите своето образование ползват
адреси за връзка чрез страницата на Агенцията по заетостта и с електронните регистри на
наличните работни места на частни трудови посредници, както и е-Трудовата борса, в която
могат да се регистрират работодатели и търсещи работа лица, като всички услуги, предлагани от
платформата, са безплатни.
За подобряване на връзката между образованието и обучението и потребностите на
работодателите значение има и актуализирането на Националната класификация на професиите
и длъжностите през 2011г. за прякото прилагане на Международната стандартна класификация
на професиите (ISCO-08). НКПД се актуализира ежегодно със заповед на министъра на труда и
социалната политика, като се добавят нови длъжности.


Развитие на формите и насърчаване на участието в учене през целия живот

За повишаване на достъпа и насърчаване участието на лицата в обучение през 2009 г. се
въведе нов финансов инструмент при обучението на възрастни - ваучери за обучение. Чрез
ваучери се финансират обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови
компетентности в рамките на ОП РЧР, които допринасят за повишаване на пригодността за
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заетост на лицата и улесняват професионалната мобилност. За разлика от прилаганите
механизми за директно финансиране на обучаващите институции, при ваучерите за обучение
лицата избират сами вида обучение и обучаващата институция, а финансирането следва
обучавания. По този начин се създават предпоставки за постигане на по-голямо съответствие на
предлаганото обучение с потребностите от обучение. Повече от 193 хиляди безработни и заети, в
т.ч. 71 хиляди безработни лица, са получили ваучери и са включени в обучение, а близо 165
хиляди лица, в т.ч. 69 хиляди безработни, успешно са подобрили своите знания и умения.
С цел развитие на формите и насърчаване на участието в учене през целия живот са
приети изменения и допълнения в Закона за висшето образование за оптимизиране на
процесите в системата на висшето образование и оптимизиране на структурата на висшите
училища и националната мрежа от висши училища. Създадени са възможности за обучение на
студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и научните организации.
Въведен е нов модел на акредитация на висшите училища. В приетия през отчетния период
Закон за младежта има регламенти държавата и общините да подпомагат и насърчават
неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите.
Приложение 2
Показатели за мониторинг за периода 2008-2012 г.
Мерна
Показатели

Източник

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

единица

Макроикономическо развитие и заетост
Показатели за макроикономическо развитие
Прираст на БВП - общо, в т.ч. БДС по сектори*
селско стопанство*
индустрия*
услуги *
БВП на глава от населението*
Прираст на производителността на труда (на един
зает)
Инфлация, средногодишна (Средногодишен ИПЦ,
предходната година = 100)
Показатели за икономическа активност
Коефициент на икономическа активност на
населението (15 - 64 г.)
Прираст на работна сила (15-64 г., на годишна
основа)
Лица извън работната сила (15 - 64 г.)
Лица извън работната сила желаещи да работят (1564 г.)
Относителен дял на лица извън работната сила
желаещи да работят от всички неактивни лица (15-64
г.)
Обезкуражени лица (15 - 64 г.)
Относителен дял на обезкуражените лица от всички
неактивни лица (15-64 г.)
Показатели за заетост
Заети лица (15-64 г.)
Заети лица (15-24 г.)
Заети лица (15-29 г.)
Заети лица (20-64 г.)
Заети лица (55-64 г.)
Заети лица - мъже (15-64 г.)
Заети лица - жени (15-64 г.)
Коефициент на заетост (15-64 г.)
Коефициент на заетост (15-24 г.)
Коефициент на заетост (15-29 г.)
Коефициент на заетост (20-64 г.)

%
%
%
%
хил. лв.
%

НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ

6.2
32.4
6.0
4.1
9.09
3.5

-5.5
-9.5
-5.7
-1.3
9.007
-2.9

0.4
-6.2
-6.3
4.4
9.359
5.3

1.8
-1.1
5.8
0.7
10.248
5.4

0.8
3.5
0.8
-0.2
10.619
5.4

%

НСИ

12.3

2.8

2.4

4.2

3.0

%

НСИ

67.8

67.2

66.5

65.9

67.1

%

НСИ

1.6

-1.8

-2.5

-1.6

0

хил. бр.
хил. бр.

НСИ
НСИ

1664.7
246.1

1680.3
274.2

1689.8
317.9

1707.6
324.0

1619.7
309.7

%

НСИ

14.8

16.3

18.8

19.0

19.1

хил. бр.
%

НСИ
НСИ

149.9
9.0

184.2
11.0

222.3
13.2

233.5
13.7

225.6
13.9

хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.
%
%
%
%

НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ

3306.2
262.6
578.8
3275.8
453.1
1755.5
1550.8
64.0
26.3
40.8
70.7

3204.8
240
536.7
3178.6
452
1698.7
1506.1
62.6
24.8
38.7
68.8

3010.4
207.4
475.4
2993.9
421.2
1579.2
1431.2
59.7
22.2
35.6
65.4

2927.5
190.2
502.2
2917.6
474.1
1541.1
1386.4
58.4
22.1
37.2
62.9

2894.9
178.3
488.6
2882.2
479.2
1517.2
1377.7
58.8
21.9
37.5
63.0

80
www.eufunds.bg

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

Коефициент на заетост (55-64 г.)
%
НСИ
46.0
46.1
43.5
Коефициент на заетост - мъже (15-64 г.)
%
НСИ
68.5
66.9
63.0
Коефициент на заетост - жени (15-64 г.)
%
НСИ
59.5
58.3
56.4
Заети лица на 15 и повече навършени години
хил. бр.
НСИ
3360.7
3253.6
3052.8
По сектори:
251.2
230.7
208.1
Селско и горско стопанство**
Индустрия**
хил. бр.
НСИ
1224.2
1146.4
1015.3
Услуги **
хил. бр.
НСИ
1885.3
1876.4
1829.4
Заети лица на 15 и повече навършени години по
класове професии***:
Ръководители
хил. бр.
НСИ
220.8
223.7
221.4
Специалисти
хил. бр.
НСИ
414.8
412.9
396.1
Техници и приложни специалисти
хил. бр.
НСИ
325.3
321.7
300.9
Помощен административен персонал
хил. бр.
НСИ
241.9
236.8
226.0
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и
хил. бр.
НСИ
532.9
532.8
522.5
охраната
Квалифицирани работници в селското, горското,
хил. бр.
НСИ
155.0
142.2
129.0
ловното и рибното стопанство
Квалифицирани работници и сродни на тях
хил. бр.
НСИ
535.2
493.6
432
занаятчии
Машинни оператори и монтажници
хил. бр.
НСИ
470.3
450
417.5
Професии, неизискващи специална квалификация
хил. бр.
НСИ
434.7
411.4
378.3
Заети лица на 15 и повече навършени години по
степени на образование
Висше
хил. бр.
НСИ
856.9
858.9
831.2
Средно
хил. бр.
НСИ
2002.5
1924.7
1838.4
в т.ч. с придобита професионална квалификация
хил. бр.
НСИ
1358.6
1303.7
1226.5
Основно
хил. бр.
НСИ
435.5
415.7
346.2
Начално и по-ниско
хил. бр.
НСИ
65.7
54.2
37.1
Повишаване качеството на работната сила според изискванията на работните места и за повишаване на
производителността на труда

44.6
61.2
55.6
2965.2
201

45.7
61.3
56.3
2934.0
189.0

932.7
1831.5

919.0
1826.0

187.2
458.3
239.5
197.0
646.7

179.1
449.1
239.2
189.1
644.4

124.0

111.8

414.9

412.5

384.5
286.1

389.1
294.6

829.5
1795.7
1185.6
306.6
33.4

837.6
1776.1
1159.2
290.1
30.2

81.3
96.7
81.6
81.7
0.5
3.4
35.4

81.5
95.8
81.8
81.3
0.5
2.3
37.3

82.1
95.4
81.0
82.1
0.4
2.1
38.2

5.6
7.0
6.1
0.042

5.7
6.7
6.0
0.007

Показатели за образователното равнище на населението
Нетни коефициенти на записване по степени на
образование ****
ISCED 0
%
НСИ
73.8
74.3
ISCED 1
%
НСИ
94.6
93.4
ISCED 2
%
НСИ
82.0
82.4
ISCED 3
%
НСИ
78.3
78.6
ISCED 4
%
НСИ
0.7
0.8
ISCED 5B
%
НСИ
4.1
3.9
ISCED 5A
%
НСИ
30.9
33.1
Брой напуснали образователната система по причини и степен
на образование*
ISCED 1
хил. бр.
НСИ
5.8
5.9
ISCED 2
хил. бр.
НСИ
7.8
7.6
ISCED 3
хил. бр.
НСИ
6.4
6.0
ISCED 4
хил. бр.
НСИ
0.099
0.042
Брой на завършилите по степен на образование, (Международната стандартна класификация на
образованието (ISCED)
ISCED 2 (Завършили основно образование)
ISCED 3 (Завършили средно образование)
(Придобили професионална квалификация в професионални
ISCED 4

хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.

НСИ
НСИ
НСИ

67.1
69.6
1.5

63.6
69.3
1.7

61.0
63.0
1.9

56.8
62.5
1.5

53.9
59.7
1.2

ISCED 5B
ISCED 5A
ISCED 6
Население на 15 и повече години - общо

хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.
хил. бр.

НСИ
НСИ
НСИ
НСИ

5.5
48.8
0.6
6616.8

6.8
50.4
0.6
6585.0

6.9
53.0
0.6
6537.5

7.6
55.9
0.6
6363.2

4.2
59.0
1.0
6300.6

колежи след средно образование)
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По степени на образование:
хил. бр.
НСИ
Висше
Средно
хил. бр.
НСИ
в т.ч. с придобита професионална квалификация
хил. бр.
НСИ
Основно
хил. бр.
НСИ
Начално и по-ниско
хил. бр.
НСИ
Безработни лица - общо
хил. бр.
НСИ
По степени по образование:
хил. бр.
НСИ
Висше
Средно
хил. бр.
НСИ
в т.ч. с придобита професионална квалификация
хил. бр.
НСИ
Основно
хил. бр.
НСИ
Начално и по-ниско
хил. бр.
НСИ
Дял на рано напусналите образование и обучение
%
НСИ
(18 - 24 години)
Процент на младежите на 20-24 г. със завършено
%
НСИ
най-малко средно образование
Относителен дял на населението на 30-34 %
НСИ
навършени години със завършено висше
образование
Повишаване предлагането на работна сила
Брой безработни лица
хил. бр.
НСИ
Коефициент на безработица
%
НСИ
Брой безработни лица
бр.
АЗ
Равнище на регистрирана безработица
%
АЗ
Брой безработни лица с право на парично
бр.
НОИ
обезщетение за безработица
Брой регистрирани безработни лица с висше
бр.
АЗ
образование
Брой регистрирани безработни лица със средно
бр.
АЗ
образование
Брой регистрирани безработни лица с основно и побр.
АЗ
ниско образование
Относителен дял на лицата (18 - 59 навършени
%
НСИ
години), живеещи в домакинства без работещи
лица**
Показатели за активиране
Брой младежи до 25г., на които е предоставено
хил. бр.
АЗ
обучение или заетост до 4 месеца след
регистрацията в бюрата по труда или до 4 месеца
след напускане на системата на образование
Показатели за активна политика и интеграция на пазара на труда
Включени лица в:
мерки и програми за заетост , финансирани от ДБ

бр.

обучение на възрастни, финансирано от ДБ

бр.

Включени лица в:
заетост със средства по ОП РЧР

бр.

1181.8

1186.2

1193.7

1213.0

3107.9
1921.8
1833.9
513.3
199.7
20.1

3125.0
1938.4
1794.1
484.0
238.0
25.7

3188.6
1929.6
1728.4
434.4
348.0
38.7

3220.9
1912.3
1566.9
381.6
376.2
44.7

3228.8
1899.6
1501.2
357.6
410.3
51.8

94.7
61.6
63.1
21.8
14.8

126.3
85.1
65.2
20.8
14.7

196.7
127.7
84.5
28.1
13.9

209.8
135.2
90.4
31.3
11.8

234.6
144.5
91.6
32.3
12.5

83.7

83.7

84.4

86.7

85.8

27.1

27.9

27.7

27.3

26.9

199.7
5.6
233 719
6.3
67 473

238.0
6.8
280 980
7.6
121 034

348.0
10.2
350 944
9.5
136 755

376.2
11.3
332 601
10.1
106 580

410.3
12.3
364 537
11.1
117 688

18 329

25 009

31 736

33 735

38 688

80 269

108 551

144 109

133 061

152 419

135 121

147 421

175 099

165 804

173 430

9.0

9.7

12.0

13.3

13.6

-

-

-

-

-

105 938

111 996

55 993

48 058

35 199

39 498

18 212

3 675

2 047

5 184

МТСП/А
0
0
З
обучение със средства по ОП РЧР
МТСП/А
0
0
З
Активно търсещи работа лица, постъпили на работа:
бр.
АЗ
217 584
209 706
от тях: чрез БТ
бр.
АЗ
201 809
195 055
на първичния пазар
бр.
АЗ
108 089
118 304
Брой (относителен дял) на регистрираните безработни от групите в неравностойно положение на
пазара на труда:

5 509

21 006

50 120

15 300

21 119

62 008

201 104
160 913
107 660

209 723
165 191
103 031

224 682
183 339
110 503

191 684
54.6

181 904
54.7

198 981
54.6

брой жени
относителен дял на жените

бр.
%

МТСП/А
З
МТСП/А
З

1161.8

АЗ
АЗ
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брой продължително безработни (над 1 г.)
бр.
относителен дял на продължително безработните
%
брой на лицата с увреждания
бр.
относителен дял на лицата с увреждания
%
брой на младежи до 29 г.
бр.
относителен дял на младежите до 29 г.
%
брой на младежи до 24 г.
бр.
относителен дял на младежите до 24 г.
%
брой на лица без специалност и професия
хил. бр.
относителен дял на лицата без специалност и
%
професия
Лица, получаващи социални помощи, включени в програми за
обучение и заетост
Съотношение безработни лица/ обезкуражени лица
%
Лица, получаващи социални помощи, включени в
бр.
програми за обучение и заетост
Финансови показатели
Процент на разходите за социална защита от БВП
%
Разходи за социално подпомагане по ЗСП
лв.
Разходи за семейни помощи за деца по ЗСПД
лв.
Разходи за пасивна политика и разходи за активна политика на
пазара на труда:
Разходи за парични обезщетения при безработица
хил. лв

АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ
АЗ

-

НСИ
АЗ

-

НСИ
МТСП
МТСП

НОИ

Дял на разходите за обезщетения при безработица
%
МТСП
от БВП
Разходи за активна политика на пазара на труда от
лв.
МТСП
държавния бюджет
Разходи за активна политика на пазара на труда от
лв.
МТСП
ОП РЧР
Дял на разходите за активна политика на пазара на
%
МТСП
труда от БВП
Показатели за съвместяване на семейния и професионалния живот
Разлика между равнището на заетост (15-64 г.) на
жените и мъжете
Разлика между равнището на безработица
безработица (15 - 64 г.) на жените и мъжете*

115 669
49.5
12 486
5.3
41 657
17.8
20 291
8.6
146 462
62.7

79 727
28.4
12 774
4.5
51 335
18.3
24 719
8.8
162 704
57.9
-

1.3

110 848
31.6
13 657
3.9
63 500
18.1
30 168
8.7
197 941
56.4
-

1.3
-

118 135
35.5
13 729
4.1
63 690
19.1
29 797
9.0
189 775
57.1
-

1.5
-

118 832
32.6
15 100
4.1
74 779
20.5
35 839
9.8
202 636
55.6
8 181

1.6

1.8
8 181

-

15.49

17.21

18.06

48 495 508

48 668 418

45 386 665

54 062 261

55 549 190

312 222 854

431 138 028

467 471 662

489 768 436

490 131 006

100
432.30
0.14

239
100.49
0.35

311
362.48
0.44

320
445.77
0.43

183 961
284
1 720 338

183 418
635
6 482 861

0.27

0.28

65 234
005
34 040
773
0.14

57 524
363
81 750
558
0.18

63 674
997
174 393
213
0.31

процент
ни
пункта
процент
ни
пункта
%

НСИ

-9.0

-8.6

-6.6

-5.6

-5.0

НСИ

0.2

-0.4

-1.5

-2.3

-2.8

лв.

МТСП

220

-

-

-

-

лв.

МТСП

-

240

-

-

-

лв.

МТСП

-

-

240

240

-

лв.

МТСП

-

-

-

270

270

лв.

МТСП

-

-

-

-

290

лв.

НСИ

6538

7309

7777

8230

Коефициент на заетост на жените на възраст 20-49 г.
НСИ
56.5
52.9
51.1
53.3
56.0
с най-малко едно дете под 7- годишна възраст
*****
Различия в заплащането по пол
%
НСИ
11.4
12.5
12.3
12.2
Обслужени деца в детски ясли - в края на годината
хил. бр.
НСИ
27.3
30.1
29.5
31.6
31.5
Брой деца на възраст 3-6 години в детските градини
хил. бр.
НСИ
202.5
208.5
215.1
220.0
227.7
Показатели за политиката по доходи помощи и обезщетения за стимулиране на заетостта и активното поведение на пазара
на труда
Минимална работна заплата
1 януари 2008 - 31 декември 2008 (ПМС №
1/11.01.2008 г.)
1 януари 2009 - 31 декември 2009 (ПМС №
1/10.01.2009 г.)
1 януари 2010 - 31 август 2011 (ПМС
№326/30.12.2009г.)
1 септември 2011 - 30 април 2012 (ПМС
№180/30.06.2011г.)
1 май 2012 - 31 декември 2012 (ПМС
№300/10.11.2011г. )
Средна работна заплата
общо за страната
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**

по сектори
Селско и горско стопанство
Индустрия
Услуги
*
Равнище на заплащане по класове професии
Ръководители
Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен административен персонал
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и
охраната
Квалифицирани работници в селското, горското,
ловното и рибното стопанство
Квалифицирани работници и сродни на тях
занаятчии
Машинни оператори и монтажници
Професии, неизискващи специална квалификация
Средно почасово трудово възнаграждение
Средно почасово трудово възнаграждения по
сектори :
Селско и горско стопанство
Индустрия
Услуги
Брутна часова заплата през м. октомври 2010 по
******
пол:
мъже
жени
Капан на ниското възнаграждение за труд
Самостоятелно живеещо лице без деца, с промяна
на брутния доход от 33% на 67% от заплатата на СР

лв.
лв.

НСИ
НСИ
НСИ

4721
6116
6896

5275
6891
7640

5750
7375
8082

6354
7774
8554

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

НСИ
НСИ
НСИ
НСИ
НСИ

18354
10767
8356
5750
3941

20619
12019
9123
6226
4383

21528
12452
9559
6515
4661

22994
12547
10500
6771
4891

лв.

НСИ

4125

4726

5045

5443

лв.

НСИ

5855

6446

6707

6977

лв.
лв.

НСИ
НСИ

5763
3652

6255
4064

6590
4264

6706
4444

НСИ

3.72

4.23

4.58

4.85

лв.
лв.
лв.
лв.

НСИ
НСИ
НСИ
НСИ

2.63
3.49
3.93

2.96
4.06
4.39

3.29
4.37
4.76
3.81

3.65
4.59
5.04

лв.
лв.

НСИ
НСИ

%

НСИ

21.7

21.7

20.9

21.6

НСИ

21.7

21.7

20.9

21.6

АЗ

146 506

142 813

123 887

125 073

127 143

АЗ
АЗ
АЗ

22 069
115 319
20.6

15 218
114 975
25.5

10 823
91 787
24.8

10 158
80 884
25.7

7 025
82 804
25.6

Семейна двойка с две деца, работи само съпругът, с
%
промяна на брутния доход от 33% на 67% от
заплатата на СР
Повишаване на търсенето на работна сила
Брой заявени свободни работни места в Дирекциите
бр.
„Бюро по труда” на първичния пазар:
от тях: новоразкрити
бр.
от частния сектор
бр.
Пазарен дял на Агенцията по заетостта в услугите по
%
заетостта
Брой безработни наети на „зелени работни места”
Относителен дял на населението на 25-64
%
навършени години, участващо в образование и
обучение*
Показатели за регионални различия
Брой статистически райони с равнище на заетост (15
бр.
- 64 години) под средното за страната**
Брой статистически райони с равнище на
бр.
безработица над средното за страната**
Вариация на коефициента на заетост по
%
статистически райони
Вариация на коефициента на безработица по
%
статистически райони
Показатели за гъвкавост и сигурност
Брой заети лица на непълно работно време
хил. бр.
Брой на самостоятелно заетите лица
хил. бр.
Брой предприятия и брой заети лица в едно предприятие
Общ брой на нефинансовите предприятия според
бр.
броя на заетите в тях лица:*******

АЗ
НСИ

4.09
3.55

1.4

1.4

1.2

786
1.3

376
1.5

НСИ

5

5

5

5

5

НСИ

4

4

5

5

3

НСИ

7.2

8.1

8.7

7.6

7.3

НСИ

38.3

30.9

25.3

24.9

27.0

НСИ
НСИ

78.7
259.9

75.9
259.4

72.0
242.7

69.7
221.3

71.6
210.9

НСИ

323 003

368 229

366 929

366 240

371 689
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до 9 заети лица
бр.
НСИ
289 981
335 929
337 147
336 631
342 661
от 10 до 49 лица
бр.
НСИ
26 752
26 463
24 368
24 317
23 741
от 50 до 249 лица
бр.
НСИ
5 439
5 071
4 662
4 536
4 547
с 250 и повече заети лица
бр.
НСИ
831
766
752
756
740
Разпространение на иновативни форми на организация на работа, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Разходи за научноизследователска и развойна
хил.лв.
НСИ
325855
361060
421612
429566
дейност (НИРД)
Дял на иновативните предприятия от общия брой
%
НСИ
23.9
27.1
предприятия
Показател за качество на работните места
Трудови злополуки -общо
бр.
НОИ
3 843
3 125
3 086
2 752
3 027
Коефициент на честота
%
НОИ
1.36
1.16
1.21
Забележка: Данните от Наблюдението на работната сила за 2011 г. са ревизирани и не са напълно съпоставими с тези за предходните
години.
*Предварителни данни за 2012 г.
**От 2008 г. данните са съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД2008.
***От 2011 г. данните са съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в сила от 01.01.2011 г.
****Данните се отнасят за съответните учебни години
*****Показателят „Разлика в заплащането по пол” се отнася за предприятията (местни единици) с 10 или повече наети лица, от икономически
сектори от B до S съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008. Източници на информация са четиригодишното
Наблюдение на структурата на заплатите и годишното изследване на Заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд
******Източник на данните е Наблюдение на структурата на заплатите, което е с четиригодишна периодичност
*******Предварителни данни за 2012 г. (към 30.08.2013 г.)

Възможностите пред професионалното образование включват неговото модернизиране и
повсеместно прилагане на системата на дуално образование, което ще преплете още по-тясно
придобиването на професионална квалификация с пазара на труда;
- Основните заплахи пред професионалното образование са свързани със закостенялостта на
системата и все още ниския интерес от страна на работодателите към практически обучения.

Учащи и завършили средно образование в професионални училища (хиляди)
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Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица, %, 2014, НСИ – стр.13
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