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Проект BG05M9OP0011.011 - 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством 

подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за 

развитието на българската икономика сектори” 

Спешни действия за осигуряване с човешки ресурси на 16 най-дефицитни професии в четири 

бранша планира Асоциацията на индустриалния капитал в България  

 

Водена от своята загриженост от все по-сериозния недостиг на човешки ресурси с подходяща 

квалификация в ключови за страната ни сектори, от началото на тази година,  Асоциация на индустриалния 

капитал в България (АИКБ) започна изпълнението на проект „Постигане на устойчива и качествена заетост 

посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в 

ключови за развитието на българската икономика сектори“ № BG05M9OP0011.011-0002-C01. Проектът се 

финансиран от Европейския социален фонд чрез  ОП РЧР 2014-2020 г. 

Основната цел на проекта е да набележи мерки за решаване на един от основните проблеми на 

пазара на труда през последните  години–дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в 

ключови за развитието на българската икономика сектори и предлагането на човешки ресурси със 

съответната квалификация. 

Идентифицираните сектори, които обхваща пилотно проекта са: машиностроене и 

металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и 

спедиция. 

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, откри първата по проекта пресконференция и посочи, че  

Асоциацията инвестира много усилия и време, за да обсъди и съгласува рамката на този проект със 

заинтересованите страни. АИКБ ще работи активно за неговото бързо и качествено изпълнение, тъй като 

избраните сектори изпитват остра нужда от човешки ресурси. Стремително се увеличава дела на лицата в 

предпенсионна и пенсионна възраст, като същевременно драстично намалява броят на младите хора, които 

избират да се развиват в тези сектори у нас. Той посочи, че обявените работни места средногодишно са два 

пъти повече от регистрираните безработни с квалификация. Това са част от причините подобен проект да 

се реализира, като избраните сектори са структуроопределящи за българската икономика. 

„Мехатрониката дава най-голям дял от нашия износ – 19%, а над 50 % от БВП се формира чрез износа, 

каза Васил Велев. „Недостигът в този бранш се оценява на над 17 000 души“, допълни той. Сходна е 

ситуацията и в здравеопазването, където недостигът на лекари е над 5 000, а на медицински сестри над 11 

000.  

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта, представи основните 

дейности, които ще се реализират със средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по линия на ЕСФ 

и първите постигнати резултати. Целта по проекта ще се постигне и чрез разработването на електронна 

платформа за изчисляване рейтинга на професиите, която ще бъде предоставена на МТСП за управление.  

„В един бранш имаме над 200 професии“, посочи д-р Ангелова. „С тясното съдействие на браншовите и 
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синдикални федерации в тези четири бранша сме ранжирали 10-те най-важни професии, а от тях 

избрахме  четирите, които са ключови за конкурентоспособността на бранша“, допълни тя: 

 За бранш „Машиностроене“ - Машини и системи с ЦПУ, Стругар, Заварчик, Машинен инженер 

(недостиг има основно за длъжността Инженер -конструктор); 

 За бранш „Електротехника и електроника“ – Инженер, Електротехник, Техник на електронна 

техника и Машинен оператор; 

 За бранш „Транспорт и спедиция“ - Спедиция и логистика, Шофьор, товарен/тежкотоварен 

автомобил, Машинист, Пилот; 

 За бранш „Медицина и услуги за красота и здраве“ – Лекар, Медицинска сестра, Акушер, Лаборант. 

Дейностите по проекта, който АИКБ предстои да реализира до края на 2018 г., са насочени към 

повишаване на икономическата активност на заети и търсещи работа лица и едновременно с това към 

подобряване достъпа до заетост за безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и 

професионална мобилност на работната сила; осигуряване на възможност за заетите, предприятията и 

предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, 

включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса 

квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и модернизиране на 

институциите на пазара на труда.  

Основните дейности по изпълнение на поставените цели са общо пет и са насочени към 

разработване на:  

 Рейтингова система на привлекателността на професиите в ключови за българската икономика 

четирите пилотни сектора;  

 Мотивационни пакети за привличане на търсещите работа лица към търсени на пазара на труда 

професии;  

 Методики за обвързване на работната заплата с производителността на труда; 

 Въвеждане на иновативни практики за КСО и тяхното пилотно внедряване; 

 Институционализиране на постигнатите резултати чрез обучение на служители на Агенция по 

заетостта.  

По проекта работят общо 70 експерта. Асоциирани партньори на АИКБ са МТСП, Агенция по 

заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение, 5 браншови работодателски 

организации – колективни членове на АИКБ и 8 синдикални федерации на работещите в пилотните 

сектори, които са членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ. 

Продължителността на проекта е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер 

на 2 324 300.00 лева. 


