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Липсата на кадри –
основен проблем на българския бизнес

◼ Все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии 
(в областта на машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката, 
здравеопазването, образованието и информационните технологии) както със 
средно професионално,  така и с висше образование се очертава като един от 
най-важните проблеми на българската икономика.

◼ Той се оказва съществен, а често и решаващ фактор, влияещ на 
конкурентоспособността на българската продукция така и на 
инвестиционната привлекателност на страната ни, респ. на Старозагорска 
област. 

◼ Тези констатации са безспорни и отдавна известни. Фактът, че проблемът се 
задълбочава показва, че мерките, предприемани за решаването му са или 
неадекватни, или неправилно адресирани, но във всеки случай 
недостатъчно ефективни. 
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Направления на дейност за решаване на проблема

◼ Развитие на средното и висше професионално образование

◼ Връщане на работещи българи от чужбина 

◼ Внос на работна ръка от чужбина

◼ Активизиране на работната сила на ромската общност

◼ Използване на труда на пенсионерите 
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Развитие на средното и висше
професионално образование

◼ Регулярни срещи на всички заинтересовани страни 

◼ Засилване и ефективизиране на връзката бизнес – образование

◼ Областна панорама на професионалното образование

◼ Дни на отворените врати

◼ Въвеждане на дуално обучение
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Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на 
дуалното обучение в българската образователна

система 2015-2019

Бизнес партньорства за по-добро общество 
(B2B 4 CSR)
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Връщане на работещи българи от чужбина 

◼ Проект на Палатата Повишаване на гражданското участие за 
формиране на публични политики за задържане и привличане на 
работна сила

◼ Срещи на ученици със завърнали се българи, работили в чужбина 

◼ Съдействие за създаване на младежка среда за професионални  
интереси – ЗараЛаб академи
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Внос на работна ръка от чужбина

◼ Работни срещи на бизнеса с всички институции, имащи отношение по 
темата – Бюрата по труда, МВР – дирекция Миграция , Инспекция по 
труда 

◼ Използване на СТИВ към българските посолства

◼ Информационен  център в Кишинев, Молдова
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Активизиране на работната сила на ромската общност

◼ Дискусионни срещи на висши ръководители и ЧР на фирми с 
представители на ромски организации , РУО, заинтересовани НПО и 
местни власти  

◼ Споделяне и използване на опита на фирми в които работят 
компактни ромски групи работници 

◼ Използване на проектна подкрепа за обучение и насърчаване на 
ромската заетост и предприемачество

◼ Насърчаване и развитие на ромското занаятчийство – сдружение 
Технитари

◼ Ефективни местни и национални политики  за ромска заетост 
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Използване на труда на пенсионерите 

Третата възрст –

втора младост 
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Използване на труда на пенсионерите 

◼ 1 486 пенсионирани са постъпили на работа със съдействието на трудови 
посредници за периода януари-август 2019 г.

◼

◼ В  условията на недостиг на кадри АЗ по заетостта мобилизирала усилията си 
за регистриране в бюрата по труда на хора в пенсионна възраст

◼ През второто тримесечие на тази година заетите в страната на възраст 65 и 
повече години са 97 700. Коефициентът на заетост за тази група е 6.6%, като 
ръстът в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. е 1.3%

◼ Средно за ЕС равнището на заетост на хората над 65 години е около 6%.

◼ Все по-често решаващи за избора на работодателя са доказаните умения на 
кандидатите - както професионални, така и личностни

◼ Конкурентни предимства: ангажираност, отговорност, дисциплина, 
пестеливост, навици за труд 
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Използване на труда на пенсионерите 
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Бюро по труда Стара Загора

Съдействие за намиране на работа на пенсионери

Година
2019 до м. 
септември

2018 2017 2016

Брой регистрирани 
пенсионери

73 88 57 11

Брой устроени на 
работа от тях

45 72 19 9

Проект „Родители в заетост“  дава възможност на майките да се върнат на работа, а децата 
им да се обгрижват от детегледачи,  независимо от придобитото право на пенсия, което е 

важен фактор за повишаване на успешно устроените на работа лица от тази група.



Използване на труда на пенсионерите 

Информация за персонала  и работещите пенсионери 
във водещите фирми от Старозагорска област
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Фирма

Работещи Работещи пенсионери

Общо Мъже Жени 
Общо 

Мъже Жени 
Бр. %

Прогрес АД 460 362 118 45 9,78 32 13

Средна Гора АД 520 285 235 27 5,19 18 9

Стандард профил България АД 823 402 421 8 0,97 5 3

Арсенал АД 9105 3961 5144 1049 11,52 471 578



Използване на труда на пенсионерите 
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Готов ли е бизнесът 
да използва труда на пенсионерите?

◼ В настоящата ситуация той е принуден

◼ Голяма част от бизнесът не само че е готов, мотивиран е и го прави, до голяма
степен ефективно

◼ Има съпротива от средния мениджърски екип

◼ Необходиими мерки и действия за по-добро използване на труда на 
пенсионерите

◼ Оформяне на специализирана секция към БТ за обслужване на пенсионери, търсещи работа и 
работодатели, готови да наемат пенсионери

◼ Специализирани  агенции за трудова заетост - https://evergreentalents.bg 

◼ Разгръщане на допълнителни мотивационни мерки за насърчаване на пенсионерката заетост , вкл. 
с приемане на законодателни промени (почасова заетост, гъвкаво и намалено работно време и др.)

◼ А когато успеем да вдингнем жизненото равнище на българските пенсионери
до ниво, при което работата да не им бъде жизнено необходима, тогава можем 
да говорим за пенсионерско доброволчество …

◼ Дано го доживеем!
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Олег Стоилов, председател на УС на
Търговско-промишлена палата – Стара Загора

www.chambersz.com
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