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ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В 
БЪЛГАРИЯ. НАСОКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

АКТИВНОТО СТАРЕЕНЕ 

 
Студията е посветена на проблемите на участието на по-възрастното 
население на пазара на труда. В този план е изследвано и оценено 
неговото състояние в България. Изведени са по-важни проблеми и 
изводи. На тяхна база, както и въз основа на общоевропейските 
директиви, са очертани основни насоки за подпомагане на т.нар. 
активното стареене в страната.  
JEL: J08; J21 

 
 

 

Обективните демографски процеси в Европа, вкл. и в България,  поставят с 
особена острота въпроса за приноса, мястото и необходимостта от по-активно 
включване на по-възрастното население в пазара на труда, както и в процеса 
на обучение. Този проблем е не само демографски, но и икономически и 
социален; въпрос на оптимално използване на човешкия капитал и на социална 
кохезия.  

Влошаването на възрастовата структура на населението е характерна 
тенденция за икономически развитите страни. Тази обективна реалност 
обуслови фокусирането на вниманието на политици и икономисти върху 
проблемите и възможностите за стимулиране включването на по-възрастното 
население в икономическия и социалния живот, за повишаване неговото 
участие на пазара на труда и на пенсионната възраст, за подобряване на 
здравословното му състояние и насърчаване на демографското обновяване, за 
адаптиране и модернизиране на осигурителните системи.  

Тук имаме за цел да изследваме положението в тази област, да откроим по-
важните проблеми и въз основа на тях, както и на европейските цели, да 
очертаем главните насоки за насърчаване на активното стареене в България. 
Разглеждани са само аспектите на участието на пазара на труда в процеса на 
обучение на по-възрастните хора. 

                                                           
1 Ирена Зарева е н.с. в Института за икономически изследвания при БАН, секция 
„Макроикономика”, тел. 8104027. 
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Европейски насоки за активно стареене 

Демографската ситуация и неблагоприятните перспективи за промените й в 
бъдеще, несъответствията на пазара на труда, както и фактът, че една от 
рисковите групи там е тази на по-възрастните хора, а те са по-бавно и по-
трудно приспособими към бързо променящите се реалности, потребности и 
изисквания, са важни предпоставки за лансиране на идеята за подобряване и 
разширяване на мерките за стимулиране и насърчаване на активното стареене 
в ЕС. 

Според доклад на Европейската комисия (ЕК) от 2010 г.2 броят на населението 
над 60 години нараства почти два пъти по-бързо, отколкото до 2007 г. (около 2 
млн. годишно спрямо 1 млн. преди това). Населението в работоспособна 
възраст ще започне да намалява от 2013/2014 г. и ще е с около 2 млн. по-малко 
през 2020 г. Коефициентът на зависимост се повишава бързо и 2060 г. при 
сегашната демографска ситуация и пенсионна възраст почти ще се удвои. 
Намаляването на работната сила ще има дълготраен ефект върху капацитета за 
растеж. 

Още в края на 90-те години на миналия век ЕК съсредоточава вниманието си 
върху тези въпроси. В документа “Към Европа за всички възрасти” (1999 г.) са 
очертани важни проблемни области и насоки за преодоляването им по 
отношение на процеса на застаряване на населението.  

През 2002 г. ЕК3 подкрепя Мадридски международен план за действия 
относно застаряването на ООН, приет през същата година.4 Четири години по-
късно тя представя вижданията си за демографските предизвикателства пред 
ЕС и възможностите за тяхното разрешаване и определя пет ключови 
политически насоки за справяне с демографските промени и управление на 
процеса на застаряване на населението. В този контекст през 2007 г. 
Европейският съвет приема резолюция „Възможности и предизвикателства на 
демографските промени в Европа: приносът на по-възрастните хора за 
икономическо и социално развитие”. През 2008 г. се заражда и идеята за 
обявяване на 2012 г. за Европейска година на активното стареене и 
солидарността между поколенията.  

Понятието „активно стареене” обхваща както активното включване на по-
възрастните хора в икономическия, социалния, културния и политическия 
живот, така и осигуряването на оптимални възможности за поддържане на 
техния добър здравословен статус, за защита, осигуряване и полагане на 
грижи, когато имат нужда от подпомагане. Единият от основните елементи на 
активното стареене, както и на политиката за неговото осъществяване, е 
                                                           
2 European Commission. Europe 2020, Background information for the informal European 
Council, 11 February 2010. 
3 Europe’s response to World Ageing – COM(2002) 143, 18 March 2002. 
4 United Nations Report of the Second World Assembly on Ageing. Madrid, 8-12 April 2002, 
A/CONF.179/9. 
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стимулирането и подпомагането на участието на пазара на труда. От своя 
страна то изисква по-активно включване в процеса  на обучение.  

В стратегическите документи за растеж и заетост, в Лисабонската стратегия и 
нейната ревизия, в т.ч. и в стратегията „Европа 2020”, се акцентира върху 
необходимостта от провеждане на политика, предотвратяваща 
преждевременното прекратяване на трудовата активност. За реализирането на 
стратегията са определени и стратегически показатели (в Лисабон и Стокхолм) 
– нарастване на равнището на заетост до 70%, а при населението на възраст 
55-64 години – до 50% към 2010 г. Стратегията „Европа 2020” също акцентира 
върху необходимостта от повишаване на участието на по-възрастните хора в 
заетостта, както и върху постигане на 50-процентна заетост на по-възрастните 
хора.  

В общоевропейските документи за насърчаване на активното стареене се 
обръща специално внимание на необходимостта от засилване на стимулите за 
работа, за подпомагане отварянето на пазара на труда за по-възрастни 
работници.  

Европейската стратегия за заетост е приета през 1997 г. и обновена през 2005 
г. с оглед по-тясното й синхронизиране с ревизираните цели на Лисабонската 
стратегия. През 2008 г. Европейският съвет осъвременява основните насоки на 
политиката по заетостта за периода 2008-2010 г. и препоръчва действията да се 
концентрират върху следните три приоритета: 1) привличане и задържане на 
повече хора в заетостта, увеличаване предлагането на труд и модернизиране на 
социалните осигурителни системи; 2) повишаване на адаптивността на 
работещи и предприятия; 3) по-големи инвестиции в човешки капитал чрез по-
добро образование и умения.  

Основни препоръчителни интегрирани насоки за заетост са: 

• нарастване участието на жените и намаляване на различията по пол при 
заетостта, безработицата и заплащането чрез постигане на по-висока степен 
на съгласуваност между работа и личен живот и подобряване на достъпа и 
осигуреността на услуги за отглеждане на деца и грижа за несамостоятелни 
(зависими) членове на семейството и близки; 

• насърчаване на активното стареене, вкл. чрез инициативи за осигуряване на 
подходящи условия на труд, подобряване на здравословното състояние, 
повишаване на стимулите за работа и намаляване на ранното 
пенсиониране.  
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С решение на Съвета на Европа от октомври 2010 г.5 се определят следните 
четири основни насоки6 за политиките по заетостта на държавите-членки: 

• повишаване на участието в пазара на труда на жени и мъже, намаляване на 
структурната безработица и насърчаване качеството на работното място. 
Една от препоръките по тази насока е подпомагане на активното стареене, 
равенството между половете и интегрирането на рисковите групи в пазара 
на труда; 

• развитие на квалифицираната работа сила, съответстваща на потребностите 
на пазара на труда, и насърчаване на обучението през целия живот. 
Препоръчва се осигуряване на ефективни стимули за участие в такова 
обучение за заети и неработещи, като по този начин се предоставят 
възможности на всички да се обучават наново, да повишат квалификацията 
си и да преодолеят определени стереотипи. Особено внимание трябва да се 
обърне на хората с ниско образование и квалификация, на повишаването на 
способностите за заетост на по-възрастното население, на насърчаването на 
обучението и подобряването на уменията и опита на 
висококвалифицираните работещи; 

• подобряване на качеството и дейността на системите на образование и 
обучение на всички нива и увеличаване на участието във висшето 
образование. Необходимо е да се подобри достъпът до качествено 
образование и обучение с оглед постигането на по-високо равнище на 
квалификация на работната сила и на ключовите компетенции, необходими 
за успешното изграждане на икономика на знанието; 

• насърчаване на социалното включване и борбата с бедността. Страните-
членки трябва да прилагат ефективни антидискриминационни мерки и да 
насърчават участието на пазара на труда, вкл. чрез стимулиране на ученето 
през целия живот, като се създадат възможности за хората на различните 
етапи от живота им и се предпазят от риска от социално изключване.  

Протичащите демографски процеси и неблагоприятните перспективи в този 
план за България7, както и общоевропейските насоки и целеви показатели за 
повишаване на заетостта, налагат необходимостта от концентриране на 
усилията и разширяване на мерките и действията за насърчаване на трудовата 
активност и предотвратяване на преждевременното й прекратяване при по-
възрастното население в страната.  

                                                           
5 Council Decision of 21 October 2010 on guidelines for the employment policies of the 
Member States (2010/707/EU). 
6 Тези насоки за заложени в стратегията „Европа 2020” под номера от 7 до 10. 
7 По данни на Евростат България има много по-неблагоприятни перспективи по 
отношение на застаряването на населението и нарастването на коефициента на 
зависимост спрямо средноевропейските показатели. 
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Икономическа активност и заетост на населението в България 

Икономическата активност8 на населението в страната се характеризира с 
тенденция към нарастване, като през 2009 г. коефициентът достига до 53%, 
което е с почти 14 процентни пункта по-високо от равнището през 2003 г. 
(фиг. 1.) Тази тенденция е характерна както за мъжете, така и за жените. При 
жените обаче повишението е значително по-малко. При хората на възраст 55-
64 години също се наблюдава немалко увеличение на коефициентите на 
икономическа активност, като при тази група изоставането при жените е по-
съществено. Тези данни характеризират жените над 55 години като рискова 
група на пазара на труда. 

Фигура 1 
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
 

За периода 2000-2009 г. икономическата активност на населението от 
възрастовата група 55-64 години у нас се повишава с около 24% и вече 
достигна средноевропейското равнище. Докато при мъжете коефициентът е с 
1.2% по-нисък от средноевропейския показател, то при жените той е по-висок 
с 1.9%.  

Аналогична положителна тенденция се очертава и при заетостта на 
населението  над 15 години. Коефициентът на заетост нараства със седем 
процентни пункта за периода 2003-2009 г., като в края му достига до 49.4% 
(вж. фиг. 2). Изоставането на жените и особено при възрастовата група над 
55 години по отношение на заетостта е още по-ярко откроено, като през 2009 г. 
то е около 15 процентни пункта. 

                                                           
8 Икономическа активност, т.е. участието на населението над 15 години в работната 
сила на страната. 
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Фигура 2 
Коефициенти на заетост по възраст и пол (%) 
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
 

Населението от по-високите възрастови групи е относително най-слабо 
засегнато от икономическата криза в първоначалния й етап. Данните на 
Агенцията по заетостта показват, че общият коефициент на заетост намалява с 
1.4 процентни пункта през 2009 г. спрямо 2008 г. Понижението е характерно за 
всички възрастови групи с изключение на тази от 55-64 години. Аналогично 
явление се наблюдава и в ЕС, където средноевропейският показател за 
заетостта при тази възрастова група дори слабо нараства за същия период. 
Задълбочаването на кризата и продължаващото понижение на общата заетост9 
не могат да не се отразят обаче и върху заетостта на хората от разглежданата 
група.  

В сравнителен план покачването на заетостта при по-възрастното население 
поставя България на средноевропейско ниво. През 2009 г. коефициентът на 
заетост на населението на възраст 55-64 години достига до 46.1% и се 
изравнява със средния за ЕС-27 (фиг. 3). При равни други условия заложеният 
стратегически показател в общоевропейската стратегия „Европа 2020” за 50-
процентна заетост на населението на възраст над 55 г. е постижим. 

Достигането на средноевропейското ниво на заетост при по-възрастното 
население у нас е характерно както за мъжете, така и за жените (фиг. 4). 
Коефициентът на заетост при по-възрастното женско население изостава 
спрямо този при мъжете и в нашата страна, и в средноевропейски план. 

 

                                                           
9 Все още не са публикувани официалните годишни данни за 2010 г., поради което тази 
година не е включена в изследването и не могат да се проследят по-нататъшните 
промени в заетостта по възрастови групи.  
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Фигура 3 
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Източник: Евростат. 
Фигура 4 

Коефициенти на заетост при възрастовата група 55-64 години по пол, 2009 г. 
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Източник: Евростат. 
 

Постигането на средноевропейската заетост в България се определя от 
значително по-голямото нарастване на коефициентите на заетост както общо, 
така и при жените, и особено при по-възрастното население (фиг. 5). Такова 
бързо увеличение се обуславя в определена степен и от ниското равнище, от 
което тръгва страната ни. За периода 2000-2009 г. заетостта на населението от 
възрастовата група 55-64 години у нас се покачва с 25.3%, докато средно за ЕС 
повишението е с 3.1%. България обаче тръгва от равнище на заетост 20.8%, а 
средноевропейският показател е 36.9%. Аналогични са измененията при 
мъжете и при жените от тази възрастова група.  
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Фигура 5 
Промяна в коефициентите на заетост за периода 2009-2000 г. 
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Източник: European Commission, Employment in Europe 2009. 
 

Не маловажен в този аспект е и фактът, че средната възраст на излизане от 
работната сила у нас е с близо три години по-висока от средноевропейската, а 
и се увеличава по-бързо (фиг. 6). Това се определя от плавното повишаване на 
нормативно установената възраст за придобиване право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст в България. 

Фигура 6 
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Източник: Евростат. 
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Съществена предпоставка за заетостта, особено при жените, е осигуреността 
на услуги за отглеждане на деца и грижа за несамостоятелни (зависими) 
членове на семейството и близки. По данни на ЕК10 през 2009 г. 18% от 
неактивните или заетите на непълен работен ден (на възраст 15-64 години) в 
България са такива именно поради липсата на подходящи услуги. Това са хора, 
желаещи да работят, но нетърсещи работа или заети на непълен работен ден 
поради техните отговорности и задължения да се грижат за някого. Те 
съставляват 2.7% от населението на страната (на възраст 15-64 години). Тези 
показатели, макар и с по-ниски стойности от средноевропейските, очертават 
важна насока за провеждане на политика за активно стареене в страната.  

Същевременно е ограничено участието в т.нар. гъвкави форми на заетост. 
Около една трета от наетите средно за ЕС-2711 работят с нефиксиран работен 
ден, а у нас този дял е три пъти по-малък (по-висок е при мъжете с близо 4% 
спрямо този при жените). 

В структурата на заетите лица по възраст, пол и  местоживеене се очертават 
някои особености.  

Заетостта като цяло е по-ниска при жените спрямо тази при мъжете. През 
последните години се наблюдава изоставане с 6.4 процентни пункта. След 55-
годишна възраст тази разлика съществено нараства, като при населението над 
65 години тя е повече от два пъти (фиг. 7). Данните показват наличието на 
неравнопоставеност на пазара на труда на женското население над 55 години. 

Фигура 7 
Структура на заетите лица по пол и възраст, 2009 г. (%) 
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
 

                                                           
10 European Commission. Indicators for monitoring the employment guidelines including 
indicators for additional employment analysis, 2010 compendium. 
11 Пак там. 

 49



Икономически изследвания, кн. 1, 2011 

Що се отнася до заетостта по местоживеене, то в селата тя относително 
нараства за сметка на тази в градовете и при мъжете, и при жените, особено 
над 65-годишна възраст (фиг. 8). Тази структура очертава увеличаване на 
заетостта, а и на възможностите за заетост в селските райони на страната с 
повишаване на възрастта на населението. 

Фигура 8 
Структура на заетите лица по местоживеене, възраст и пол – 2009 г. (%)  
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
 

По статус в заетостта заетите над 55 години преобладават при самостоятелно 
заетите лица, при наетите в обществени предприятия (за групата 55-64 
години) и при неплатените семейни работници (особено над 65-годишна 
възраст). Делът на работодателите на възраст 55-64 години и особено над 65 
години намалява през последните години (фиг. 9). 

Фигура 9 
Структура на заетите лица по възраст и статус в заетостта – 2009 г. (%)  
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
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По икономически дейности заетите лица над 55-годишна възраст са основно в 
селско, горско и рибно стопанство (10.5% от тези на възраст 55-64 години и 
23.4% – над 65 г. за 2009 г.), хуманно здравеопазване и социална работа 
(съответно 7.9 и 7.2%), административни и спомагателни дейности (3.3 и 
8.6%), култура, спорт и развлечения (1.8 и 2.3%), както и в професионални 
дейности и научни изследвания (2.8 и 5.7%). Това са проценти, надвишаващи 
средните в структурата на заетостта по икономически дейности в страната. 
Немалък е делът на заетото по-възрастно население в преработващата 
промишленост (20 и 10.2%), макар че е по-нисък от средния показател.  

По класове професии преобладаваща е заетостта на по-възрастното население 
като: аналитични специалисти; законодатели, висши служители и 
ръководители; персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната; 
квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното 
стопанство; и най-много в професии, неизискващи специална квалификация 
(14.6% при населението на възраст 55-64 години и 19.5% над 65 години за 2009 
г.).  

Значително по-голям от средния е делът на наетите лица, работещи без 
договор с работодател, особено на тези над 65 години, както и на наетите в 
селското стопанство, където процентът на заетото по-възрастно население е 
преобладаващ. По официални данни на националната статистика12 5.6% от 
наетите лица над 65 г. работят без договор с работодател (при средно 2.1% за 
2009 г.), както и 14.1% от наетите в селското стопанство. По-възрастното 
население е една от групите хора, работещи при по-неизгодни условия на труд. 

Изводи: 

• През последните години икономическата активност и заетостта при 
населението над 55 години в България се характеризират с тенденция към 
нарастване. Началото на икономическата криза се отрази относително 
най-слабо върху заетостта на тази част от населението. Коефициентът 
на заетост при хората от възрастовата група 55-64 години достига 
средноевропейското равнище. Това се определя от значително по-бързото 
му увеличение у нас в сравнение със средното за ЕС. Тук трябва да се има 
предвид, че България тръгва от по-ниска база и че средната възраст на 
излизане от работната сила у нас е с близо три години по-висока от 
средноевропейската, а и се повишава по-бързо.  

• Заетостта при жените е по-ниска от тази при мъжете, особено след 55-
годишна възраст, което показва наличието на неравнопоставеност на 
женското население от тази група на пазара на труда. 

• Заетостта в селата, макар и значително по-ниска от тази в градовете, 
се повишава. Увеличението е относително по-голямо при женското 
население над 55 години спрямо това на мъжете. Тези данни очертават 

                                                           
12 НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
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възможности за заетост на по-възрастното население в селските райони. 
Предвид демографската ситуация, насоката на миграционните потоци и 
обезлюдяването на редица малки населени места, такава перспектива за 
заетост не може да бъде дългосрочна без адекватна демографска и 
регионална политика.  

• Преобладаваща е заетостта при населението над 55 години при 
самостоятелно заетите лица, наетите в обществения сектор и 
неплатените семейни работници. Частният сектор не е толкова склонен 
да наема по-възрастни лица (което предполага разяснителните и 
насърчителните мерки да се насочват и към него). Хората над 55 години 
са заети предимно в селското стопанство, социалната и 
административната дейности и в преработващата промишленост. 
Немалък е делът им и в изследователския и административния сектор. 
Като професии преобладават заетите с услуги на населението, 
търговията и охраната; квалифицирани работници в селското, горското, 
рибното и ловното стопанство и най-много – в професии, неизискващи 
специална квалификация. Същевременно по-голям от средния е процентът 
на заетите като аналитични специалисти и висши служители. 
Очертават се два фокуса при заетостта на по-възрастното население – 
от една страна, висококвалифицирани специалисти и висши служители, а 
от друга, нискоквалифициран персонал. Значително по-голям от средния е 
делът на наетите лица, работещи без договор с работодател, особено на 
тези над 65 години, което поставя по-възрастното население в позицията 
на работещи при по-неизгодни условия на труд. 

Безработица и неактивно население 

През последните години безработицата при по-възрастното население 
намалява, както и средната за страната. Характерна особеност е, че 
коефициентите на безработица при населението на възраст над 55 години са 
по-ниски от средния показател,13 особено при мъжете (фиг. 10). Данните за 
безработицата също показват, че жените са рискова група на пазара на труда. 
Коефициентът  на безработица при жените над 55 години е с 1.2 процентни 
пункта по-висок от този при мъжете от същата възрастова група.  

В европейски план равнището на безработица при по-възрастното население 
също е по-ниско от средното. За разлика от България обаче безработицата при 
жените над 55 години е по-малка от тази при мъжете от същата възрастова 
група.  

 

                                                           
13 Коефициентите на безработица при по-възрастното население са по-ниски, макар че в 
структурата на регистрираните безработни лица делът на тези над 50 години, и особено 
над 55 години, остава най-голям. 
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Фигура 10 
Коефициенти на безработица по възраст и пол (%) 
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
 

След 2008 г. като резултат от икономическата криза безработицата започва да 
нараства. Увеличението при младежите до 24 години обаче е с 3.5%, докато 
това при  населението от възрастовата група 55-64 години е с 0.8%. В това 
отношение младежите са значително по-засегната група на пазара на труда. В 
условия на криза работодателите не наемат нови хора, а при съкращения се 
опитват да запазят по-опитния персонал. Показателни са и данните за 
промените в структурата на регистрираните безработни лица по възраст. Делът 
на всички възрастови групи се покачва с изключение на тези до 19 и над 50 
години, които дори намаляват.  

Най-голям процент от безработните над 55-годишна възраст с предишна 
заетост, по-голям от средния, е този на съкратените или уволнените от работа 
– 45.4% за 2009 г. Значително по-ниски от средните са дяловете на 
безработните от тази възрастова група поради завършване на временна или 
сезонна работа, неудовлетвореност от условията на работа и поради лични и 
семейни причини (фиг. 11). Тези данни показват, че много по-малък дял от по-
възрастното население напуска работа по други причини освен поради 
уволнение или съкращение. Те осъзнават, че са по-уязвима група на пазара на 
труда и се стремят да запазят работата си, приемайки и по-неизгодни условия. 

Показателни са и данните за безработните лица по продължителност на 
безработица. Над 40% (за 2009 г.) са лицата над 55 години, които са 
безработни от две и повече години. Този дял е 1.5 пъти по-голям от средния. 
По-висок от средния е и делът на безработните от разглежданата възрастова 
група за период от 1 до 2 години (фиг. 12). Всички посочени данни показват, 
че веднъж излезли от групата на работещите, по-възрастните хора по-трудно 
намират работа. Трябва да се има предвид и фактът, че делът на дългосрочно 
безработните жени е по-висок от този на мъжете, макар и не съществено (с 
0.3% за 2009 г. при 0.8% за 2007 г.) 
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Фигура 11 
Безработни с предишна заетост по причини за напускане и възраст – 2009 г. 
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
 

В структур дини  най-
олям дял заемат тези от възрастовата група над 55 години и в градовете, и 

 и следователно от затруднения при натрупването на 

ата на лицата извън работната сила на възраст 25-69 го
г
особено в селата. Най-засегнати в този аспект са жените както общо, така и в 
градовете и в селата.  

Въпреки неблагоприятната позиция на пазара на труда големият риск от 
ненамиране на работа

 54 



Ирена Зарева – Възрастните хора на пазара на труда в България. Насоки за ... 

стаж за пенсиониране кара хората от по-високите възрастови групи да търсят 
работа (фиг. 13). Това е една от основните причини, поради която делът на 
хората над 55 години в структурата на обезкуражените лица14 е най-малък. 

Фигура 13 
Обезкуражени лица по възраст и пол – 2009 г. (дял от съответната група), % 
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Източник: НСИ. Заетост и безработица, 2009, годишни данни. 
 

зводи: 

ботицата при по-възрастното население намалява успоредно с 
общото й понижение в страната. (След 2008 г. с настъпването на 

зраст с предишна 
заетост, по-голям от средния, е този на съкратените или уволнените от 

т на дългосрочно безработните лица над 55 
години. Тези хора, веднъж излезли от групата на работещите, по-трудно 

                                                          

И

• Безра

икономическата криза тенденцията се обръща. Данните обаче показват, 
че в първоначалния етап на кризата по-високите възрастови групи са по-
слабо засегнати от безработица). Коефициентът на безработица при 
хората на възраст над 55 години са по-ниски от средния показател, 
особено при мъжете. При жените той е по-висок от този при мъжете 
от същата възрастова група, което е още един факт, потвърждаващ 
неравнопоставеността на жените на пазара на труда. 

• Най-голям процент от безработните над 55-годишна въ

работа. Много по-малък дял от по-възрастното население напуска работа 
по други причини. Поради своята осъзната уязвимост те приемат и по-
неизгодни условия на труд.  

• По-висок от средния е делъ

намират работа. Те имат по-голяма потребност от квалификационно и 
мотивационно обучение.  

 
14 Обезкуражени са лицата, които желаят да работят, но не търсят активно работа, 
защото предполагат, че няма да намерят. 
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• В структурата на лицата извън работната сила голям дял заемат тези 
на възраст над 55 години, особено жените. Тези хора са наясно със своята 
уязвимост и това е причина да търсят по-активно работа, поради което 

 заетостта отчита свиване на пазара на труда, 
а криза, и очертаване на продължаваща тенденция 

към намаление на обявените свободни работни места. По нейни данни 

 
шленост 

(40 359), търговия и ремонтни услуги (26 129), образование (13 742), селско 

та промишленост, селското стопанство, търговията, 
образованието, социалните дейности. В професионален план най-висока е 

в
то оп ер с 

Е   
такава 

дискриминация, и то нарастваща. Докато през 2008 г. 42% от европейците 

                                                          

процентът им сред обезкуражените лица е най-малък, но е в границите  
на 15% от общия брой в страната.   

Търсене на работна сила 

През 2009 г. Агенцията по
породено от икономическат

динамиката на работните места „продължава да се определя в голяма степен от 
влиянието на сезонния фактор върху първичния пазар. Със значително 
влияние остават и субсидираните работни места, по-точно местата по 
програми за заетост.”15 Наред с това се затвърждава тенденцията на 
приоритетно търсене на нискоквалифициран труд в бюрата по труда.  

Най-голям брой работни места на първичния пазар (над 10 хил.) са заявени 
през 2009 г. в следните икономически дейности: преработваща проми

стопанство (10 444), хотели и ресторанти (10 260), недвижими имоти и наеми 
(10 185). 

Най-голям процент от заетото население над 55 години е именно в 
преработваща

заетостта на тази възрастова група като квалифицирани работници  селското, 
горското, рибно  и ловното ст анство, п сонал, зает услуги на 
населението, търговията и охраната, както и в професии, неизискващи 
специална квалификация. Такава заетост в значителна степен съответства на 
вида и структурата на обявените работни места в бюрата по труда. Това 
съответствие благоприятства заетостта на по-възрастното население, но 
същевременно изисква непрекъснато поддържане и повишаване на 
квалификацията му, за да може да запази конкурентоспособността си.  

Според изследване на вробарометър16 от 2009 г., даващо оценка за 
равнището на дискриминация по възраст, в ЕС съществува 

смятат, че възрастовата дискриминация е широко разпространена в тяхната 
страна, то през 2009 г. този процент се увеличава до 58. 64% от запитаните 
смятат, че кризата ще доведе до увеличаването й. България не е изключение. 
Изследването за страната показва достигането на средноевропейската стойност 
от 58%. Очакванията на българите за влиянието на кризата върху 

 
15 МСТП. Агенция по заетостта, Годишник 2009. 
16 Евробарометър. Дискриминацията в ЕС през 2009. 
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дискриминацията по възраст са по-големи от средноевропейските – 73% 
смятат, че кризата ще доведе до увеличаването й.  

Що се отнася до дискриминацията по възраст на работното място, то според 
69% от българите (при 48% средно за европейците), когато една фирма търси 

ава се еднопосочност във вида, структурата и дейностите, по 
които са обявени работни места в бюрата по труда, и във формите, вида 

е работни места 
очертават потребностите и възможностите за реализация на пазара на 

 лицата, 
отчитащи наличието на дискриминация по възраст, което поставя 

те тенденции в икономическата активност и заетостта 
населението над 55 години остава рискова група на пазара на труда, особено 

да наеме някого и има избор между двама кандидати с еднакви умения и 
квалификация, то по-възрастният кандидат е в неизгодна позиция.  

Изводи: 

• Наблюд

и дейностите, в които е заето по-възрастното население. Това явление 
благоприятства заетостта, но и налага необходимостта от 
непрекъснато повишаване на квалификацията и подобряване на уменията 
на тази група от населението с оглед подпомагане пригодността й за 
заетост и увеличаване на конкурентоспособността й.  

• Характеристиките и промените във вида на заявенит

труда, както и изискванията към определена квалификация и умения. Те са 
ориентир и за провеждането на съответно професионално обучение и 
ориентиране, които трябва да са съобразени с нуждите и особеностите 
на отделните групи лица, в т.ч. и на по-възрастното население. 

• По-висок от средноевропейската стойност е процентът на

България в по-неблагоприятна позиция по отношение на преодоляване на 
дискриминационните явления и изисква  по-големи усилия за насърчаване 
на активното стареене. 

Участие в обучение 

Въпреки положителни

жените. Един от основните пътища за запазване и повишаване на заетостта, за 
по-бързо и лесно адаптиране и за повишаване на степента на съответствие на 
квалификацията и уменията на потребностите на работодателите е участието в 
обучението през целия живот. Това е и една от основните насоки, а и целеви 
показател за растеж и заетост на ЕС. В България обаче тази необходимост, а и 
възможност за по-активно участие на пазара на труда все още се използва в 
минимална степен. Международната статистика показва, че делът на 
населението на възраст 25-64 години, участващо в образование и обучение, у 
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нас е значително по-малък от средноевропейския, като същевременно не 
бележи тенденция към нарастване17 (фиг. 14). 

Фигура 14 
Обучение през целия живот (% от населението на възраст 25-64 години, 

участващо в образование и обучение) 
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Източник: Евростат. 
 

Показателни за слабото участие в процеса на обучение са данните на 
Агенцията по заетостта. Според тях броят на заетите лица, включени в 
курсове за обучение чрез бюрата по труда, намалява съществено – от 16 064 
през 2003 г. на 2949 през 2009 г.  

Около една четвърт от регистрираните безработни в бюрата по труда са над 
55-годишни (23.5% за 2009 г.). Този значителен дял е причина за активната 
дейност на Агенцията по заетостта, насочена именно към тази възрастова 
група. През 2009 г. 33.4% от общия брой на безработните лица, включени в 
програми и мерки за заетост, са над 50 години.  

Националната програма „Помощ за пенсиониране” е насочена към 
подпомагане на безработните в предпенсионна възраст да придобият право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст. През 2009 г. по тази програма са 
работили 2216 лица. Характерно за нея обаче е значителното намаляване на 
                                                           
17 Официалната статистика не дава по-детайлни структури на участващите в обучение 
лица, например: по възраст, по пол и възраст, по възраст и статус в заетостта и т.н. 
Няма по-подробни структури и за участващите в обучение заети и безработни по пол-
възраст-образование и др. Тази липса на информация ограничава изследването на 
участието на по-възрастното  население на пазара на труда и в процеса на обучение. За 
разработването и прилагането на политики с такава насоченост обаче са необходими 
детайлни и достоверни данни.  
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броя както на нововключените лица, така и на броя на работилите през 
последните години (фиг. 15). Предпоставка за тази тенденция е и политиката 
на постепенно ограничаване на субсидираната заетост. 

Фигура 15 
Участие в програма "Помощ за пенсиониране" (брой лица) 
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Източник: Агенция по заетостта. 

 

Аналогична тенденция се наблюдава и при участието в преференциалната 
мярка за наемане на по-възрастни лица (насърчителна мярка за работодатели). 
Тук също се очертава понижаване на броя на работилите и особено този на 
включените лица (фиг. 16). Това до голяма степен се определя и от 
икономическата криза в страната, която съществено намали търсенето на 
работна сила, в т.ч. и на възрастовата група над 50 години.  

Фигура 16 
Участие в мярката за наемане на безработни над 50 години (брой лица) 
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Източник: Агенция по заетостта. 
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При наблюдавания отлив от участие в програмите и мерките за заетост на 
безработни лица над 50 години се очертава положителна тенденция към 
нарастване тези, участващи в курсове за професионална квалификация (фиг. 
17). Вече близо една четвърт от всички безработни, участващи в такива, са над 
50 години (за 2009 г.). 

Фигура 17 
Дял на безработните над 50 години, участващи в курсове за обучение (%) 
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Източник: Агенция по заетостта. 

 

По отношение на образователната структура на безработните, участващи в 
квалификационни курсове, се наблюдава относително стабилно висок дял на 
тези с висше образование и бързо нарастване на процента на хората с начално 
и по-ниско образование. За сметка на тях намаляват лицата с основно, и 
особено със средно образование. 

Резултатите от изследване на НСИ на образованието и обучението на 
възрастни18 очертават няколко важни  области, влияещи върху участието на 
населението в процеса на образование и обучение на възрастни. Важно 
значение има равнището на придобита степен на образование – по-
високообразованите хора по-активно участват и търсят възможности за 
участие в този процес. Данните показват, че най-активно включване в учебни 
дейности се наблюдава при висшистите (71%), а най-неактивни са хората с 
основно и по-ниско образование (23%). Заетостта също е важен фактор. 
Заетите лица участват много по-активно (62%) спрямо безработните (19.9%) и 
икономически неактивните лица (18.6%). Местоживеенето е друга 
предпоставка, оказваща значително влияние върху участието на изследваните 
лица в различни форми на обучение – 52% в градовете и 38% в селата.  

                                                           
18 НСИ. Образование и обучение на възрастни (Основни резултати от статистическо 
изследване, проведено през 2007 г.), 2009. 
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Като основна причина за неучастие в някаква форма на обучение най-голям 
процент от анкетираните (31.8%) посочват липсата на такава потребност във 
връзка с тяхната текуща работа или професия. Сред неучаствалите 27.3% не 
желаят да участват поради напреднала възраст или влошено здравословно 
състояние. Такъв отговор са дали 60.9% от анкетираните на възраст 55-64 
години. Една от пречките при по-възрастното население е затрудненият достъп 
до информация – поради проблеми с използването на интернет-услуги и чужд 
език. Сред анкетираните тези, които не използват компютри, са: население на 
възраст 55-64 години (81.6%), хора с основно или по-ниско образование 
(95.8%) и жители на селата (83.8%).  

Изводи: 

• По-възрастните хора формират рискова група на пазара на труда и 
въпреки това участието на населението в обучението през целия живот у 
нас е значителни по-слабо спрямо средноевропейския показател. Броят на 
заетите лица, включени в курсове за обучение чрез бюрата по труда, се 
понижава съществено през последните години. Участието в програмите 
и мерките за насърчаване на заетостта на по-възрастното население 
също намалява значително. Това се обуславя, от една страна, от 
икономическата криза, която понижава търсенето на работна сила, а от 
друга, от политиката на постепенно ограничаване на субсидираната 
заетост.  

• Положителна тенденция при тези обстоятелства е нарастването на 
броя на безработните над 50 години, участващи в курсове за 
професионална квалификация.  

• Съществуващи ограничения пред участието в някаква форма на обучение 
са: ниското образователно равнище, липсата на заетост, 
местоживеенето в селски и малки отдалечени от центровете населени 
места, възрастта и здравословният статус, липсата на такава 
потребност във връзка с текущата работа или професия, затруднения в 
достъпа до адекватна информация и т.н. 

Насоки за насърчаване на активното стареене 

Постигането на по-продължително участие на пазара на труда и 
ограничаването на ранното пенсиониране може да бъде постигнато чрез 
принуждаване, чрез насърчаване и стимулиране, както и чрез едновременно 
прилагане на двете форми. 

 Принудителното удължаване на участието на пазара се осъществява чрез 
повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране. Това е относително по-
лесен и по-бърз, но по-трудно приемлив в социално отношение начин.  

 61



Икономически изследвания, кн. 1, 2011 

Насърчаването може да постигне значителни позитивни резултати, но за 
неговото реализиране се изисква не само политическа  воля, а и добра 
организация и висока степен на координация. За разлика от еднократния акт на 
увеличаване на пенсионната възраст насърчаването е процес на организация и 
координация, на реализация, мониторинг и осъвременяване. То изисква 
мобилизиране на всички организации и структури, имащи отношение към този 
процес: политическа, законодателна и административна власт; организации на 
работодатели и профсъюзи; учебни и обучителни институции; граждански и 
неправителствени организации и т.н. Насочено е към населението от по-
високите възрастови групи и към работодатели и фирми. За неговото 
адекватно осъществяване е необходима широка информационна кампания, за 
да се изяснят необходимостта, същността, ползите и ефектите и да не се стига 
до противопоставяне на поколения. Нужните финансови ресурси ще бъдат в 
голяма степен компенсирани впоследствие в резултат от участието на по-
възрастното население в икономическия, социалния, културния, научния, 
политическия живот в страната, от използването  на неговите опит и познания, 
както и от по-малкото натоварване на осигурителната система.19  

Изборът на форма е въпрос на политическо решение. Оптималният вариант е в 
съчетаването на двете форми. 

По-възрастните хора формират рискова група на пазара на труда. 
Демографските процеси в европейски и национален мащаб, както и 
съществуващите затруднения при реализацията им на трудовия пазар,  
насочват вниманието към потребността от подпомагане на по-активното им 
включване в пазара на труда и в процеса на обучение, от създаването на 
необходими и благоприятни условия за „активно стареене”. България не прави 
изключение в тази насока. В съответствие със съществуващите демографски 
проблеми и очертаните затруднения при участието на пазара на труда по-
важните  специфични пътища и насоки за насърчаване и осъществяване на 
реално активно стареене на тези хора (наред с общовалидните мерки и 
дейности за повишаване степента  на заетост и участие в обучение през целия 
живот) могат да бъдат обобщени, както следва20: 

• Активно включване на социалните партньори, на граждански и 
неправителствени организации, на изследователски и образователни 
институции при разработването и прилагането на политики, насочени към 

                                                           
19 Става дума не само за разходи за ранно пенсиониращи се хора, но и за други такива, 
например за безработни лица. 
20 Осъществяването на конкретни насърчителни  мерки в условия на криза, рецесия и 
висока безработица би срещнало сериозни затруднения. Те не би трябвало обаче да 
препятстват разработването на политики и осъществяването на някои от 
подготвителните мерки като: координация, организация и подготовка на мерките и 
дейностите; информационни кампании; постигането на политически и обществен 
консенсус за необходимостта от такива политики и мерки; адаптиране на дейностите на 
бюрата по труда; набиране, обработка и разпространение на информация; подготовка 
на законодателни промени и т.н. 
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по-активно участие на по-възрастното население  на пазара на труда и в 
обучителния процес. 

• Постигане на висока степен на координация и взаимодействие между 
участващите страни, както и социален консенсус в тази област.  

• Насочване на мерките към работодателите (особено от частния сектор) да 
задържат на работа и да наемат по-възрастни хора и към работниците и 
служителите да работят по-дълго. 

• Развитие и използване на гъвкави форми на заетост – почасова, надомна,  
дистанционна, непълен работен ден и др., особено подходящи за жените. 
Създаване на благоприятни условия за повишаване на съгласуваността 
между работа и личен живот и подобряване на достъпа и осигуреността с 
услуги за отглеждане на деца и грижа за несамостоятелни (зависими) 
членове на семейството и близки. 

• Стимулиране на работодателите да наемат по-възрастни хора, в т.ч. и чрез 
субсидирана заетост за възрастни21 (сега налагащата се политика за 
ограничаване на субсидираната заетост трябва да отрази тази потребност), 
и да съобразяват работните места и среда с техните нужди, вкл. и на хората 
с увреждания. 

• Насърчаване и подпомагане повишаването на степента на участие в 
обучение, професионално, мотивационно, професионално ориентиране 
(както и съчетаване на трите форми)22 чрез разширяване на предлагането, 
подобряване на достъпа (в т.ч. в териториален план), диверсифициране  на 
формите и методите на обучение, индивидуализиране на подхода; 
стимулиране търсенето и участието в обучението – за поддържане и 
повишаване, за възстановяване на квалификацията, за преквалификация и 
придобиване на нова такава, подобряване на информацията и достъпа до 
нея и т.н.  

По-възрастните хора, и особено тези с ниско образование и квалификация, 
както и продължително безработните и населението от селските и малките 
отдалечени от центровете населени места, са по-малко склонни да участват в 
обучение. Това още повече затруднява адаптирането им към 
нововъзникващите и развиващите се изисквания и потребности от умения.  

За участието на по-възрастното население в процеса  на обучение съществуват 
редица затруднения. Проблемите със здравословното състояние, както и 

                                                           
21 Могат да бъдат използвани и данъчни стимули. 
22 Обучението е необходимо не само на безработните, и особено на дългосрочно 
безработните лица, за възстановяване на загубената им квалификация, но и на 
работещите, за да могат по-лесно да се адаптират към нововъзникващите потребности 
на професията, работодателите и работните места и да бъдат по-производителни и 
продуктивни. 
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обективните физически ограничения и познавателни възможности могат да 
препятстват съществено и достъпа, и самия процес на обучение, а и 
резултатите от него. Тези особености изискват прилагането на специфични 
подходи, методи, средства, а и мотивация за включване в обучение, 
осигуряване на по-добри и подходящи условия за достъп (вкл. физически), 
финансови облекчения или подпомагане.  

Участието в професионално обучение за поддържане и повишаване на 
квалификацията е необходимо и на заетите лица (отчитайки тяхната настояща 
заетост по икономически дейности и длъжности), и на безработните, за да 
отговарят на настоящите и на нововъзникващите потребностите на 
работодателите, да са по-адаптивни към бързо променящите се изисквания на 
пазара на труда. Обучението за възстановяване, а и за повишаване на 
квалификацията създава по-добри възможности за заетост на безработните, и 
особено на продължително безработните (имайки предвид големия процент на 
продължително безработни, особено над две години, при възрастовата група 
над 55 години, както и фактът, че тази група лица е загубила придобитата си 
квалификация поради продължителното си отсъствие от пазара на труда). 
Участието в обучение за преквалификация и придобиване на нова специалност 
е по-малко приложимо при по-възрастното население, но не трябва да има 
ограничения при желание от тяхна страна, особено за ранно пенсионираните 
лица. Обучението за повишаване на квалификацията е един от основните 
пътища за подобряване на възможностите за заетост при по-
нискоквалифицираните и по-нискообразованите безработни, както и  
придобиването на начална такава. То е нужно най-вече за лицата, получили 
право на срочна професионална пенсия, т.нар. ранно пенсионирани, за 
придобиване на нови знания и умения по професия или част от професия. 
Участието в мотивационно обучение и професионално ориентиране е 
необходимо за създаването на предпоставки за заетост при безработните лица, 
особено при дългосрочно безработните и обезкуражените лица. При 
прилагането на тези форми на обучение, както и за съчетаването помежду им, 
а и с професионално обучение е нужен индивидуален подход. Наред с 
обучението за повишаване на квалификацията по придобитата и упражнявана 
професия за тази възрастова група от населението би било полезно обучението 
в предприемачески умения за започване на самостоятелна стопанска дейност, 
за самозаетост, за земеделска дейност и др. (предвид преобладаващите 
дейности и форми на заетост на по-възрастното население), в т.ч. и за 
възможностите за достъп до средства от европейски фондове и програми; 
базови познания са необходими за компютърни умения и чужд език, макар и 
по-трудно усвоими,. 

• Подобряване на услугите на бюрата по труда и постигане на по-висока 
степен на целева насоченост и усъвършенстване на индивидуалния подход 
при работа с тази рискова група на пазара на труда (голяма част от по-
възрастните хора търсят работа именно чрез бюрата по труда)  

• Адаптиране на системите за образование и обучение, в т.ч. и чрез 
разнообразяване на предлагането, разширяване на достъпа, гъвкавост при 
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осигуряване на достъпа и при подбора на формите  и методите на обучение, 
подобряване на съответствието на потребностите на пазара на труда и на 
качеството и т.н. 

• Осигуряване на разбираема, достоверна и лесно достъпна информация за 
търсенето на труд (в т.ч. по степен на образование, квалификация, 
професия и др.), за изискванията и възможностите за обучение.  

• Провеждане на целенасочени информационни кампании – към по-
възрастното население, към работодателите, както и насочени към 
обществото като цяло, за да се изясни необходимостта и същността  на 
процеса и политиките и да не се стига до противопоставяне на поколения. 
За това могат да съдействат както правителството и местните власти, така и 
организациите на работодателите и синдикатите, граждански и 
неправителствени организации и т.н.  

За реализирането на мерките и дейностите за насърчаване на активното 
стареене е нужно да има осъвременяване и промени и в законовата база, 
отнасящи се до: образование и обучение, субсидиране и стимулиране,  
осигуряване, дискриминация, трудово законодателство, и т.н. 
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