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2. УВОД 

 

Настоящият материал "ПРОУЧВАНЕ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНИТЕ 
ПРОФЕСИИ В РЕГИОНА ОЛТ - ПЛЕВЕН" има за цел да анализира професиите с 
перспектива да генерират заетост, като по този начин насърчи мобилността на 
работещите и търсещите работа от двете страни на границата между Олт (Румъния) 
и Плевен (България). 

Проучването е част от проекта “CB-LABMARKET: Създаване на общ пазар на 
труда чрез мобилност и обучение в региона Олт - Плевен”, разработен 
съвместно от Търговско-индустриалната и земеделска камара Олт (водещ 
партньор), Агенцията по заетостта на област Олт, ДП „Българо-германски център 
за професионално обучение” клон Плевен (БГЦПО Плевен) и Регионалния център 
за подпомагане на стопанските предприемачи.  

В рамките на проучването бяха анализирани потенциалните възможности за 
миграция на работната сила като резултат от нововъзникващи производствени 
дейности, извеждайки на преден план изискванията към уменията на кандидатите 
за работа, които гарантират ефективния трансфер и успешното интегриране на 
пазара на труда. 

Следователно, идеята е да се идентифицират и дефинират тези миграционни 
потоци на работници от различни сектори, които създават работни места. Важни са 
тези „приемащи” сектори, където търсещите работа следва да адаптират своя 
професионален профил към изискванията по отношение на квалификацията им, за 
да си осигурят устойчива заетост. 

Друга цел на настоящото проучване е да дефинира стратегии и ефективни 
форми за обучение на работещите, които биха довели до бързата адаптация, 
усъвършенстване на уменията и повишаване на квалификацията им. 
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3. ЦЕЛИ 

 

3.1. ОСНОВНА ЦЕЛ 

 

 

3.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 

• Да подложи на анализ евентуалните различия в сферата на конкуренцията от 
двете страни на границата. 

• Да открие възможностите за миграция на работната сила във връзка с 
развитието на нови икономически дейности. 

• Да анализира мобилността между отделни предприятия, както и между 
различни сектори. 

• Да проучи пазара на труда с цел да се реагира своевременно на промените в 
производствената система. 

• Да разкрие необходимите умения за упражняване на развиващите се 
професии посредством изследване на техните технически, социални, 
организационни, демографски и административни характеристики. 

• Да определи прецизно изискванията към квалификацията, които са 
необходими за адекватното професионално развитие. 

• Да идентифицира нуждите от обучение на работната сила с цел придобиване 
или подобряване на умения, за да се гарантира по-добрата им 
професионална реализация. 

  

Основната цел на настоящото проучване е да идентифицира и 
анализира търсените професии в региона Олт – Плевен, които са в 
състояние да генерират работни места, за да се открият нови източници на 
заетост, които правят възможна миграцията на работната сила от двете 
страни на границата, извеждайки на преден план необходимите умения, 
гарантиращи по-добра професионална реализация. 



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
8 

 

  





 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
10 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1 

 

РАЗДЕЛ А: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 

 Този сектор включва използването на животински и растителни природни ресурси. Той 
включва дейности като: растениевъдство, животновъдство, дърводобив, добиване на растителни и 
животински продукти от стопанства или от природата (тяхната естествена среда). 

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности: Този раздел 
включва две осовни дейности: производство на растителни и производство на животински 
продукти. Обхваща също биологичното селско стопанство, отглеждането на генетично 
модифицирани растения и животни, както и отглеждането на посеви на открити площи или в 
парници и оранжерии. Включват се и спомагателните дейности, съпътстващи селското. 

 

РАЗДЕЛ C: ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 Този сектор включва физическа или химическа преработка на материали, вещества или 
компоненти в нови продукти, въпреки че това не може да се използва като единен универсален 
критерий за определяне на производство. Преобразувани материали, вещества или компоненти са 
сурови материали, които са продукти от селското и горското стопанство, рибарството, минното 
дело и кариерите, както и продукти на други производствени дейности. Съществена промяна, 
ремонт или реконструкция на стоки обикновено се счита за преработваща промишленост. 

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 13 Производство на текстил: Този раздел включва подготовка и предене на текстилни 
влакна, както и тъкане  на текстил, изделия от текстил и облекло, производство на 
конфекционирани текстилни изделия, без облекло (например спално бельо, одеала, черги, 
шнурове и др.). 

 14 Производство на облекло: Този раздел включва всички шивашки изделия (готови за 
носене или изработени по мярка), от всякакви материали (напр. кожа, плат, трикотажни и плетени 
платове и т.н.), на всички елементи на облеклото (например връхни дрехи, бельо за мъже, жени 
или деца, работа, града или ежедневно облекло и др.) и аксесоари. 

 33. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване: Този раздел включва специализиран 
ремонт на стоки, произведени в преработващата промишленост, с цел възстановяване на машини, 
оборудване и други продукти в работен режим. Включва също и предоставяне на обща или рутинна 
поддръжка (т.е. обслужване) на такива продукти, за да се гарантира, че те работят ефективно и да 
се предотврати повреда и ненужни ремонти. 

 

РАЗДЕЛ D: ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

 Този сектор включва дейностите по производство и разпределение на електрическа 
енергия, природен газ, пара и топла вода чрез постоянна инфраструктура (система) от 
електропроводи и тръбопроводи.  

 В този сектор се включват също така: 

                                                           
1
Функционалният обхват на проучването се базира на Статистическата класификация на икономическите 

дейности NACE Rev. 2, утвърдена с Регламент (EО) № 1893/2006 на Европейския парламент  и на Съвета от 20 
декември 2006. 
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ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1 

снабдяване с елетрическа енергия, газ, пара и топла вода на промишлени обекти, промишлени  
зони и жилищни сгради, работа на съоражения за просизводтсво, управление и разпределение на 
електрическата енергия и газообразните горива, снабдяване с пара и охладен въздух. 

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива: Работа на съоражения за производство на електрическа и друга енергия, вкл. 
топлинни, ядрени, водни, газови и дизелови турбини, както и такива, използващи възобновяеми 
енергийни източници (биомаса, слънчева, геотермална и вятърна енергия). 

 

РАЗДЕЛ F: СТРОИТЕЛСТВО 

 Този сектор съдържа общи строителни и специализирани строителни дейности на сгради и 
строителни съоръжения. Той включва ново строителство, ремонт, допълнения и промени, 
изграждане на сглобяеми сгради или структури на обекта, а също и изграждане на съоръжения с 
временен характер. Общо строителство е изграждането на цели жилища, офис сгради, магазини и 
други обществени и стопански сгради, стопански постройки и др., или извършване на строително 
инженерни работи като магистрали, улици, мостове, тунели, железопътни линии, летища, 
пристанища и други водни проекти, напоителни системи, канализационни системи, индустриални 
съоръжения, тръбопроводи и електрически линии, спортни съоръжения и т.н. Тази работа може да 
се извърши за собствена сметка или срещу заплащане на такса или по договор. Части от работата, а 
понякога и дори цялата практическа работа може да бъде възложена на подизпълнител. Компания, 
която носи цялата отговорност за строителен проект се определя също тук. Включен са и ремонтът 
на сгради и инженерните работи. 

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 41 Строителство на сгради: Този раздел включва общо строителство на сгради от всякакъв 
вид. Той включва ново строителство, ремонт, допълнения и промени, изграждане на сглобяеми 
сгради или структури на обекта, а също и изграждане на временен характер. Включева се и 
изграждането на цели жилища, офис сгради, магазини и други обществени и стопански сгради, 
стопански постройки и др. 

 42 Строителство на съоръжения: Този раздел включва общо строителство за граждански 
инженерни обекти. Той включва ново строителствота, ремонт, допълнения и изменения, монтаж на 
сглобяеми конструкции на обекта, а също и изграждане на съоръжения с временен характер. 
Включена се и изграждането на мащабни конструкции като магистрали, улици, мостове, тунели, 
железопътни линии, летища, пристанища и други водни проекти, напоителни системи, 
канализационни системи, индустриални обекти, тръбопроводи и електрически линии, открити 
спортни съоръжения и др. Тези работи може да да се извършат за собствена сметка или срещу 
заплащане на такса или по договор. Части от работата, а понякога и дори цялата практическа 
работа може да бъде възложена на подизпълнител. 

 43 Специализирани строителни дейности: Този раздел включва специализирани 
строителни дейности (специални сделки), т.е. изграждането на части на сгради и строителни 
съоръжения или подготовка за това. Тези дейности обикновено са специализирани в един общ 
аспект за различни структури, изискващи специализирани умения или оборудване, като например 
извозване на земни маси, работи по основите, бетонни работа, зидане с тухли или с камък, 
изграждане на скелета, покривни работи и т.н. Изграждането на стоманени конструкции, при 
условие че елементите не са от един и същ производител. Специализираните строителни дейности 
се извършват най-често от подизпълнители, но особено при ремонтно строителство те се извършва 
директно за собственика на имота. Също така тук са включени и довършителните работи. 
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ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1 

 

РАЗДЕЛ G: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

 Този сектор включва търговия на едро и дребно (т.е. продажба без трансформация) на 
всякакъв вид стоки и услуги, рендиране, свързани с продажбата на стоки. Търговия на едро и 
дребно са окончателните стъпки в дистрибуцията на стоки.  

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 46 Търговия на едро, без търговия с автомобили мотоциклети: Този раздел включва 
търговия на едро за собствена сметка или на такса или на договорна основа (търговска комисия), 
свързани с вътрешната търговия на едро, както и международната търговия на едро (внос/износ). 

 47 Търговия на дребно, без търговия с автомобили мотоциклети: Този раздел включва 
препродажба (продажба без трансформация) на нови и употребявани стоки главно за широката 
общественост за потребление или използване на лични или домашни, от магазини, универсални 
магазини, сергии, къщи, поръчани по пощата, от врата до врата продажби лица, амбулантни 
търговци, потребителските кооперации и др. 

 

РАЗДЕЛ I: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

 Този сектор включва предоставяне на краткосрочно настаняване за посетители и други 
пътуващи, както и предоставянето на пълни хранения и напитки, годни за незабавна консумация. 
Размерът и вида на допълнителните услуги, предоставяни в рамките на този раздел може да варира 
в широки граници. 

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 56 Ресторантьорство: Този раздел включва сервиране на храни и напитки, осигуряващи 
пълни хранения или напитки, годни за незабавна консумация, независимо дали в традиционните 
ресторанти, на самообслужване или за вкъщи, независимо дали са предоставяни от постоянни или 
временни щандове с или без сядане. От решаващо значение е предлагането на ястия, годни за 
незабавна консумация, а не вида на съоръжението, което ги предоставя. 

 

РАЗДЕЛ J: СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

 Този сектор включва създаване и разпространение на информационни и творчески 
продукти, които са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Включва още 
дейности по осигуряване на средства за предаване или разпространение на тези продукти, данни 
или съобщения, дейности в облстта на информационните и комуникационните технологии, както и 
други дейности, свързани с информационни услуги.  

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 62 Дейности в областта на информационните технологии: Този раздел включва дейности 
по предоставяне на експретни знания в облстта на информационните и комуникационните 
технологии: разработване, модифициране, тестване и поддържане на софтуер; планиранине и 
интегриране на компютърни системи; управление и обслужване на място при клиента на 
компютърни системи и/или средства за обработка на данни; други дейности в областта на 
информационните и комуникационните технологии. 

 

РАЗДЕЛ Q: ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1 

 Този сектор включва дейности в областта на хуманното здравеопазване и социалната 
работа. Най-напред са разположени дейностите, свързани изключително със здравеопазването, 
осъществявано от лекари и други специалисти в различни заведения за болнична и извънболнична 
медицинска помощ. Следват медико-социални и социални дейности с настаняване в 
специализирани заведения, при които присъства определен обем здравни грижи. Накрая са 
разположени дейности, свързани с предоставяне на социални услуги без каквото и да е участие на 
медицински специалисти и здравни грижи. 

 Настоящото проучване ще се съсредоточи върху следните раздели: 

 88 Социална работа без настаняване: Този раздел включва предоставяне на разнообразни 
социални услуги директно на потребителите. Дейностите не включват настаняване в 
специализирани заведения, освен краткосрочно подслоняване. 

Таблица 1: Икономически дейности, обект на проучването. Източник: Собствена разработка с цел да се 
отговори на конкретните изисквания на проучването. 
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4.3. ПРОУЧВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПРОФЕСИИТЕ  

 

Професионалните области, включени в проучването, са подбрани с оглед на 
перспективата да генерират заетост от двете страни на границата в регионите Олт 
и Плевен и са разпределени в раздели и подгрупи съгласно Международната 
стандартна класификация на длъжностите (ISCO). 

Длъжностите са групирани в карта на професиите според икономическите 
дейности, които са обект на проучването, за да се идентифицират нуждите от 
обучение в региона Олт – Плевен с цел насърчаване на трудовата мобилност в 
развиващите се икономически сектори. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 
КАРТА НА ПРОФЕСИИТЕ 

ПОД-
ГРУПА 

ПРОФЕСИЯ 

РАЗДЕЛ А: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 

321 
Природонаучни техници и сродни на тях 
специалисти 

РАЗДЕЛ C: ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

813 
Оператори в стъкларското и керамичното 
производство и сродни на тях 

742 
Работници по обработка на дърво, 
мебелисти и сродни на тях 

743 
Работници по производство на текстил, 
облекло и сродни на тях 

723 Машинни механици и монтьори 

932 Работници в обработващата промишленост 

РАЗДЕЛ D: ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА 

816 
Оператори в енергийното производство и 
сродни на тях 

РАЗДЕЛ F: СТРОИТЕЛСТВО 

712 Строители на сгради и сродни на тях 

713 
Работници по довършителни работи в 
строителството на сгради и сродни на тях 

931 Работници в строителството 

РАЗДЕЛ G: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; 
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

522 Продавачи в магазини и демонстратори 

РАЗДЕЛ I: ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

512 
Персонал за домакинска работа и извършващ 
ресторантски услуги 
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ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 
КАРТА НА ПРОФЕСИИТЕ 

ПОД-
ГРУПА ПРОФЕСИЯ 

РАЗДЕЛ J: СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕ-
НИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

213 
Специалисти по компютърни системи и 
технологии 

РАЗДЕЛ Q: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 

346 
Социални работници, приравнени на 
специалисти 

Междусекторни 241 Стопански специалисти 

Таблица 2: Карта на професиите, обект на проучването. Източник: Собствена разработка с цел да се отговори 
на конкретните изисквания на проучването. 
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5. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

5.1. ЕТАПИ 

Настоящото проучване се подразделя на редица етапи, които изграждат 
надеждна конструкция и в същото време дефинират дейностите, необходими за 
постигане на заложените цели. Всеки един етап заедно с включените в него 
дейности и ключови моменти по различен начин намира израз във всеки един 
продукт и резултат на проучването. 

Диаграмата по-долу онагледява общата план-структура на проучването: 

 

 

Диаграма 1: Глобално планиране на проучването. Източник: Собствена разработка  с цел да се отговори на 
конкретните изисквания на проучването. 

 

Етапите бяха определени посредством серия от дейности: 

  

ПЛАНИРАНЕ НА ЕТАПИТЕ НА ПРОУЧВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЛЕН ЕТАП

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЕТАП

АНАЛИТИЧЕН ЕТАП
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ЕТАП 
БРОЙ 

ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 

ПЛАНИРАНЕ 

1 
Подготовка на времевия график и  
на графика за изпълнение на дейностите  

2 Определяне на целите 

ДОКУМЕНТАЛЕН 

3 Документално и статистическо проучване 

4 Определяне на обхвата 

5 Проучване на общата популация и определяне на извадката 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН 

6 Определяне на променливите величини 

7 Подготовка на техниките на проучване и Computer Support. 

8 Приложение на техниките 

АНАЛИТИЧЕН 

9 Компютърна и статистическа обработка на данните  

10 Анализ на данните 

11 Мониторинг и контрол на качеството на проучването  

ПРЕДСТАВЯНЕ  
НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

12 Подготовка на окончателния доклад 

Диаграма 2: Етапи. Източник: Собствена разработка с цел да се отговори на конкретните изисквания на 
проучването. 
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5.2. МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА 

 

Методът е цялостен всеобхватен процес, следващ различните фази на 
проучването, завършващи с междинни продукти, които водят към постигането на 
окончателните резултати. 

Затова проучването бе разделено на четири области или нива на анализ 
(СТРУКТУРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СТРУКТУРА НА ПРОФЕСИИТЕ, СТРУКТУРА НА 
ОБУЧЕНИЕТО и АНАЛИЗ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА), които изграждат 
структурата и организират изследователския процес, водещ до серия от продукти, 
които осигуряват постигането на целите на проекта: 

ОБЛАСТ НА 
ПРОУЧВАНЕ ИНДИКАТОРИ  

МЕЖДИННИ 
ПРОДУКТИ 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ 

СТРУКТУРА  
НА ПАЗАРА  
НА ТРУДА 

Процент на безработица 

Анализ на  
пазара на труда 
в региона Олт - 
Плевен 

� Да се 
идентифи-
цират нови 
източници  
на заетост. 

 

� Да се проучи 
пазарът на 
труда с цел 
да се реагира 
своевре-
менно на 
промените в 
производстве
ната система. 

Развитие на броя на заетите лица през 
последните години 

Разпределение на броя на фирмите, 
участващи в проучването, по големина 

Разпределение на броя на фирмите, 
участващи в проучването, имащи офиси в 
други градове 

Определяне на търсените (развиващите се) 
икономически дейности 

Анализ на 
търсените 
икономически 
дейности  

Брой предприятия по икономически 
дейности  

Брой заети по икономически дейности  

Развитие на икономическите дейности  

Разпределение на броя на предприятията, 
участвали в проучването по икономически 
дейности  

СТРУКТУРА  
НА ПРОФЕСИИТЕ 

 

Определяне на търсените професии  
Карта на 
търсените 
професии 

� Да се 
идентифи-
цират 
търсените 
професии. 

� Да се проучи 
пазарът на 
труда с цел 
да се реагира 

Определяне на профила на професията  
по пол, възраст, образователна степен, 
продължителност на работа на настоящото 
работно място.  

Анализ на 
професиите 
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ОБЛАСТ НА 
ПРОУЧВАНЕ ИНДИКАТОРИ  

МЕЖДИННИ 
ПРОДУКТИ 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ 

Определяне на съдържанието на 
професионалната област по отношение на 
изпълняване задачи, степен на трудност на 
изпълнение и нужда от специфично 
обучение.  

своевре-
менно на 
промените в 
производстве
ната система. 

� Да се иденти-
фицират 
необходими-
те умения за 
работа в раз-
виващите се 
професионал
ни области. 

� Да подложи 
на анализ 
евентуалните 
различия в 
сферата на 
конкурен-
цията от 
двете страни 
на границата. 

Определяне на необходимите 
професионални умения: технически, 
организационни, умения за взаимодействие 
със заобикалящата среда, умения за 
реакция в извънредни ситуации. 

Определяне на влиянието на иновациите: 
иновации по професионални области, 
разпределение на иновациите по вид, 
степен на трудност при адаптиране към 
иновацията и нужда от специфично 
обучение 

СТРУКТУРА  
НА ОБУЧЕНИЕТО 

Процент от работната сила, участвала в 
обучение през последните години по 
професии 

Квалификационни 
курсове 

� Да определят 
прецизно 
изискванията 
към квалифи-
кацията, 
необходими 
за 
адекватното 
професионал
но развитие. 

� Да подложи 
на анализ 
евентуалните 
различия в 
сферата на 
конкурен-
цията от 
двете страни 
на границата. 

� Да се иденти-
фицират 
нуждите от 
обучение с 
цел 

Профил на работниците, участвали в 
обучение: пол, възраст, образователна 
степен, продължителност на работа на 
настоящото работно място 

Проведени квалификационни курсове  

Вид квалификационни курсове според 
областта на обучение и професията.  

Профил на квалификационните курсове: 
вид обучение, продължителност, метод на 
обучение и място на провеждане 

Определяне на основните задачи по 
професии, степен на трудност на 
изпълнение и изисквания към уменията на 
работещите.  

Нужди от обучение 
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ОБЛАСТ НА 
ПРОУЧВАНЕ ИНДИКАТОРИ  

МЕЖДИННИ 
ПРОДУКТИ 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ 

Ползи от проведеното обучение  
придобиване 
на нови 
и/или 
развиване на 
уменията на 
заетите, за 
да се 
гарантира 
съответната 
производи-
телност на 
труда. 

Затруднения в достъпа до обучение  

Таблица 3: Определяне на променливите величини. Източник: Собствена разработка с цел да се отговори на 
конкретните изисквания на проучването. 

 

5.3. ТЕХНИКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

5.3.1 ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ И СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ: 

Работата с документални източници се състои, от една страна, в търсенето и 
събирането на вторични данни (количествени и качествени) и, от друга страна, в 
тяхното класифициране и анализиране за целите на настоящото проучване. Така 
събраната информация позволи да се направи първа стъпка към диференциране на 
икономическите и трудови аспекти на заетостта – генерирайки икономически 
сектори и перспективите за тяхното развитие.  

Техниката на използване на документални и статистически източници беше 
приложена с цел: 

� Да се определи ситуацията в съответните икономически сектори и аспекти 
на заетостта, обект на настоящото проучване.  

� Да се открият тенденциите на развитие на пазара на труда по отношение на 
наемане на работна сила и на търсени професии от двете страни на 
границата в региона на Олт и Плевен.  

� Да се проучи трудовата мобилност от двете страни на границата.  

� Да се събере информация за структурата на професиите в секторите, 
генериращи заетост. 

� Да се идентифицират съществуващи квалификационни курсове в различните 
подсистеми на професионалното обучение и за различните професионални 
област в секторите, генериращи заетост.  
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Този етап беше подразделен на няколоко фази: предварителна диагностика, 
проучване на статистически източници, библиографска справка и консултиране на 
интернет страници. 

• Предварителна диагностика: 

Предварителната диагностика представлява анкетен лист с отворени въпроси 
относно различни характеристики на пазара на труда, попълнен от партньорите по 
проекта, за да се набере началната информация, необходима за започване на 
проучването, като партньорите всъщност представляват стратегически източник на 
информация поради областта на дейност на организациите, които представляват.  

• Статистически източници: 

Използвани са редица статистически източници, на национално и европейско 
ниво, които дават полезни количествени данни, необходими за реализиране на 
настоящото проучване.  

• Библиографски източници: 

Библиографски източници бяха необходими, за да се разберат и идентифицират 
някои от икономическите и бизнес характеристики, социални - трудови и 
демографски отличителни черти. 

• Интернет източници 

По време на провеждане на проучването бяха консултирани и множество 
интернет страници, съдържащи информация относно различни аспекти на 
проучването, като например данни за трудовата миграция и др. подобни.  

 

5.3.2  ПРОУЧВАНЕТО 

Настоящото проучване включва и пряко анкетиране на заети лица, които 
работят в някои от професионалните области, идентифицирани като “търсени или 
развиващи се”. Целта на анкетата е събирането на относно социалните и 
демографски характеристики на работещите, относно условията на работното 
място, трудовоправните отношения, както и относно производствения процес. 
Респонденти бяха работещи в съответните предприятия.  

Критерии за определяне на извадката: Географски проучването обхваща 
региона на Олт (Румъния) и на Плевен (България). 

Обща популация: брой заети в региона на Олт (Румъния) и на Плевен 
(България) в икономическите сектори, обект на проучването. 

Извадка: 400 анкети при възможна статистическа грешка ± 5% и 95% 
достоверност на резултатите, определени на базата на таблиците на Arkin и Colton 
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(Източник: Arkin, H. & Colton,R.R., Tables for Statisticians, 1963, Barnes & Noble, 
New York, NY.) 

Разпределение на извадката: 200 анкети от всяка страна на границата (в 
регион Олт и регион Плевен). Анкетирани бяха работещи, упражняващи някоя от 
професиите, идентифицирани в рамките на проучването като търсени (развиващи 
се) 

 

Икономически 
дейности 

Професии 
Брой реализирани анкети 

Общ 
брой Олт Плевен 

СЕЛСКО, ГОРСКО И 
РИБНО СТОПАНСТВО 

ПРИРОДОНАУЧНИ 
ТЕХНИЦИ И СРОДНИ 
НА ТЯХ 
СПЕЦИАЛИСТИ 

5 14 19 

ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

РАБОТНИЦИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО 
И СРОДНИ НА ТЯХ 

13 19 32 

МАШИННИ 
МЕХАНИЦИ И 
МОНТЬОРИ 

12 9 21 

РАБОТНИЦИ В 
ОБРАБОТВАЩАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

17 9 26 

ОПЕРАТОРИ В 
СТЪКЛАРСКОТО И 
КЕРАМИЧНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И 
СРОДНИ НА ТЯХ 

0 11 11 

РАБОТНИЦИ ПО 
ОБРАБОТКА НА 
ДЪРВО, МЕБЕЛИСТИ 
И СРОДНИ НА ТЯХ 

14 10 24 

ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 
И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА 

ОПЕРАТОРИ В 
ЕНЕРГИЙНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И 
СРОДНИ НА ТЯХ 

11 18 29 

СТРОИТЕЛСТВО СТРОИТЕЛИ НА 
СГРАДИ И СРОДНИ 
НА ТЯХ 

24 8 32 
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РАБОТНИЦИ ПО 
ДОВЪРШИТЕЛНИ 
РАБОТИ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО 
НА СГРАДИ И 
СРОДНИ НА ТЯХ 

10 8 18 

РАБОТНИЦИ В 
ДОБИВНАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ И 
СТРОИТЕЛСТВОТО 

10 7 17 

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО 
И ДРЕБНО 

ПРОДАВАЧИ В 
МАГАЗИНИ И 
ДЕМОНСТРАТОРИ 

34 29 63 

ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

ПЕРСОНАЛ ЗА 
ДОМАКИНСКА 
РАБОТА И 
ИЗВЪРШВАЩ 
РЕСТОРАНТСКИ 
УСЛУГИ 

25 12 37 

СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕ-НИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТИ  
ПО КОМПЮТЪРНИ 
СИСТЕМИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

11 13 24 

ХУМАННО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 И СОЦИАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 

СОЦИАЛНИ 
РАБОТНИЦИ, 
ПРИРАВНЕНИ НА 
СПЕЦИАЛИСТИ 

1 8 9 

Междусекторни СТОПАНСКИ 
СПЕЦИАЛИСТИ 

13 25 38 

Общ брой 200 200 400 

Таблица 4: Реализирани анкети. Източник: Собствена разработка с цел да се отговори на конкретните 
изисквания на проучването. 
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5.3.3 РАБОТНА СРЕЩА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ДАННИТЕ 

Посредством дискусионни групи с експерти се осъществява контролът върху 
качеството на проучването и са необходими за съгласуване на различните аспекти 
и на разработените продукти. С помощта на тази техника се прави качествена 
оценка на проучването и се дава възможност за обогатяването му посредством 
приноса на партньорите по проекта. 

Техниката дава възможност на екипа, разработил проучването, да обясни 
резултатите първо пред ограничен брой заинтересовани, така че те да изразят 
своето становище и да коментират резултатите от работата. 

Целта на работната среща за валидиране на данните е да се представят 
резултатите, получени в стадия на проучване. 

 

5.3.4 КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ 

Тази техника предполага активното участие на малък брой външни експерти 
в техническия екип, разработващ проучването, които предоставят 
висококвалифицирана консултация. Ескпертната помощ беше използвана през 
всички етапи на провеждане на проучването.  

Външните експерти бяха на разположение на техническия екип, участвайки в 
работни срещи на място, отговаряйки на възникналите въпроси посредством 
различните форми на интернет комуникация или пък по телефона.  

Приносът на екипа от външни експерти съгласно целите на прилагане на тази 
техника се състои в даването на препоръки, индикации, контрол и оценка през 
целия процес на реализиране на проучването. Уверени сме, че използването на 
тази техника гарантира качеството на настоящото проучване, осигурявайки 
неговата валидност, надеждност и компетентност.  
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6. СТРУКТУРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

6.1. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В РЕГИОНА ОЛТ - ПЛЕВЕН 

 

Към момента трудовият пазар в региона Олт – Плевен е сериозно засегнат от 
негативното влияние на глобалната икономическа криза и от ограничените 
възможности за бързо възстановяване на икономиката. Известен факт е, че 
стопанствата на България и Румъния са по-слабо развити от тези в други страни-
членки, това се отнася и за нивото на развитие на пазара на труда. 

За да е статистически коректна информацията, ще разгледаме пазара на труда в 
дмата региона поотделно, което ще ни помогне да сравним ситуацията. 

Регионът около Плевен, разположен географски в Централна Северна България, 
има общо население от 240 2652 жители. Броят на населението в работоспособна 
възраст е 158 064, според последните данни на НСИ от 2012, раздел „Население”.  

Процентът на безработните в региона нараства в периода от 2008 до 2010, видно 
от статистическите данни на НСИ – през 2008 броят на работещите по трудово и 
служебно правоотношение е 72 448, а през 2010 - 60178. Според последните данни, 
публикувани от НСИ в България, през септември 2012 г. Заетите и по двете 
правоотношения наброяват 59 369. По информация пак на НСИ за петгодишния 
период от 2005-2010 г. в регион Плевен най-ниска е била безработицата през 2008 – 
4.7%, докато през 2010 г. Делът й се покачва на 12.8%. 

Явно е, че съществува тенденция на постоянно намаляване на броя на заетите 
лица (между 2008 и септември 2012), което се дължи от една страна на 
безработицата вследствие на комплексните икономически процеси и на 
миграцията на населението в работоспособна възраст от Плевен към други 
региони в по-добро икономическо състояние или към други държави. 

 

Година 2008 2009 2010 2011 

ОЛТ 74.595 66.726 60.282 62.300 

ПЛЕВЕН 72.025 69.573 59.757 59.935 

Таблица 5: Среден брой заети в Олт и Плевен през периода 2008-2011. Източник: НСИ, България; Национален 
статистически институт в Румъния. 

 

 

                                                           
2
Данни на НСИ, България от последното преброяване през 2011. 
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Интересно е, че в съседния регион Олт в Румъния, делът на безработните се 
движи между 5 и 6 процента, докато в Плевен, България, е значително по-висок. 
Според данни на Европейската комисия през 2011 средномесечният процент на 
безработните в Северозападна България е 16.6%, а в цялата страна е  10.1%. Най-
високо ниво на безработица в Северозападна България се регистрира в област 
Плевен - 14.4%. 

В Югозападна Олтения, където се намира Олт, през декември 2011 делът на 
безработните е 7.6%. Една от причините за ниското ниво на безработица е 
запазването на индустриалната зона, заедно с трансформацията на 
съществуващите предприятия към производство според нуждите на пазара. Всичко 
това води до запазване на икономиката в региона. 

Към 1 юли 2009 населението на провинция Олт наброява 466,821 жители. 
Икономиката в региона обхваща всички браншове, но, но значителен дял се пада 
на металургията, представена от производството на алуминий (SC ALRO SA) и 
преработващата промишленост. Освен това в региона се произвеждат моторни 
превозни средства, детайли и аксесоари за тях, гуми, вентилационни системи – 
превес имат средните предприятия и големите компании. 

За разлика от региона около Плевен, в който промишлеността преживява 
тежки времена и сериозно намалява след 1990. В Олт съществува свободен 
производствен капацитет. Олт също така разполага с квалифицирана работна ръка 
за производство на строителни материали, метални изделия, за работа в 
металургичната промишленост. Следните характеристики също са налице – 
наличие на чуждестранни инвеститори – производство на резервни части за 
автомобилната промишленост в град Слатина; въвеждане на нови технологии във 
винопроизводството; въвеждане на нови технологии в преработката на плодове и 
зеленчуци; мощности в текстилната и преработваща промишленост; развитие на 
пристанищната зона (Port Corabia); потенциал в зърнопроизводството, 
зеленчукопроизводството, животновъдството, винопроизводството и овощарството. 
Община Слатина е основният център с потенциал за концентрация на модерна 
индустрия (производство на алуминий) и чуждестранен инвестиционен капитал.  

Проучването се извърши сред 200 заети в 94 различни фирми в региона на 
Плевен, България, и 200 заети в 44 фирми в региона Олт, Румъния. 

Делът на големите предприятия (с над 250 работни места) в региона на 
Плевен е относително малък, според данните – само 0.2% (за периода 2008 - 2010). 
Последното десетилетие се отличава и с ниско ниво на инвестиции в областта, 
отчасти дължащо се на лошата пътна и железопътна инфраструктура и на 
депопулацията. 
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Диаграма 3: Разпределение на фирмите в Плевен, сред които е проведено проучването, по брой на 
работниците. Източник: Проучването 

Графиката показва дела на големите компании спрямо малките фирми по 
данни, събрани за целите на настоящото проучване. Преобладават 
микропредприятията, които представляват над 40% от всички, сред които е 
проведена анкетата (микропредприятие е предприятие с по-малко от 10 
работника). След тях се нареждат малките предприятия (31, 18 %). Големите 
компании (с над 250 работника) са с дял от 7,53% от всички, сред които е 
реализирано проучването в Плевен. 

 

Диаграма 4: Разпределение на фирмите в Олт, сред които е проведено проучването, по брой на работниците. 
Източник: Проучването 

И в Олт преобладават малките и микропредприятията, включени в 
проучването, висок е и броят на големите компании. Средните предприятия, които 
участват в анкетата са около 30%.  

Само едно от предприятията, в които се проведе проучването, има филиал в 
друго населено място в България, докато в Олт нито една от фирмите не посочва 
такава информация. 

 

6.2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ,  
ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Икономическите дейности, подложени на анализ за целите на настоящото 
проучване са: преработваща промишленост; строителство; търговия на едро и 
дребно; ремонт на моторни превозни средства и велосипеди; хотелиерство и 
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ресторантьорство; хуманно здравеопазване и социални дейности; създаване на 
информация и творчески продукти и далекосъобщения; селско, горско и рибно 
стопанство и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива. Общо 8 икономически дейности, кореспондиращи с 
професионалните области, които включихме в проучването. 

Ще представим, сравнявайки двата региона дела и значението им за 
икономиката, стъпвайки на документалните източници, които сме използвали. 
След което ще предложим на вниманието Ви резултатите от настоящото Проучване 
по отношение на икономическите дейности, изброени по-горе. 

Общата картина на състоянието на икономиката в региона на Плевен, имайки 
предвид горепосочените икономически дейности, е добре описана в аналитичен 
документ на Областната администрация в Плевен и е базирана на данни, 
предоставени от НСИ. Документът по своята същност представлява Изследване, 
осъществено от Областната администрация в Плевен през 2011 и е публикуван на 
официалната интернет страница на институцията. Ще изброим най-важните 
резултати от този анализ по отношение на икономическите дейности, които 
представляват интерес за нашето проучване. 

Като цяло в “преработващата промишленост” през периода януари - 
декември 2011 се отбелязва най-голям дял на следните сектори "Производство на 
хранителни продукти, напитки и тютюн" -38.6%, "Производство на машини и 
оборудване" - 21.5%, "Производство на текстил, облекло, обувки и други" - 14.1%, 
"Производство на метал и метални изделия, без машини и оборудване" -10.2%. 

Около 28% oт продажбите за периода са реализирани извън страната, 76.9% 
от тях са били предназначени за Еврозоната. 

Факторите, ограничаващи дейността на промишлените предприятия, остават 
остават в голямата си част непроменени, като най-често като проблем се посочва 
"недостатъчното търсене в страната и в чужбина" поради несигурните пазари и 
слабата конкурентноспособност на продукцията. Сред финансовите проблеми най-
често се изброяват изпадането в несъстоятелност, трудности при получаване на 
кредитиране, приблизително 38.2% oт производителите и 47.1% oт мениджърите 
оценяват икономическата среда като нестабилна.  

По отношение на “строителния сектор” по данни от октомври 2011 година, 
около 24 oт респондентите, участвали в Изследването на областната 
администрация, говорят за намаляване на строителната дейност и очакванията на 
ръководителите на фирми са песимистични. Като проблеми, възпрепятстващи 
работата на строителните фирми, най-често се посочват несигурната икономическа 
среда, недостатъчното търсене, финансови проблеми, конкуренцията в сектора и 
други. За следващите три месеца (до края на 2011 година) 52.4% от 
интервюираните очакват да съкратят работници. 

За последното тримесечие на 2011 година 20% от ръководителите в сектора 
на "търговията" очакват увеличаване на поръчките за доставка. Около 43.3% от 
фирмите предвиждат повишаване на заплатите. За следващите три месеца 16.7% от 
ръководителите очакват и повишение на продажните цени. 
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Очакванията на мениджърите от сектора на услугите (включително 
ресторантьорството) според анализи на Областната администрация в Плевен са за 
нарастване на нуждата от услугите, които предоставят. Около 18.2% от 
респондентите са настроени оптимистично. Най-често споменаваните проблеми, 
затрудняващи работат на компаниите в сектора са: недостатъчно търсене, 
конкуренция; недостатъчно развите икономическа среда, слабости в 
законодателството и финансови проблеми. Около 9% от анкетираните очакват през 
следващите месеци да увеличат броя на работните места. 

В региона около Плевен се отчитат предприятия, работещи в сектора на 
преработващата промишленост, преди всичко в текстилната индустрия (165 фирми 
през 2011); в сектора на търговията, на едро и дребно (3917 през 2011), 
ресторантьорството (741 фирме през 2011), както и строителството (451 фирми 
през 2011)3.  

 

 

 

Диаграма 5: Брой заети по години и икономическа дейност в Олт. Източник: Данни на Националния 
статистически институт на Румъния 

 

                                                           
3Данни на Националния статистически институт в България 2012. 
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Диаграма 6: Брой заети по години и икономическа дейност в Плевен. Източник: Данни на Националния 
статистически институт на България 

 

 

Основният икономически сектор в регион Олт е промишлеността – по-
конкретно преработващата промишленост – в най-голямата си част металургията и 
по-точно производството и преработката на алуминий. Около 30 предприятия и 
семейни асоциации работят в този сектор. 

Други производствени предприятия, определящи в значителна степен 
икономиката в областта, работят в сферата на: производството на въглеродни 
(графитни) продукти, производството на електрически кабели и обогатен 
алуминий, производството на отливки и автомобилни бутала от алуминий, 
машиностроителната промишленост, производството на товарни вагони за 
специални нужда за местния и чуждестранен пазар. 

В строителния сектор са активни около 540 предприятия и 55 фамилни 
асоциации и самоосигуряващи се с общ оборот над 1 билион румънски леи, сред 
най-известните фирми в сектора са SC SCADT SASlatina, SC OLTDRUM SA Slatina, SC 
GRUPPRIMACONS SRL Slatina, SC CONDOR Paduraru SRL Slatina, SC VLAD CONSTRUCT 
SA Slatina. 

По отношение на селското стопанство Олт е сред най-големите 
зърнопроизводители, но неблагоприятните климатични условия през последните 
години оказват значително влияние върху намаляването на селскостопанската 
производителност. 
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Търговията в региона Олт се характеризира с нарастване на частния сектор, 
по-конкретно при продажбата на храни, напитки и тютюневи изделия. В търговията 
на едро (без продажбата на моторни превозни средства и мотоциклети) работят 
приблизително 400 фирми и 110 семейни асоциации и самоосигуряващи се, които 
реализират общ оборот от почти 2 милиарда румънски леи. В търговията на дребно 
(без продажбата на моторни превозни средства и мотоциклети) и ремонта на лични 
и домашни стоки са активни над 2400 фирми и 3243 семейни асоциации и 
самоосигуряващи се с общ оборот от над 2 милиарда румънски леи. 

Следващите диаграми показват процентното разпределение на 
икономическите сектори, включени в настоящото проучване. 

При компаниите от икономическа дейност “други дейности” съгласно 
Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската 
комисия (NACE Rev. 2) бяха анкетирани работници най-вече в професионалната 
област Стопански специалисти (бизнес администрация). 

 

 Диаграма 7: Разпределение на фирмите в Олт, включени в Проучването според икономическата дейност. 
Източник: Проучването 

 

Около 30% от респондентите в Олт са предприятия, работещи в сектора на 
преработващата промишленост, следват фирмите от строителния бранш (20.45%) и 
the търговията на едро и дребно. Около 14% от дружествата, участвали в 
проучването представляват хотелиерите и ресторантьорите.  
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Диаграма 8: Разпределение на фирмите в Плевен, включени в Проучването според икономическата дейност. 
Източник: Проучването 

 

Най-голям дял от участвалите в проучването в регион Плевен представляват 
фирмите от търговията на едро и дребно (над 25 %), следвани от представителите 
на преработващата промишленост (предимно от текстилния бранш) – 21.28 %. 
Относително голям процент от интервюираните са и от строителния сектор както и 
от областта на хотелиерството и ресторантьорството, съответно с около 15% и 10%. 
Останалите икономически дейности са представени с относително еднакъв дял 
участници.  
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7. СТРУКТУРА НА ПРОФЕСИИТЕ 

 

7.1. КАРТА НА ТЪРСЕНИТЕ (РАЗВИВАЩИТЕ СЕ) ПРОФЕСИИ 

 

Опирайки се на документалните източници и на информацията, 
предоставена от партньорите по проекта, възложили настоящото Проучване, 
определихме като търсени и развиващи се по-долу изброените икономически 
сектори и професии в региона олт - Плевен. 

За да дефинираме даден икономически сектор като развиващ се, we took 
взехме предвид от една страна така наречените „нови източници на заетост”, и от 
друга страна, се спряхме на тези икономически сектори, представени с повече 
икономически дейности в региона Олт - Плевен. 

За да идентифицираме търсените професии в региона Олт - Плевен 
използвахме Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO) 
и унифицираните наименования и подредбата им в каталога. 

За "Проучването и сравнителния анализ на търсените професии в 
региона Олт - Плевен" определихме окончателно 15 професии с трицифрена 
номерация по ISCO-88. 

Тези 15 професии са свързани с така наречените „нови източници на 
заетост”, като например областта на новите информационни и комуникационни 
технологии, предоставянето на социални услуги, свързани са със сектора на 
възобновяемите енергийни източници. От друга страна изборът ни се базира и на 
информация от различни документални източници, статистически данни, бази-
данни, предлагащи работни места, както и на мнението на партньорите, изразено 
чрез инструментариума на "Предварителната диагностика”. 

Всичко това ни помогна да изберем тези професионални области в региона 
Олт - Плевен, които се генерират по-висока заетост, по-търсени са и има недостиг 
на работна сила на пазара на труда. Сред тях са свързаните със строителството 
професии, търговията, селското стопанство, преработващата промишленост и 
текстилната индустрия. 

Следващата таблица изброява професиите с перспектива за развитие в 
региона Олт - Плевен, следвайки Международната стандартна класификация на 
длъжностите (ISCO). 
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ПОДГРУПА ПРОФЕСИЯ 

321 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти 

813 Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях 

742 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях 

743 Работници по производство на текстил, облекло и сродни на тях 

723 Машинни механици и монтьори 

932 Работници в обработващата промишленост 

816 Оператори в енергийното производство и сродни на тях 

712 Строители на сгради и сродни на тях 

713 Работници по довършителни работи в строителството на сгради и сродни на тях 

931 Работници в добивната промишленост и строителството 

522 Продавачи в магазини и демонстратори 

512 Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски услуги 

213 Специалисти по компютърни системи и технологии 

346 Социални работници, приравнени на специалисти 

241 Стопански специалисти 

Таблица 6: Търсени професии в региона Олт - Плевен. Източник: Собствена разработка с цел да се отговори 
на конкретните изисквания на проучването. 

  



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
35 

 

 

7.2. АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИИТЕ 

 

В рамките на този раздел предоставяме задълбочен анализ на професиите, 
включени в Проучването, направен на основата на данните, събрани в рамките на 
"анкетата". 

Първо се анализират данните, получени от всички интервюирани работници 
без оглед на професията, която упражняват, но разпределени в две групи: в 
едната данните от 200 реализирани интервюта в Олт, в другата тези от 200 
анкетирани работници в Плевен. 

По този начин се прави първоначален преглед на профила заетите в региона 
Олт - Плевен, като се извеждат възможните различия от двете страни на 
границата. 

След това представяме резултатите, получени за всяка една от 15-те 
професионални области, в таблици. 

 

 

Диаграма 9: Разпределение на заетите по пол. Източник: Проучването. 

 

Структурата на респондентите от Олт според пола се характеризира с 
преобладаващ процент на мъжете – 62%. Анкетираните от региона на Плевен се 
разпределят по-равномерно по този признак, но и тук представителите от мъжки 
пол преобладават. 
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Професиите, в които преобладават жените, сред всичките 400 интервюирани 
работници, са: Социални работници, приравнени на специалисти, Работници по 
производство на текстил, облекло и сродни на тях (97% жени), Стопански 
специалисти (66%), Продавачи в магазини и демонстратори (68%), 
Природонаучни техници и сродни на тях специалисти (68%) Работници в 
обработващата промишленост (58%). 

 

Диаграма 10: Разпределение на заетите по възраст. Източник: Проучването. 

 

Както показва диаграма 10, в регион Олт половината от респондентите са на 
възраст между 36 и 45 години. Една трета от интервюираните попадат във 
възрастовата група от 26 до 35 години. Респондентите в Плевен са по-равномерно 
разпределени в трите групи: от 26 до 35, от 36 до 45 и над 45. Все пак 
преобладават представителите на възраст между 36 и 45 (над 36%). 

Професията Природонаучни техници и сродни на тях специалисти е 
представена с най-висок брой работещи на възраст над 45 години, в процентно 
отношение те са 55% от всички респонденти с тази професия в региона Олт - 
Плевен. Следват ги Социалните работници, приравнени на специалисти, сред 
които 45% от интервюираните са над 45 години. 

От друга страна, професионалните области с най-млади работници под 25 
годишна възраст са: Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски 
услуги (with 19% of workers), Оператори в стъкларското и керамичното 
производство и сродни на тях (18%) и Строителните работници (17.65%). 

4,00% 

9,55%
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50,00%

36,18% 

15,00% 

27,14% 
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Диаграма 11: Разпределение на заетите според степента на образование.4 Източник: Проучването. 

 

Както е видно от диаграмата повечето от респондентите притежават степен 
на образование 3 или завършено средно образование. В региона Олт тези 
респонденти представляват над две трети от всички интервюирани, докато в 
Плевен разпределението по тази характеристика е по-равномерно – около 30% от 
всички там имат 4. или 5. Образователна степен – средно специално висше.  

В професионалната област Природонаучни техници и сродни на тях 
специалисти работещите имат висока степен на образование, над 30% от 
интервюираните в региона Олт – Плевен, упражняващи такава са със “степен 6: 
Втори етап на висше, водещо до научна степен” съгласно Международната 
стандартна класификация на образованието (ISCED-97). 

Респонденти с по-ниско образователно ниво има в професионалната област 
Строители на сгради и сродни на тях, където 6.45% от работниците имат начално 
образование и 22.58% - основно, при Работниците без специална квалификация 
в строителството 5.88% са с начално и с 23.53% основно образование. 

 

 

                                                           
4
степен 0 = Предучилищно, степен 1 = Начално, степен 2 = Основно, степен 3 = Средно, степен 4 = Средно специално или 

друго след средното, но не висше, степен 5 = Висше и степен 6 = Втори етап на висше, водещо до научна степен. 

1,50%

12,50% 

67,00% 

8,50%
10,50% 

0,53%
2,11%
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30,00% 
27,37% 

3,16%
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Диаграма 12: Разпределение на заетите според продължителността на работа на съответното работно място. 
Източник: Проучването. 

 

Диаграма 12 (горе) показва разпределението на респондентите според 
според продължителността на работа (брой години) в съответната компания. В 
регион Плевен над 80% от интервюираните работят повече от 3 години в 
настоящата фирма. За сравнение, в Олт повече от половината от всички 
респонденти са работили за сегашното си предприятие между 1 и 3 години. 

Сред работещите като Оператори в енергийното производство и сродни на 
тях, Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях 
и Природонаучните техници и сродните на тях специалисти се установява по-
висока стабилност; 80% от тях посочват стаж на настоящото работно място над три 
години. 

Сред Специалисти по компютърни системи и технологии и Работниците 
без специална квалификация в строителството, са тези с най-кратък стаж на 
настоящото си работно място – по-малко от година, съответно 29% и 24%. 

По отношение на иновациите на работното място през последните години 26, 
63% от респондентите в Плевен назовават наличието на такива. В Олт процентът на 
работещите, които посочват наличието на някакви иновации е много малък – 5.50%. 

11,50%
8,85%

53,00% 

9,38%

35,50%
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Диаграма 13: Разпределение на заетите според наличие/липса на иновации на работните им места. Източник: 
Проучването. 

 

Анализирайки раздела за въведените иновации в различните професионални 
области, предмет на Проучването, се установява, че респондентите от Олт и 
Плевен не посочват наличието на такива в следните професии: Работници по 
довършителни работи в строителството на сгради и сродни на тях, 
Работници без специална квалификация в строителството и Работници в 
обработващата промишленост. 

Липса на иновации на работните им места посочват работещиге в Олт в 
следните професионални области: 

• Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски услуги 

• Машинни механици и монтьори 

• Природонаучни техници и сродни на тях специалисти 

• Стопански специалисти 

• Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях 

• Оператори в енергийното производство и сродни на тях 

Никой от работещите като Строители на сгради и сродни на тях в региона 
на Плевен не отразява наличието на иновации на работното място. 

Сред иновациите, засегнали работните места на респондентите в Олт най-
често се посочват такива “в оборудването, инструментите и материалите”,”в 
процедурите, техниките и процесите” и по отношение на “качеството”. В Плевен 
разпределението сред различните видове иновации е по-разнообразно, но подобно 
на това в Олт – най-често срещани са иновациите “в оборудване, инструменти и 

Иновации 
5,50%

Иновации 
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материали”, “в процедури, техники и процеси” и по отношение на 
”информационните и комуникационни технологии”. 

 

Диаграма 14: Разпределение на иновациите по вид в рамките на професиите, упражнявани от анкетираните. 
Източник: Проучването. 

 

Диаграма 15: Степен на трудност на адаптиране на заетите към иновациите в региона на Плевен. Източник: 
Проучването. 
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Диаграма 16: Степен на трудност на адаптиране на заетите към иновациите в регион Олт. Източник: 
Проучването. 

 

Диаграмата онагледява степента на трудност при адаптиране към 
иновациите за работниците от региона на Олт, подредени от висока към ниска. 
Висока степен на трудност посочват респондентите при приспособяване към 
иновациите в сферата на информационните и комуникационни технологии (41,18%), 
по отношение на качеството (37,50%), свързаните с околната среда иновации 
(33,33%). Все пас диаграмата показва, че мненията за степента на трудност доста 
варират. Много висок процент при всички видове иновации събира средната степен 
на трудност. 

Респондентите от Плевен не отбелязват особени затруднения при нито един 
вид иновация. Опитът им сочи средна степен на трудност при иновациите в 
областта на качеството, на организационно ниво и в оборудването, инструментите 
и материалите. Като ниска степен на трудност при адаптиране всички определят 
иновациите в информационните и комуникационни технологии. Доста ниска 
(87,50%) се определя степента на трудност при иновациите в процедурите, 
техниките и процесите. 

На следващите страници ще намерите резултатите за всяка анализирана 
професионална подгрупа. 

Данните са представени в таблична форма, разпределени в следните 
раздели: 

16,67%

11,11%

25,00%

41,18%

20,00%

37,50%

22,22%

33,33%

70,83%

77,78%

56,25%

35,29%

80,00%

25,00%

77,78%

33,33%

12,50%

11,11%

18,75%

23,53%

37,50%

33,33%

В процедури, техники и процеси

В оборудване, инструменти и материали

Организационна

ИКТ 

Регулационна/законодателна

Качество

Превенция на риска на работното място

Околна среда

Висока Средна Ниска



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
42 

 

• Описание на професията и на икономическата дейност, към която тя се 
отнася. 

• Профил на професията: пол, възраст, образователна степен и 
продължителност на работа на настоящото работно място. 

• Задачи, изпълнявани на работното място: задачи, степен на трудност при 
изпълнение и дял на проведеното специфично обучение с цел тяхното 
изпълнение. 

• Професионални умения: Разделът посочва нуждата на работното място от 
технически умения (памет, креативност, възприемане на различията, 
аналитични способности, абстрактно мислене, работа с числа, умение за 
разбиране на устни изказвания, вербална комуникация и даване на бърз 
отговор), организационни умения (бързина, координация, интеграция, 
прецизност, постоянство), умения за взаимодействие със заобикалящата 
среда (взаимодействие, сътрудничество, гъвкавост, толерантност и 
готовност за приемане на промените), и умения за реакция в извънредни 
ситуации (отговорност, лидерски умения, авторитет, адаптивност и умения 
за вземане на решения). 

• Иновации: процент на работниците, засегнати от внедряване на иновации на 
работното им място, вид на иновацията, степен на трудност при адаптиране 
към нея и дял на проведеното специфично обучение, за да се улесни 
адаптацията към иновациите. 

Резултатите са анализ на данните на интервюираните работници в региона 
Олт – Плевен, които упражняват съответната професия, а забележките целят да 
изведат на преден план различията по отношение на компетентностите и профила 
на професията от двете страни на границата. 
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ПОДГРУПА 512: ПЕРСОНАЛ ЗА ДОМАКИНСКА РАБОТА И ИЗВЪРШВАЩ 
РЕСТОРАНТСКИ УСЛУГИ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Икономите и работниците в сферата на ресторантьорството организират, ръководят и 
осъществяват функции по стопанисване на търговски предприятия, институции или частни 
домакинства, или извършват различни видове работа, свързани с подготовка и приготвяне на 
храна, сервиране на храна и напитки в различни търговски предприятия, институции, частните 
домакинства, кораби или пътнически влакове.  

 Изпълняваните задачи обикновено са свързани с назначаване, обучение и освобождаване на 
домашен персонал, организиране и извършване на работата на домашен персонал; грижи за общото 
благосъстояние и подходящо поведение на лицата в институции; контролиране на покупката, 
съхранението и въпросите, свързани с доставките; подготовка и готвене на храни; сервиране на 
храна и напитки. Възможно е да включват и контрол/надзор на работата на други работници. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

5121 Икономи и сродни на тях  

5122 Готвачи 

5123 Сервитьори и бармани 

 

 Образование: Изпълнението на тези задачи обикновено не изисква специфична 
квалификация. И в двата региона (Плевен и Олт) икономите и извършващите ресторантски услуги с 
изключение на готвачите биват обучавани директно на работното място. При готвачите и особено 
заемащите длъжността „главен готвач” работодателите държат на придобита професионална 
квалификация и на удостоверяващ я документ.  

Икономическа дейност % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 16,22 

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

 

Строителство  

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство 83,78 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 54,05 

Женски 45,95 

Възраст 

от 18 до 25 години 18,92 

от 26 дo 35 години 24,32 

от 36 дo 45 години 43,24 

над 45 години 13,51 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 10,81 

Средно 59,46 

Средно специално или друго след средното, но не висше 21,62 

Висше  2,70 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 8,10 

от 1 до 3  години 27,03 

повече от 3 години 64,86 

 

Забележка: 

 Сред респондентите от Плевен жените, работещи в професионалната област Персонал за 
домакинска работа и извършващ ресторантски услуги, представляват 66.7%, докато сред 
анкетираните в Олт те са 36%. 

 По отношение на възрастовата структура, 52% от анкетираните в Олт са на възраст между 36 
и 45 години, но сред анкетираните в Плевен най-високият процент, 41.7%,  се пада на тези между  
26 и 35 години. 

 84% от анкетираните в Олт в професионалната област Персонал за домакинска работа и 
извършващ ресторантски услуги, посочват, че имат завършено "Средно образование". Сред 
работниците в Плевен най-голям дял, 66.4%, имат тези със завършено "Средно специално или друго 
след средното, но не висше". 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Сервиране на храни и напитки 24,66 

Спазване на хигиенни изисквания 17,81 

Планиране на храненията, подготовка и приготвяне на храни 15,07 

Сервиране на алкохолни и неалкохолни напитки в бар 12,33 

Консултиране относно избора на вино и сервирането му 9,59 

Планиране, надзор и координиране на работата в кухнята 6,85 

Контролиране на покупката, съхранението и въпросите, свързани с доставките 6,85 

Покупка или контрол на покупката на суровини 4,11 

Надзор на други работници 2,74 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 1,39 

Средна 70,83 

Ниска 27,78 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

57,53 

 

Забележка: 

 Задачата "Сервиране на храни и напитки" е част от задълженията на 65% от респондентите от 
Плевен, упражняващи професията Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски 
услуги, при анкетираните в Олт тази дейност се изпълнява от 40% от работниците. 

 "Спазване на хигиенни изисквания" посочват някои от респондентите от Плевен. 

 "Планиране на храненията, подготовка и приготвяне на храни" е следващата най-често 
изпълнявана задача от работещите в Олт в рамките на Персонал за домакинска работа и 
извършващ ресторантски услуги, а сред анкетираните в Плевен е на 4. място. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 33,03% 39,04% 16,82% 11,11% 

Организационни 
умения 

40,54% 43,78% 10,27% 5,41% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

28,26% 58,15% 8,15% 5,43% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 

27,03% 27,57% 24,86% 20,54% 

 

ИНОВАЦИИ  

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 10,81% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 33,33 

В оборудване, инструменти и материали 33,33 

Организационна 11,11 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 0 

Регулационна/законодателна 11,11 

По отношение на качеството  11,11 

По отношение на превенцията на риска на работното място 0 

В областта на околната среда  0 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 0 

Средна 77,78 

Ниска 22,22 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

44,44 
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Забележка: 

 Информация относно въвеждане на иновации на работното място посочват анкетираните в 
Плевен, упражняващи професия като Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски 
услуги. Сред работниците от същата професионална област в Олт не се установява отговор, 
потвърждаващ наличието на иновации през последните години. 

Таблица 7: Анализ на професията “Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски услуги”. 
Източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 522: ПРОДАВАЧИ В МАГАЗИНИ И ДЕМОНСТРАТОРИ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Продавачите в магазини и демонстраторите продават стоки в обекти на едро или на дребно, 
а също така показват и обясняват функциите и качествата на тези стоки.  

 Изпълняваните задачи, обикновено включват: продажба на стоки в обекти на едро на 
търговците на дребно, както и големи потребители; продажба на стоки на клиенти в обекти на 
дребно; демонстрира и обяснява качествата и функциите на тези стоки. Надзорът на други 
работници може също да бъде включен. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

5220 Продавачи в магазини и демонстратори 

 Образование: Съгласно данните на Министерство на образованието по отношение на 
Държавните образователни изисквания за упражняването на тази професия се изисква документ за 
завършено средно образование. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 1,61 

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

 

Строителство 3,23 

Търговия на едро и дребно 90,32 

Хотелиерство и ресторантьорство 4,84 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 32,26 

Женски 67,74 

Възраст 

от 18 до 25 години 9,68 

от 26 дo 35 години 32,26 

от 36 дo 45 години 35,48 

над 45 години 22,58 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0,00 

Начално 1,64 

Основно 1,64 

Средно 68,85 

Средно специално или друго след средното, но не висше 14,75 

Висше  13,11 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0,00 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 11,48 

от 1 до 3 години 42,62 

повече от 3 години 45,90 

 

Забележка: 

 Делът на работниците на възраст между 36 и 45 години е аналогичен с този в интервала от 
26 до 35 години. Сред интервюираните от Олт, упражняващи професията Продавачи в магазини и 
демонстратори 47% са на възраст от 36 до 45 години, докато от всички респонденти от Плевен най-
висок дял (37.7%) имат тези от възрастовата група между 26 и 35. 

 По отношение на стажа в същата компания 71.4% от работниците в Плевен отбелязват, че 
работят повече от три години в настоящата фирма, докато сред заетите в олт този процент е 64.7%. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Подпомагане на клиентите при вземането на решение 24,26 

Издаване на касова бележка, фактура, опис или разписка 11,83 

Преместване на стоки, които да се продават от складовата площ до търговска 
площ и поставянето им на показ 

11,24 

Опаковане и организиране на доставка на стоки, ако е необходимо 10,65 

Установяване на вида и качеството на продукта, желан от клиента 10,06 

Цитиране на цени, кредитни условия и отстъпки 10,06 

Проверка на получаване на касата, ако е необходимо 8,88 

Извършване на демонстрации на изделия за продажба, за да се информират 
потребителите за техните характеристики и начин на употреба, както и да се 
стимулира интересът към закупуване 

8,28 

Надзор на други работници 4,73 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 15,91 

Средна 53,41 

Ниска 30,68 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

33,73 
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Забележка: 

 Посочените задачи за професията Продавачи в магазини и демонстратори, с изключение 
на надзора на други работници, се изпълняват от повече от 45% от работещите в Плевен в рамките 
на тази професия. Това не е така при работещите в Олт,където този процент е по-нисък. 
 Сред респондентите в Олт най-често се повтаря задачата "Подпомагане на клиентите при 
вземането на решение", посочена от 67.65% от тях. 

 Сред работещите в Плевен като Продавачи в магазини и демонстратори, задачите 
"Подпомагане на клиентите при вземането на решение", "Опаковане и организиране на доставка на 
стоки, ако е необходимо" и "Преместване на стоки, които да се продават от складовата площ до 
търговска площ и поставянето им на показ" се изпълняват от повече от 60% oт тях. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения 
Много 

необходими Необходими 
По-малко 

необходими Ненужни 

Технически умения 34,47% 39,32% 17,95% 8,26% 

Организационни 
умения 40,58% 37,66% 20,45% 1,30% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

30,42% 50,49% 14,24% 4,85% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 25,48% 37,74% 24,19% 12,58% 
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ИНОВАЦИИ 

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 16,13 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 17,39 

В оборудване, инструменти и материали 34,78 

Организационна 13,04 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 8,70 

Регулационна/законодателна 4,35 

По отношение на качеството  13,04 

По отношение на превенцията на риска на работното място 4,35 

В областта на околната среда  4,35 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 0 

Средна 65,22 

Ниска 34,78 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

34,78 

 

Забележка: 

 Работещите в Олт като Продавачи в магазини и демонстратори не посочват да са имали 
обучение за по-лесна адаптация към някой вид иновация. 

Таблица 8:Анализ на професионалната област “Продавачи в магазини и демонстратори”. Източник: 
Проучването. 
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ПОДГРУПА 712: СТРОИТЕЛИ НА СГРАДИ И СРОДНИ НА ТЯХ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Строителите на сгради и сродните на тях работници изграждат, поддържат и ремонтират 
основи, стени и други основни части на сгради и други конструкции, както вътрешно, така и 
външно. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: изграждане и ремонт на малки и големи 
сгради и други структури с помощта на традиционни строителни техники и материали като бамбук, 
сено, слама или кал; изграждане и ремонт на основи, стени и структури от тухли, камъни и други 
подобни материали; издигане на стоманобетонна бетонни конструкции и структури довършителни 
повърхности от цимент; изграждане и ремонт на различни видове дървени конструкции и фитинги; 
извършване на разнородни работи по строителство и поддръжка на сгради задачи. Надзорът на 
други работници може също да бъде включен. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

7121 Строители с традиционни материали 

7122 Зидари и каменоделци  

7123 Бетонджии и сродни на тях 

7124 Дърводелци и дограмаджии  

7129 Строители и сродни на тях, некласифицирани другаде 

 

 Образование: Няма специфични изисквания към образованието и опита. Обучение при 
необходимост се провежда на работното място от работодателя (съгласно националните стандарти 
за професията, Министерство на образованието). 

Икономическа дейност % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост  

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

 

Строителство 96,88 

Търговия на едро и дребно 3,13 

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 96,88 

Женски 3,13 

Възраст 

от 18 до 25 години 0,00 

от 26 дo 35 години 25,00 

от 36 дo 45 години 50,00 

над 45 години 25,00 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0,00 

Начално 6,45 

Основно 22,58 

Средно 48,39 

Средно специално или друго след средното, но не висше 12,90 

Висше  9,68 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0,00 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 0,00 

от 1 до 3 години 25,81 

повече от 3 години 74,19 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи  % 

Извършване на довършителни работи по стени 19,57 

Подготовка на изкопните работи за построяване на сгради и други подобни 17,39 

Извършване на различни строителни работи и поддръжка на сгради като 
административни и жилищни сгради, фабрики и други подобни сгради в добро 
състояние 

17,39 

Изграждане и ремонт на подсилени бетонни подове, стени, резервоари, 
силози и други бетонни конструкции 

13,04 

Надзор на други работници 8,70 

Довършителни работи и изглаждане на повърхности на бетонни и 
стоманобетонни конструкции 

4,35 

Конструиране, изграждане и монтаж на дървени конструкции с масивни рамки 
на строителни обекти 

4,35 

Монтаж, сглобяване и промяна на вътрешни и външни елементи на сградите, 
като стени, врати, каси и рамки на врати и дограма, облицовки и ламперия 

4,35 

Изграждане временно метално или дървено скеле на строителни обекти 4,35 

Разрушаване на сгради и други постройки 4,35 

Поддръжка и ремонт на съществуващи сгради 2,17 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 20,41 

Средна 73,47 

Ниска 6,12 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

86,96 
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Забележка: 

 “Извършване на довършителни работи по стени" е задача, която изпълняват голямата част 
от респондентите от Плевен, 62.5%. Докато сред респондентите от Олт най-голям брой работници в 
областта Строители на сгради и сродни на тях посочват "Подготовката на изкопните работи за 
построяване на сгради и други подобни" като най-често извършвана в Плевен само 25%. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения 
Много 

необходими Необходими 
По-малко 

необходими Ненужни 

Технически умения 19,86% 45,30% 22,65% 12,20 

Организационни 
умения 

36,88% 43,13% 20,00% 0,00 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

20,63% 54,38% 25,00% 0,00 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 

30,00% 31,88% 30,63% 7,50 

 

ИНОВАЦИИ. Забележка: 

 Респондентите от Плевен Строители на сгради и сродни на тях не посочват наличието на 
иновации на работното място, а в Олт е отразена само една – в оборудването, инструментите и 
материалите със средна степен на трудност при адаптиране и без проведено специфично обучение. 

Таблица 9: Анализ на професията “Строители на сгради и сродни на тях”. Източник Проучването. 
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ПОДГРУПА 713: РАБОТНИЦИ ПО ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО 
НА СГРАДИ И СРОДНИ НА ТЯХ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Работниците по довършителни работи в строителството на сгради и сродни на тях покриват, 
прилагат или инсталират, поддържат и ремонтират покриви, подове, стени, изолационни системи, 
стъклени прозорци или други рамки, както и ВиК, тръби и електрически системи в сгради и други 
конструкции. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: рамки за покривно покритие с един или повече 
видове материали; инсталиране на паркет и други видове подови настилки или покриване на 
подове и стени с плочки или мозайка; полагане на мазилка на стени и тавани; полагане на 
изолационен материал на стени, подове и тавани; рязане, монтаж и напсване на стъкло в прозорци 
и подобни отвори; инсталиране на водопроводни и тръбопроводни системи; инсталирането на 
електрически кабели и свързаното с тях оборудване. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

7131 Работници по изграждане, поддръжка и ремонт на покриви 

7132 Работници по поставяне на подови настилки и облицовки 

7133 Гипсаджии 

7134 Работници по изолации 

7135 Работници по стъклопоставяне  

7136 Водопроводчици, тръбопроводчици и сродни на тях 

7137 Строителни електромонтьори и сродни на тях 

 

 Образование: За работа в тази професионална област се изисква основно/средно 
образование и специфично обучение по професията. Курсове за възрастни се предлагат в редица 
центрове за професионално обучение. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост  

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

 

Строителство 100 

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 94,44 

Женски 5,56 

Възраст 

от 18 до 25 години 0 

от 26 дo 35 години 38,89 

от 36 дo 45 години 44,44 

над 45 години 16,67 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 5,88 

Средно 58,82 

Средно специално или друго след средното, но не висше 35,29 

Висше  0 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 6,25 

от 1 до 3 години 18,75 

повече от 3 години 75,00 

 

Забележка: 

 По отношение на възрастовите характеристики на интервюираните Работници по 
довършителни работи в строителството на сгради и сродни на тях се наблюдава разлика при 
респондентите от Олт и тези от Плевен. При първите 40% са на възраст между 26 и 35 години, а 
сред работниците от Плевен 60% са в интервала от 36 до 45 години. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Рязане, свързване, огъване, фугиране, монтаж, инсталиране, поддръжка и 
ремонт на тръби, фитинги и арматура на канализация, отопление, 
водоснабдяване и канализационни системи 

35,29% 

Монтаж на паркет или други материали и полагането им на подове по 
определен дизайн и други спецификации 17,65% 

Подготовка на стенни повърхности за полагане на облицовки или други 
материали с декоративни или други цели, като например акустична изолация 11,76% 

Полагане на плочки и направа и полагане на мозайка и панели на стени, 
подове и други повърхности 11,76% 

Подготовка на основата на покрива 5,88% 

Полагане на изолационни материали 5,88% 

Изолация на хладилна и климатична техника 5,88% 

Полагане, поддръжка и ремонт на електрически инсталации и свързаното с тях 
оборудване 5,88% 

Подготовка за подови настилки (паркет, плочки или други материали) 0,00% 

Изработване и монтаж на декоративни гипсови панели, мазилка и леене и 
подрязване на декоративни гипсови корнизи 0,00% 

Избор на стъкла, нарязването им до определени размери и поставянето им на 
прозорци, врати, преградни стени на сгради и други 0,00% 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 5,88% 

Средна 94,12% 

Ниска 0,00% 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

94,12% 
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Забележка: 

 Голямата част от интервюираните в Олт Работници по довършителни работи в 
строителството на сгради и сродни на тях определят като най-често изпълнявана задачата "Рязане, 
свързване, огъване, фугиране, монтаж, инсталиране, поддръжка и ремонт на тръби, фитинги и 
арматура на канализация, отопление, водоснабдяване и канализационни системи" – посочена от 50% 
от тях. 

 При респондентите от Плевен най-често отбелязаната задача, изпълнявана от 37.5% е 
"Монтаж на паркет или други материали и полагането им на подове по определен дизайн и други 
спецификации". 

 Прави впечатление, че професията Работници по довършителни работи в строителството на 
сгради и сродни на тях е сред такива, които изискват най-висок процент специфично обучение, 
според 94% от интервюираните. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 
8,81% 52,83% 27,67% 10,69% 

Организационни 
умения 15,56% 52,22% 32,22% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 12,36% 50,56% 37,08% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 11,11% 36,67% 46,67% 5,56% 

 

ИНОВАЦИИ. Забележка: 

 Няма данни за иновации при Работниците по довършителни работи в строителството 
на сгради и сродните на тях според интервюираните от Олт и Плевен. 

Таблица 10: Анализ на професията “Работници по довършителни работи в строителството на сгради и сродни 
на тях”. Източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 723: МАШИННИ МЕХАНИЦИ И МОНТЬОРИ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Машинните механици и монтьори монтират, инсталират, поддържат и ремонтират 
двигатели, превозни средства, селскостопански или промишлени машини и механично оборудване. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: монтаж, инсталиране, поддържане и ремонт 
на двигатели, превозни средства, селскостопански или промишлени машини и механично 
оборудване.Надзорът на други работници може също да бъде включен. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

7231 Механици и монтьори на транспортни средства 

7232 Механици и монтьори на авиационни двигатели  

7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване 

 

 Образование: Минималното изискване за работа по тази професия съгласно националните 
стандарти на Министерство на образованието е завършено средно образование. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 57,14 

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

 

Строителство 42,86 

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 100 

Женски 0 

Възраст 

от 18 до 25 години 0 

от 26 дo 35 години 28,57 

от 36 дo 45 години 42,86 

над 45 години 28,57 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 9,52 

Средно 47,62 

Средно специално или друго след средното, но не висше 33,33 

Висше  9,52 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 4,76 

от 1 до 3 години 33,33 

повече от 3 години 61,90 

 

Забележка: 

 50% от интервюираните в Олт, работещи като Машинни механици и монтьори are са на 
възраст между 36 и 45 години, докато сред респондентите от Плевен най-висок дял, 44.4%, имат 
работниците на възраст от 26 до 35 години. 

 Различия по отношение на образователното ниво между респондентите в Олт и в Плевен: в 
Олт най-широко са представени - 75% - работниците със средно образование, интервюираните в 
Плевен - 66.7% - посочват завършено средно специално образование. 

 Различия се откриват и по отношение на трудовия стаж. От интервюираните в Плевен 
повечето работят вече над три години в съответната фирма, докато 58.3% oт тези в Олт посочват 
стаж между 1 и 3 години на настоящото работно място. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Монтаж, проверка, тестване и обслужване на двигатели на моторни превозни 
средства 33,33 

Смазване на стационарни двигатели, машини и превозни средства 33,33 

Монтаж, инсталиране, проверка, обслужване и ремонт на двигатели, 
селскостопански или промишлени машини и механично оборудване 22,22 

Проверка и тестване на нови машини и механично оборудване за съответствие 
със стандартите и спецификациите 7,41 

Надзор на други работници 3,70 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 8,70 

Средна 82,61 

Ниска 8,70 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

55,56 

 

Забележка: 

 Над 66% от интервюираните в Плевен изпълняват "Монтаж, проверка, тестване и обслужване 
на двигатели на моторни превозни средства". Следващата задача, посочена от 55.56% от тях, е 
"Монтаж, инсталиране, проверка, обслужване и ремонт на двигатели, селскостопански или 
промишлени машини и механично оборудване". 

 Най-често изпълняваната дейност от Машинните механици и монтьори в Олт е "Смазване на 
стационарни двигатели, машини и превозни средства" - според 41.67% oт интервюираните. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 16,93% 43,39% 30,69% 8,99% 

Организационни 
умения 

30,48% 51,43% 18,10% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

11,43% 62,86% 25,71% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 

15,38% 36,54% 34,62% 13,46% 

 

Забележка: 

 Подлагайки на отделен анализ резултатите от анкетите в Олт и в Плевен за професията 
Машинни механици и монтьори, откриваме различия в отговорите, свързани с определяне на 
необходимите умения за изпълнение на професионалните задължения. Според 38.33% от 
респондентите в Олт определят Уменията за взаимодействие със заобикалящата среда като 
необходими за извършване на работата, докато само 8.89% от работниците в Плевен ги посочват 
като по-малко необходими. 

 Различия има и при позицията относно Уменията за реакция в извънредни ситуации. Докато 
58.33% от респондентите в Олт са на мнение, че те са по-малко необходими или като ненужни, the 
мнозинството работещи в Плевен, над 66%, ги оценяват като необходими или много необходими. 
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ИНОВАЦИИ 

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 14,28% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 33,33 

В оборудване, инструменти и материали 33,33 

Организационна 0 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 0 

Регулационна/законодателна 0 

По отношение на качеството  16,67 

По отношение на превенцията на риска на работното място 0 

В областта на околната среда  16,67 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 50,00 

Средна 33,33 

Ниска 16,67 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

50 

 

Забележка: 

 Данните са само от респондентите от Плевен, работещи като Машинни механици и 
монтьори. Интервюираните в Олт представители на тази професия не смятат, че са внедрявани 
иновации на работните им места през последните години. 

Таблица  11: Анализ на професията “Машинни механици и монтьори”. Източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 743: РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И 
СРОДНИ НА ТЯХ  

 

ОПИСАНИЕ 

 Работниците по производство на облекло и сродните на тях занаятчии приготвят естествени 
текстилни влакна, конци, прежди и тъкани чрез тъкане, плетене и други средства, създават и 
поправят дрехи и други текстилни и кожени изделия, или тапицират мебели. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: подготовката на естествени текстилни влакна, 
предене, удвояване, усукване и навиване на конци и прежди; създаване на тъкани чрез тъкане, 
плетене и други техники; изработване на дрехи по поръчка; участие в производството на готови за 
носене дрехи; променяна и поправка на изделия от кожа; моделиране, кроене и рязане на текстил 
и подобни материали; шиене на текстил и подобни материали на ръка или на ръчни машини; 
тапициране на мебели и матраци. Надзорът на други работници може също да бъде включен. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

7431 Подготвители на нишки/влакна 

7432 Тъкачи, плетачи и сродни на тях 

7433 Шивачи/моделиери на мъжко и дамско облекло и шапкари 

7434 Кожухари и сродни на тях 

7435 Кроячи и моделиери на текстил, кожа и други сродни на тях 

7436 Други шивачи, бродировачи и сродни на тях 

7437 Тапицери и други сродни на тях 

 

 Образование: Националните стандарти, определени от Министерство на образованието, 
изискват за упражняването на тази професия завършено начално образование. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 87,50 

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

 

Строителство 12,5 

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
 

  



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
67 

 

 

ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 3,13 

Женски 96,88 

Възраст 

от 18 до 25 години 3,13 

от 26 дo 35 години 34,38 

от 36 дo 45 години 37,50 

над 45 години 25,00 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 6,25 

Средно 81,25 

Средно специално или друго след средното, но не висше 12,50 

Висше  0 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 6,45 

от 1 до 3 години 48,39 

повече от 3 години 45,16 

 

Забележка: 

 Възрастови характеристики: 61.5% от интервюираните Работници по производство на 
текстил, облекло и сродни на тях в Олт са на възраст между 26 и 35 години, докато повечето 
(42.1%) от интервюираните в Плевен работници са над 45 годишна възраст. 

 От друга страна различия се наблюдават и по отношение на трудовия стаж в съответната 
фирма, над 90% от респондентите в Олт посочват продължителност на работа при настоящия 
работодател между 1 и 3 години; 68.4% от анкетираните в Плевен твърдят, че са на това работно 
място повече от три години. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Извършване на различни шивашки дейности по създаване, промяна и поправка 
на изделия от текстил, кожа и други материали 

34,48 

Шиене на палта, костюми, поли, ризи, блузи, бельо, корсети, подобни 
облекла, често използвайки индивидуалните изисквания на клиентите 

24,14 

Промяна, обновяване и поправка на дрехи 17,24 

Плетене на облекла и други артикули на ръчна машина или на ръка 5,17 

Надзор на други работници 5,17 

Подготовка на естествени текстилни влакна 3,45 

Предене, дублиране doubling, усукване и виене на конци и прежди 3,45 

Монтаж и инсталиране на меки мебели и интериорни декорации от текстил, 
кожа и други подобни материали 

3,45 

Правене на палта, якета и други облекла и изделия от кожа 1,72 

Рисуване и рязане на модели за костюми, рокли, ризи, блузи, ръкавици, 
шапки и шапки и други облекла 

1,72 

Бродиране на декоративен дизайн на облекла или материали 0 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 18,33 

Средна 78,33 

Ниска 3,33 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

50,00 

 

Забележка: 

 Повече от половината интервюирани Работници по производство на текстил, облекло и 
сродни на тях посочват за своя задача "Извършването на различни шивашки дейности по създаване, 
промяна и поправка на изделия от текстил, кожа и други материали" – съответно над 70% от 
работниците в Плевен и 53.85% от работниците в Олт. 

 Задачите "Шиене на палта, костюми, поли, ризи, блузи, бельо, корсети, подобни облекла, 
често използвайки индивидуалните изисквания на клиентите" и "Промяна, обновяване и поправка на 
дрехи" са част от работата на повече от 50% от интервюираните в Плевен, и само на 20% от 
интервюираните работници в Олт. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 17,77% 41,46% 26,83% 13,94% 

Организационни 
умения 57,50% 36,25% 5,00% 1,25% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

33,33% 57,86% 8,81% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 30,19% 21,38% 31,45% 16,98% 

 

ИНОВАЦИИ  

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 18,75% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 10,00 

В оборудване, инструменти и материали 60,00 

Организационна 0 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 20,00 

Регулационна/законодателна 0 

По отношение на качеството  10,00 

По отношение на превенцията на риска на работното място 0 

В областта на околната среда  0 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 0,00 

Средна 90,00 

Ниска 10,00 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

30,00 

 
Забележка: 

 Резултатите показват липса на специфично обучение с цел по-лесно приспособяване към 
иновациите – според респондентите от Олт. 

Таблица 12: Анализ на професията “Работници по производство на текстил, облекло и сродни на тях”. 
източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 931: РАБОТНИЦИ БЕЗ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО  

 

ОПИСАНИЕ 

 Работниците без специална квалификация в строителството изпълняват прости и рутинни 
задачи, свързани със строителството, изискващи използването на прости ръчни инструменти и 
много често значителни физически усилия. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: механично копаене, копаене с лопата, 
повдигане, преместване, пренасяне, разчистване, товарене и разтоварване; работа на 
разрушителни площадки; разпростиране на чакъл, носене на тухли или извършване на подобни 
задачи в строителството на пътища, язовири, или сгради. Надзорът на други работници може също 
да бъде включен. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

9312 Работници в строителството и поддържането на пътища, язовири и други строителни 
съоръжения 

9313 Работници по строителство на сгради 

 

 Образование: Националните стандарти, определени от Министерство на образованието, 
изискват за упражняването на тази професия завършено начално образование. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 23,53 

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

 

Строителство 76,47 

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 94,12 

Женски 5,88 

Възраст 

от 18 до 25 години 17,65 

от 26 дo 35 години 17,65 

от 36 дo 45 години 58,82 

над 45 години 5,88 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 5,88 

Основно 23,53 

Средно 64,71 

Средно специално или друго след средното, но не висше 5,88 

Висше  0 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 23,53 

от 1 до 3  години 58,82 

повече от 3 години 17,65 

 

Забележка: 

 Възрастта на интервюираните в Олт Работниците без специална квалификация в 
строителството се движи между 36 и 45 - 70% от всички интервюирани в тази професия, в същата 
възрастова група попадат 42.9% от респондентите в Плевен, като също толкова (42.9%) са и 
работниците на възраст от 18 до 25 години. 

 По отношение на трудовия стаж на настоящото работно място, при  80% от интервюираните в 
Олт той е между 1 и 3 години, докато около 43% от работниците в Плевен посочват, че работят по-
малко от година в съответната фирма. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Изкопаване и запълване на дупки и ровове, разстилане на чакъл и подобни 
материали и извършване на други задачи, свързани с изграждане и поддръжка 
на железопътни линии и пътища 

22,86 

Носене на тухли и хоросан на зидари или помощ по други начини в 
изграждането на язовири и други подобни строителни съоръжения 22,86 

Почистване на използваните строителни тухли и извършване на проста работа 
на след събаряне на сгради 20,00 

Разчистване на различни препятствия според инструкции 20,00 

Подаване на тухли и хоросан на зидари на строителния обект 14,29 

Надзор на други работници 0 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 5,71 

Средна 65,71 

Ниска 28,57 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

71,43 

 

Забележка: 

 Като изключим "надзора на други работници", останалите задачи се изпълняват от над 70% 
от респондентите, задачите "Изкопаване и запълване на дупки и ровове, разстилане на чакъл и 
подобни материали и извършване на други задачи, свързани с изграждане и поддръжка на 
железопътни линии и пътища"и "Носене на тухли и хоросан на зидари или помощ по други начини в 
изграждането на язовири и други подобни строителни съоръжения" се идентифицират от над 86% от 
работниците като част от тяхната професионална дейност. 

 Прави впечатление, че респондентите от Олт смятат, че не е необходимо специфично 
обучение за изпълнение на задачите от тази професионална област. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 6,5% 30,7% 39,2% 23,5% 

Организационни 
умения 17,6% 54,1% 25,9% 2,4% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

13,1% 54,8% 29,8% 2,4% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 7,1% 22,4% 29,4% 41,2% 

 

ИНОВАЦИИ. Забележка: 

 Не са посочени иновации в работата на Работниците без специална квалификация в 
строителството, според интервюираните в Олт и в Плевен. 

Таблица 13: Анализ на професията “Работници в добивната промишленост и строителството - Работници без 
специална квалификация в строителството”. Източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 932: РАБОТНИЦИ В ОБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Работниците в обработващата промишленост изпълняват прости и рутинни задачи, 
свързани с производството, които изискват използването на прости ръчни инструменти и много 
често значителни физически усилия, или се занимават със сортиране на продукти и просто ръчно 
сглобяване на компоненти. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: просто ръчно сглобяване на компоненти, 
повдигане, пренасяне, товарене, разтоварване или измиване на суровини или продукти в 
производствените предприятия, пакетиране на ръка. Надзорът на други работници може също да 
бъде включен. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

9321 Работници по монтиране (сглобяване) и сродни на тях  

9322 Пакетировачи, ръчно и други работници в промишлеността 

 

 Образование: Националните стандарти, определени от Министерство на образованието, 
изискват за упражняването на тази професия завършено начално образование. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 26,92 

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

 

Строителство  

Търговия на едро и дребно 26,92 

Хотелиерство и ресторантьорство 38,46 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти 3,85 

Здравеопазване и социални дейности  

Други5 3,85 

 

  

                                                           
5В други икономически дейности, в случая “Маркетинг и реклама” в раздела Професионални, научни и 
технически дейности, съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската 
комисия. (NACE Rev.2). 
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 42,31 

Женски 57,69 

Възраст 

от 18 до 25 години 11,54 

от 26 дo 35 години 15,38 

от 36 дo 45 години 69,23 

над 45 години 3,85 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 11,54 

Средно 69,23 

Средно специално или друго след средното, но не висше 19,23 

Висше  0 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 15,38 

от 1 до 3 години 46,15 

повече от 3 години 38,46 

 

Забележка: 

 По отношение на образователната степен трябва да отбележим различията между 
респондентите в Плевен и в Олт. Сред тези от Олт преобладават работниците със завършено средно 
образование - 82.4% от тях го посочват, докато 55.6% от интервюираните в Плевен притежават 
средно специално образование. 

 На въпроса за трудовия стаж на настоящото си работно място 70.6% от респондентите в Олт 
отговарят, че работят между 1 и 3 години за сегашния си работодател, а работниците от Плевен на 
работа вече повече от три години в същото предприятие. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Повдигане, пренасяне, товарене, разтоварване или измиване на суровини или 
продукти в производствените предприятия или поправка и поддръжка на 
обектите 

37,04 

Ръчно сортиране на продукти или компоненти 29,63 

Ръчно опаковане на материали или продукти в кутии, чанти, кашони, щайги, 
бурета и други съдове за превоз или съхранение 22,22 

Просто ръчно сглобяване на компоненти 7,41 

Надзор на други работници 3,70 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 7,41 

Средна 62,96 

Ниска 29,63 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

0 

 

Забележка: 

 Задачата "Повдигане, пренасяне, товарене, разтоварване или измиване на суровини или 
продукти в производствените предприятия или поправка и поддръжка на обектите" е посочена от 
повечето респонденти от Олт, представляващи Работниците в обработващата промишленост, 
кaто 52.94% от тях твърдят, че е част от тяхната работа. 

 55.56% от интервюираните в Плевен от професионалната област Работници в 
обработващата промишленост извършват най-вече "Ръчно сортиране на продукти или 
компоненти". 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 
10,73% 50,21% 26,18% 12,88% 

Организационни 
умения 33,85% 46,15% 20,00% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 22,31% 45,38% 32,31% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 15,87% 36,51% 35,71% 11,90% 

 

Забележка: 

 Над 70% oт интервюираните в Плевен Работници в обработващата промишленост 
преценяват „техническите умения” като необходими, докато при респондентите от Олт това ниво на 
необходимост посочват само 38.56%. 

 По отношение на „уменията за взаимодействие със заобикалящата среда” мненията на 
респондентите от двата региона се доближават - 41.18% от работниците в Олт ги определят като 
необходими, и почти 58% от интервюираните в Плевен също ги смятат за необходими на работното 
място. 

 

ИНОВАЦИИ. Забележка: 

 Според респондентите в Олт няма внедряване на иновации през последните години, които 
да засягат тяхната работа като Работници в обработващата промишленост. 

Таблица 14: Анализ на професията “Работници в обработващата промишленост”. Източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 346: СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРИРАВНЕНИ НА СПЕЦИАЛИСТИ6 

 

ОПИСАНИЕ 

 Социалните работници, приравнени на специалисти, дават насоки на лица в затруднено или 
неравностойно положение в областта на социалните и свързаните с тях въпроси, за да им дадат 
възможност да намират и използват ресурси за преодоляване на трудности и постигане на 
конкретни цели. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: подпомагане на лица и семейства с лични и 
социални проблеми; работа за предотвратяване развитието на престъпността или за постигане на 
рехабилитация чрез организиране и контрола на социалните дейности на индивиди и групи; 
подпомагане на хора с физически или умствени увреждания да получат адекватно лечение и 
подобряване на способността им да функционират в обществото. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

3460 Социални работници, приравнени на специалисти 

 

 Образование: Минимални изисквания за средно образование и в допълнение завършено 
специфично обучение (лицензирано), средно специално или висше (Социални науки). 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост  

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

 

Строителство  

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство 62,5 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности 37,5 

Други  

 

 

 

 

                                                           
6Данните за тази професия, събрани в Олт, са недостатъчни, поради което няма да бъдат взети под внимание 
при анализа. 
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 0 

Женски 100 

Възраст 

от 18 до 25 години 0 

от 26 дo 35 години 37,5 

от 36 дo 45 години 12,5 

над 45 години 50,00 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 0 

Средно 50,00 

Средно специално или друго след средното, но не висше 12,5 

Висше  37,5 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 0 

от 1 до 3 години 12,5 

повече от 3 години 75,00 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Подпомагане на лица с физически или умствени увреждания да получат 
адекватно лечение и подобряване на обществената им полезност 

24,00 

Планиране, организиране или предоставяне на услуги за домашна помощ 20,00 

Изпълнение на подобни задачи 20,00 

Подпомагане на лица и семейства с лични и социални проблеми 15,38 

Предотвратяване на развитието на престъпността или подпомагане на 
излежали присъдата си да се реинтегрират чрез организирането на социални, 
развлекателни и образователни дейности в младежки клубове, читалища и 
други подобни организации, или чрез други средства 

15,38 

Надзор над други работници  3,85 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 60,00 

Средна 28,00 

Ниска 12,00 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

84,00 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 18,31% 59,15% 21,13% 1,41% 

Организационни 
умения 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 22,22% 55,56% 13,89% 8,33% 

 

ИНОВАЦИИ. Забележка: 

 Само двама от респондентите в Плевен, представители на професията Социални 
работници, приравнени на специалисти отбелязват наличието на иновации през последните 
години на работното им място. Вид на иновацията: „в оборудването, инструментите и материалите” 
и по отношение на”качеството”. 

Таблица 15: Анализ на професията “Социални работници, приравнени на специалисти”. Източник: 
Проучването. 
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ПОДГРУПА 213: СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОПИСАНИЕ 

 Специалисти по компютърни системи и технологии провеждат научни изследвания, 
планират, развиват и усъвършенстват компютърни информационни системи, софтуер и свързаните 
с него понятия, разработват принципи и оперативни методи, както и поддържат на речник за данни 
и системи за управление на бази данни, за да гарантират целостта и сигурността на данните.  

 Изпълняваните задачи обикновено включват: провеждане на изследвания в теоретичните 
аспекти и оперативните методи за използването на компютри, като компютърна архитектура и 
дизайн, структури от данни и бази данни, алгоритми, изкуствен интелект, компютърни езици, 
предаване на данни и роботика; оценка, планиране и проектирането на хардуерни и софтуерни 
конфигурации за специфични приложения; проектиране, писане, тестване и поддържане на 
компютърни програми; изготвяне на научни статии и технически доклади, документация и 
ръководства. Надзор върху работата на други работници.  

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

2131 Проектанти и анализатори на компютърни системи и мрежи  

2132 Програмисти  

2139 Компютърни специалисти, некласифицирани другаде 

 Образование: често висше, предимно в областта на компютърните или инженерни науки; 
математика. Квалификацията може да се получи в университети, предлагат се и курсове за 
професионална квалификация към центрове за професионално обучение и в Олт, и в Плевен. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост  

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

8,33 

Строителство 8,33 

Търговия на едро и дребно 8,33 

Хотелиерство и ресторантьорство 20,83 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти 41,67 

Здравеопазване и социални дейности 8,33 

Други7 4,17 

 

 

 

                                                           
7В други икономически дейности, в случая “Маркетинг и реклама” в раздела Професионални, научни и 
технически дейности, съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската 
комисия. (NACE Rev.2). 
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Забележка: 

 Специалистите по компютърни системи и технологии са представени в почти всички 
сектори, включени в Проучването - според разпределението на респондентите. 

 

ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 62,50 

Женски 37,50 

Възраст 

от 18 до 25 години 12,50 

от 26 дo 35 години 54,17 

от 36 дo 45 години 25,00 

над 45 години 8,33 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 0 

Средно 4,35 

Средно специално или друго след средното, но не висше 21,74 

Висше  73,91 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 29,17 

от 1 до 3 години 20,83 

повече от 3 години 50,00 

 

Забележка: 

 С най-висок процент сред интервюираните с висока образователна степен са 
Специалистите по компютърни системи и технологии, над 70% от тях посочват, че имат висше 
образование. Вземайки предвид различията между респондентите от Олт и Плевен, трябва да 
отбележим, че над 90% от интервюираните в Плевен имат висше образование, а сред тези в Олт 
процентът е 45.5%. 
 Друг важен факт, който се установява в рамките на тази професия, е свързан с 
продължителността на работа на настоящото работно място: при респондентите от Плевен, тези със 
стаж над три години в последната фирма са над 90% от всички анкетирани, докато сред 
респондентите от Олт най-висок дял имат тези със стаж по-малко от 1 година на настоящото 
работно място. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Поддържане на познанията, свързани с техническото развитие на компютри, 
периферия, компютърни методи и софтуер, техният потенциал и ограничения 

17,65 

Поддържането на речник за данни и системи за управление на бази данни, за 
да се гарантира валидността и безопасността на данните 

15,69 

Проучване принципите и оперативните методи на компютри и компютърно-
базирани системи за комуникация и обработка на информация, планиране, 
проектиране, контрол на процеса и производството, разработване и 
поддръжка на компютърен софтуер, както и структури от данни и бази данни, 
алгоритми, изкуствен интелект и роботика 

11,76 

Писане и подробна документация на компютърните програми в машинен код, 
асемблер или език от високо ниво като PL/L, COBOL, FORTRAN, Pascal, BASIC 
или C, когато е необходимо по спецификации, предвидени от дизайнери на 
компютърни системи и анализатори, и тестване на програми за отстраняване 
на грешки 

11,76 

Поддържане и актуализиране на компютърни софтуерни приложения и 
компютърни операционни системи 

9,80 

Анализиране на изискванията на компютърните потребители, чрез 
консултации, определяне на хардуерни и софтуерни конфигурации и развойна 
дейност, изготвяне на анализи на разходите и ползите 

7,84 

Писане на програмните спецификации и изготвяне на технически доклади и 
ръководства, определящи начина на функциониране и поддръжка на 
компютърен хардуер и софтуерни конфигурации 

7,84 

Разработване и изпълнение на компютърни софтуерни приложения и 
компютърни операционни системи 

5,88 

Инсталиране на компютри и извършване на диагностика на компютърен 
хардуер 

5,88 

Поддържане на компютърни програми и тяхното документиране, за да се 
вземат предвид промени вход или спецификации продукция или хардуерни 
конфигурации 

3,92 

Разработване, писане, поддръжка и обновяване на софтуера, който 
контролира цялостното функциониране на компютърните системи и връзките 

1,96 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 64,81 

Средна 31,48 

Ниска 3,70 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

87,27 
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Забележка: 

 По отношение на задачите, включени в изпълнението на професионалните задължения на 
Специалистите по компютърни системи и технологии анкетираните от Олт посочват: "Поддържането 
на речник за данни и системи за управление на бази данни, за да се гарантира валидността и 
безопасността на данните", "Писане и подробна документация на компютърните програми в 
машинен код, асемблер или език от високо ниво като PL/L, COBOL, FORTRAN, Pascal, BASIC или C, 
когато е необходимо по спецификации, предвидени от дизайнери на компютърни системи и 
анализатори, и тестване на програми за отстраняване на грешки" и "Поддържане и актуализиране на 
компютърни софтуерни приложения и компютърни операционни системи". Първата от тези 
дейности се изпълнява от 54.55% от интервюираните работещи. 

 От интервюираните в Плевен Специалисти по компютърни системи и технологии задачата 
"Поддържане на познанията, свързани с техническото развитие на компютри, периферия, 
компютърни методи и софтуер, техният потенциал и ограничения" е част от работата на 69% от тях, 
а "Проучване принципите и оперативните методи на компютри и компютърно-базирани системи за 
комуникация и обработка на информация, планиране, проектиране, контрол на процеса и 
производството, разработване и поддръжка на компютърен софтуер, както и структури от данни и 
бази данни, алгоритми, изкуствен интелект и роботика" - за 45%. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими Необходими По-малко 

необходими Ненужни 

Технически умения 
46,30% 47,69% 1,39% 4,63% 

Организационни 
умения 31,67% 63,33% 5,00% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 25,00% 62,50% 12,50% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 20,83% 57,50% 21,67% 0,00% 
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ИНОВАЦИИ  

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 

41,67% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 36,00 

В оборудване, инструменти и материали 36,00 

Организационна 8,00 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 20,00 

Регулационна/законодателна 0 

По отношение на качеството  0 

По отношение на превенцията на риска на работното място 0 

В областта на околната среда  0 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 16,00% 

Средна 20,00% 

Ниска 64,00% 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

16,00% 

 

Забележка: 

 Значителен брой от интервюираните Специалисти по компютърни системи и технологии 
споделят, че работата им през последните години в голяма степен е засегната от развитието на 
няколко вида иновации. 
 50% от респондентите в Плевен, работещи като Специалисти по компютърни системи и 
технологии смятат, че работата им е повлияна от иновациите, този дял нараства на 63.64% сред 
анкетираните в Олт. 
 Откриват се различия по отношение на трудностите при адаптиране към иновациите, 
посочени от респондентите. Докато 87.50% от интервюираните в Олт определят степента на 
трудност като ниска, то 44.44% от работещите в Плевен са имали определени затруднения при 
адаптацията. 

Таблица 16: Анализ на професията “Специалисти по компютърни системи и технологии”. Източник: 
Проучването. 
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ПОДГРУПА 321: ПРИРОДОНАУЧНИ ТЕХНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ СПЕЦИАЛИСТИ  

 

ОПИСАНИЕ 

 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти изпълняват технически задачи, 
свързани с изследвания и практическото прилагане на концепции, принципи и оперативни методи, 
характерни за естествените науки, като биология, ботаника, зоология, бактериология и биохимия и 
агрономството в селското и горското стопанство.  

 Изпълняваните задачи обикновено включват: предприемане и извършване на техническа 
работа, свързана с изследвания в областта на науките за живота, или с прилагането на техните 
концепции, принципи и оперативни методи, особено в областта на медицината, селското стопанство 
или фармацевтично производство.  

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

3211 Природонаучни техници  

3212 Агротехници и горски техници  

3213 Специалисти в селското и горското стопанство 

 

 Образование: И в двата региона е необходима висока степен на образование за работа в 
тази професионална област. Няма други специфични квалификационни курсове. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство 42,11 

Преработваща промишленост  

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

 

Строителство 10,53 

Търговия на едро и дребно 10,53 

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти 26,32 

Здравеопазване и социални дейности 10,53 

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 31,58 

Женски 68,42 

Възраст 

от 18 до 25 години 5,26 

от 26 дo 35 години 10,53 

от 36 дo 45 години 26,32 

над 45 години 57,89 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 5,26 

Средно 42,11 

Средно специално или друго след средното, но не висше 5,26 

Висше  15,79 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 31,58 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 5,56 

от 1 до 3 години 11,11 

повече от 3 години 83,33 

 

Забележка: 

 Забележително сред анкетираните представители на тази професия е високото 
образователно ниво: над 30% от работещите посочват Втори етап на висше, водещо до научна 

степен. 

 От интервюираните в Олт 80% имат средно образование, а сред всички респонденти от 
Плевен силно впечатление прави делът, почти 43%, на тези които имат Втори етап на висше, 

водещо до научна степен. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Подготовка на материали и оборудване за експерименти, изпитвания и 
анализи 

25,93 

Събирането и подготовката на екземпляри като растителни или животински 
клетки, тъкани или части от или животински органи за експерименти, 
изпитвания и анализи 

14,81 

Следене на подходящи методи и техники в селското или горското стопанство 14,81 

Консултиране относно начините за повишаване на качеството на продукцията, 
увеличаване на добива и мерки за повишаване на ефективността на 
операциите и съхраняване природните ресурси и околната среда 

14,81 

Събиране на данни и оценка на количества и разходи за материали и труд, 
необходим за проекти 

11,11 

Подпомагане и извършване на експерименти, тестове и анализи в тяхната 
сфера на специализация 

7,41 

Консултиране по мерките за справяне с проблеми като ерозията на почвите 
или нашествия от вредители 

3,70 

Събиране на данни и оценка на количества и разходи за материали и труд, 
необходим за проекти 

3,70 

Организиране на демонстрации, изнасяне на лекции и разпространение на 
материали, за насърчаване на приемането на по-добри практики и техники 

3,70 

Анализиране на проби на семена за качество, чистота и кълняемост 0 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 46,43 

Средна 32,14 

Ниска 21,43 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

66,67 



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
90 

 

 

Забележка: 

 Респондентите от Олт назовават следните задачи като част от работата си: "Подготовка на 
материали и оборудване за експерименти, изпитвания и анализи" и " Събирането и подготовката на 
екземпляри като растителни или животински клетки, тъкани или части от или животински органи за 
експерименти, изпитвания и анализи ". Първата от тези две задачи е посочена от 80% от 
интервюираните. 

 Сред запитаните в Плевен на преден план излизат "Следене на подходящи методи и техники 
в селското или горското стопанство" и "Консултиране относно начините за повишаване на 
качеството на продукцията, увеличаване на добива и мерки за повишаване на ефективността на 
операциите и съхраняване природните ресурси и околната среда" като задачи, изпълняване от 30% 
от работниците. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 26,35% 44,31% 18,56% 10,78% 

Организационни 
умения 44,21% 47,37% 7,37% 1,05% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

32,98% 56,38% 10,64% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 29,47% 36,84% 25,26% 8,42% 
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ИНОВАЦИИ  

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 21,05% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 33,33 

В оборудване, инструменти и материали 44,44 

Организационна 11,11 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 11,11 

Регулационна/законодателна 0 

По отношение на качеството  0 

По отношение на превенцията на риска на работното място 0 

В областта на околната среда  0 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 11,11 

Средна 66,67 

Ниска 22,22 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 

% 

88,89 

 

Забележка: 

 Данните относно иновациите са предоставени от представителите на професионалната 
област Природонаучни техници и сродни на тях специалисти в Плевен. Интервюираните от 
същата професия в Олт не посочват внедряване на иновации на работните им места през 
последните години. 

Таблица 17: Анализ на професията “Природонаучни техници и сродни на тях специалисти”. Източник: 
Проучването. 
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ПОДГРУПА 742: РАБОТНИЦИ ПО ОБРАБОТКА НА ДЪРВО, МЕБЕЛИСТИ  
И СРОДНИ НА ТЯХ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Работниците по обработка на дърво, мебелисти и други подобни работници изработват 
дървени предмети и извършват ремонт на мебели от дърво, образци и модели, с помощта на 
инструменти и дървообработващи машини, изработват мебели ракита и свързани с тях изделия, 
ремонтират изделия и детайли от дърво. 

 Задачите, изпълнявани от тези специалисти обикновено включват: поправки и консервиране 
на дърво;, обзавеждане и ремонт на дървени мебели;, обзавеждане и ремонт на части от или на 
цели дървени превозни средства, дървени модели, десени, както и различни предмети, като тръби, 
дървени ски, обувки, или спортни стоки определяне или създаване и експлоатация на 
дървообработващи машини като тези за прецизно рязане, оформяне или дърворезба; ракита 
мебели, кошници и други подобни предмети, или метли и четки. Надзор върху работата на други 
работници. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

7421 Работници по обработка на дърво  

7422 Дърводелци, мебелисти и други подобни работници 

7423 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини  

7424 Плетачи на кошничарски изделия, производители на четки и други подобни работници 

 

 Образование: В България тази професионална квалификация може да се придобие в 
професионалните гимназии (източник: МОМН), като професионално обучение за възрастни се 
предлага и в множество центрове за професионално обучение и в Плевен и в Олт. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 70,83 

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

 

Строителство 29,17 

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 87,50 

Женски 12,50 

Възраст 

от 18 до 25 години 0 

от 26 дo 35 години 26,09 

от 36 дo 45 години 52,17 

над 45 години 21,74 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 13,04 

Средно 47,83 

Средно специално или друго след средното, но не висше 34,78 

Висше  4,35 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 4,17 

от 1 до 3  години 50,00 

повече от 3 години 45,83 

 

Забележка: 

 Налице са съществени различия между респондентите от Олт и от Плевен, представляващи 
Работниците по обработка на дърво, мебелистите и сродните на тях, по отношение на 
образователната степен: 57% от интервюираните в Олт имат средно образование, а 40 % от 
интервюираните в Плевен са завършили средно специално образование. 

 Различия се откриват и по отношение на продължителността на работа на настоящото 
работно място; 78% от всички запитани в региона на Олт отговарят, че са на тази работа между 1 и 3 
години. 90% от работниците в Плевен посочват стаж на съответното работно място над 3 години. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Изработване и ремонт на дървени изделия, като шкафове и други мебели с 
дървообработващи машини и ръчни инструменти 

51,43 

Настройка и работа на един или няколко типа дървообработващи машини 20,00 

Довършителни работи по повърхността на дървени изделия и мебели 14,29 

Настройка и адаптиране на различни видове машини, на които работят други 
работници 

5,71 

Декорация на мебели от дърво, прилагане на фурнир и дърворезба 2,86 

Избор и подготовка на материали 2,86 

Обслужване на сушилни машини за изсушаване на дървесината 0 

Обработване на дървен материал с химикали за защита срещу болести или 
паразити 

0 

Изработка на мебели от обелен и омекотен ратан 0 

Плетене на кошници 0 

Други:  
• Шлифоване и полиране на дървени повърхности 

2,86 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 2,86 

Средна 97,14 

Ниска 0 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

48,57 

 

Забележка: 

 Задачата "Изработване и ремонт на дървени изделия, като шкафове и други мебели с 
дървообработващи машини и ръчни инструменти" е най-често споменаваната като част от 
задълженията им от Работниците по обработка на дърво, мебелистите и сродните на тях, над 70% от 
интервюираните в Олт я изпълняват и 80% oт респондентите в Плевен също я посочват. Работещите 
в Плевен също така отбелязват и задачата "Довършителни работи по повърхността на дървени 
изделия и мебели". Изпълнява се от 50% от тях.  
 Освен това всички респонденти от Плевен са направили допълнение към първоначално 
идентифицираните задачи, а именно всички посочват в категорията „Други” дейността „Шлифоване 
и полиране на дървени повърхности”. По отнощение на осъщественото специфично обучение, 
необходимо за извършване на работата, 65% от интервюираните в Плевен са получили такова, 
докато в Олт делът им е само 28.57%. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 16,90% 51,64% 23,00% 8,45% 

Организационни 
умения 

44,63% 40,50% 13,22% 1,65% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

23,66% 48,39% 27,96% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 30,77% 25,64% 32,48% 11,11% 

 

ИНОВАЦИИ. Забележка: 

 Заетите лица в Олт в професионалната област Работници по обработка на дърво, мебелисти 
и сродни на тях не посочват внедряването на иновации в тяхната работа през последните години. 

 От интервюираните в Плевен 50% съобщават за иновации през последните години на 
работното им място. По вид те представляват иновация в оборудването, инструментите и 
материалите, със средна степен на трудност и наличие на нужда от специфично обучение за 
адаптиране към такъв тип иновации. 

Таблица 18: Анализ на професията “Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях”. Източник: 
Проучването. 
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ПОДГРУПА 813: ОПЕРАТОРИ В СТЪКЛАРСКОТО И КЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
И СРОДНИ НА ТЯХ 8 

 

ОПИСАНИЕ 

 Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях експлоатират, 
наблюдават пещи и други машини и оборудване, използвани в производството на стъкло и 
керамичните изделия. 

 Задачите, които се изпълняват обикновено включват: работа и управление на пещи и други 
машини и оборудване, използвани за производство и обработка на стъкло, както и на керамични 
изделия. Надзор върху работата на други работници. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

8131 Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях  

8139 Оператори в стъкларското и керамичното производство, некласифицирани другаде 

 

 Образование: Изискванията на работодателя са за предишен опит и/или квалификация, 
придобита в курсове за професионално обучение. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 81,82 

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

 

Строителство 18,8 

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други  

 

  

                                                           
8Няма данни за тази професия в Олт, затова таблиците отчитат само резултатите на респондентите от Плевен. 
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 100 

Женски 0 

Възраст 

от 18 до 25 години 18,18 

от 26 дo 35 години 36,36 

от 36 дo 45 години 27,27 

над 45 години 18,18 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 0 

Средно 40,00 

Средно специално или друго след средното, но не висше 60,00 

Висше  0 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 0 

от 1 до 3 години 9,09 

повече от 3 години 90,91 

 

  



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
98 

 

 

ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Обслужване и наблюдение на пещи за закаляване на стъкло  26,67 

Работа и наблюдение по заздравяване и изглаждане на стъклени повърхности 20,00 

Обслужване и наблюдение на машини, които оформят стъклени изделия 13,33 

Обслужване и наблюдение на машини, които изготвят или изграждат 
разтопеното стъкло на непрекъснат лист от плоско стъкло 

13,33 

Обслужване и наблюдение на машини за обработка на разтопено стъкло 13,33 

Обслужване и наблюдение на машини, които напластяват и полират стъкло 10,00 

Обслужване и наблюдение на машини, в които се смесват съставките за 
производство на стъкло 

3,33 

Обслужване и наблюдение на машини, които правят стъклени пръти и тръби 
от разтопено стъкло, чрез изтегляне или рисуване 

0 

Обслужване и наблюдение на пещи за изпичане и декориране на керамични и 
порцеланови изделия или стъкло 

0 

Обслужване и наблюдение на пещи за производство на стъкло 0 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 51,61 

Средна 41,94 

Ниска 6,45 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

80 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими Необходими По-малко 

необходими Ненужни 

Технически умения 15,15% 80,81% 4,04% 0,00% 

Организационни 
умения 27,27% 69,09% 3,64% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

18,52% 79,63% 1,85% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 22,22% 50,00% 20,37% 7,41% 

 

ИНОВАЦИИ  

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 

36,4% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 26,67 

В оборудване, инструменти и материали 13,33 

Организационна 20,00 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 0 

Регулационна/законодателна 13,33 

По отношение на качеството  6,67 

По отношение на превенцията на риска на работното място 20,00 

В областта на околната среда  0 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока  

Средна 100 

Ниска  

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

100 

Таблица  19: Анализ на професията “Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях”. 
Източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 241: СТОПАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Стопанските специалисти или помощният административен персонал консултират или 
прилагат оперативни методи, свързани с организацията на дейността. Задачите, които изпълняват 
обикновено включват: проучване, планиране, консултации относно извършване на счетоводни 
услуги или услуги, свързани с персонала политики, професионално ориентиране, работа по 
различни бизнес въпроси, като маркетинг, реклама, връзки с обществеността, прилагането на 
правилата, свързани с патенти, консултации относно принципите на домашната икономика. Надзор 
върху работата на други работници/служители.  

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

2411 Одитори и счетоводители  

2412 Специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси  

2419 Други стопански специалисти 

 Образование: За одиторите, счетоводителите и специалистите по организация на труда и 
управление на човешките ресурси минималната необходима квалификация е висшето образование. 
Различни университети в Олт и Плевен предлагат обучение на бакалаври и магистри в областта на 
счетоводството, управлението на човешките ресурси и други подобни. По отношение на другите 
стопански специалисти – в повечето случаи работодателите в Олт и Плевен изискват завършено 
средно образование, отлично владеене на английски език и/или предишен опит. За тези 
специалисти съществуват подходящи курсове по маркетинг, компютърна грамотност и др. Тези 
обучения се предлагат от търговските камари и от центрове за професионално обучение. 

Икономическа дейност (%) % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост 28,95 

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

 

Строителство 13,16 

Търговия на едро и дребно 2,63 

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти 7,89 

Здравеопазване и социални дейности  

Други9 47,37 

 

 

                                                           
9В други икономически дейности, в случая “Маркетинг и реклама” в раздела Професионални, научни и 
технически дейности, съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската 
комисия. (NACE Rev.2). 
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Забележка: 

 Стопанските специалисти са представени в различни сектори. 

 

ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 34,21 

Женски 65,79 

Възраст 

от 18 до 25 години 2,63 

от 26 дo 35 години 47,37 

от 36 дo 45 години 23,68 

над 45 години 26,32 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 0 

Средно 21,62 

Средно специално или друго след средното, но не висше 13,51 

Висше  64,86 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 18,42 

от 1 до 3 години 28,95 

повече от 3 години 52,63 

 

Забележка: 

 Откриват се различия по отношение на продължителността на работа при настоящия 
работодател при професионалната област Стопански специалисти. 72% от интервюираните в 
Плевен посочват стаж над три години на настоящото работно място, докато над 50% от 
респондентите в Олт работят при сегашния си работодател между 1 и 3 години. 
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ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Планиране, консултиране или насочване, координиране и производството на 
рекламни кампании 

16,87 

Проучване и консултации относно финансови, правни, организационни, 
маркетинг и други аспекти, свързани със създаване и ръководене на бизнес 

16,87 

Провеждане на изследвания и определяне на съществуващото ниво на 
продажби за конкретни продукти или услуги, както и оценка на потенциалните 
пазари и бъдещи тенденции 

15,66 

Проучване, консултиране и провеждане на програми за връзки с 
обществеността с оглед подобряване на познанията на обществеността за 
предприятието 

14,46 

Проучване, тълкуване, информиране и консултиране за принципите на 
домашната икономика и управление с оглед насърчаване на благосъстоянието 
на семействата, както и потреблението на стоки за домакинството, или 
насърчаването на нови продукти 

9,64 

Даване на съвети по отношение на патентите и съдействие при подготовката 
на заявления или разглеждане на подадените заявления за регистрация, и 
писане на доклади, определящи причини за или против издаването на патент 

8,43 

Други: 
 

• Анализ на разходите 
• Разпределение и възлагане на задачи на други работници, контрол на 

работата им, организационни задачи 
• Поддръжка и ремонт на електрически инсталации 
• Организиране и провеждане на интервюта 
• Техническа работа 
• Работа с безработни 
• Модериране на фокусни групи и тестване на продукти 

 

18,07 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 44,58 

Средна 51,81 

Ниска 3,61 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

61,45 
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Забележка: 

 Сред интервюираните в Плевен задачата, която над 50% от участниците посочват е 
"Планиране, консултиране или насочване, координиране и производството на рекламни кампании". 
 При респондентите от Олт на първо място се нарежда "Проучване и консултации относно 
финансови, правни, организационни, маркетинг и други аспекти, свързани със създаване и 
ръководене на бизнес" – посочена от 46% от тях като част от работата им като Стопански 
специалисти. 

 Представителите на тази профеионална област от Плевен са добавили редица други 
задължения от ежедневната си работа, които в таблицата са включени под рубриката „Други”. 

 Различия между респондентите от Олт и Плевен се наблюдават по отношение на определяне 
на степента на трудност на изпълнение на различните задачи от професионална област Стопански 
специалисти. Над 92% от работещите в Олт ги оценяват като средно трудни, докато над50% от 
интервюираните в Плевен смятат, че степента на трудност е висока. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими Необходими По-малко 

необходими Ненужни 

Технически умения 44,44% 39,04% 7,81% 8,71% 

Организационни 
умения 45,11% 47,83% 7,07% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

43,78% 48,11% 8,11% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 

44,02% 30,43% 14,13% 11,41% 
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ИНОВАЦИИ  

Процент на заетите,  
засегнати от въвеждането на иновации на работното им място 31,58% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 16,00 

В оборудване, инструменти и материали 12,00 

Организационна 8,00 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 28,00 

Регулационна/законодателна 16,00 

По отношение на качеството  0 

По отношение на превенцията на риска на работното място 12,00 

В областта на околната среда  8,00 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 56,25 

Средна 37,50 

Ниска 6,25 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

80,00 

 

Забележка: 

 Респондентите от Олт, работещи като Стопански специалисти не посочват наличие на 
иновации в работата си през последните години. 

Таблица 20: Анализ на професията “Стопански специалисти”. Източник: Проучването. 
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ПОДГРУПА 816: ОПЕРАТОРИ В ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО И СРОДНИ НА ТЯХ 

 

ОПИСАНИЕ 

 Операторите в енергийното производство управляват и наблюдават машини и оборудване в 
електрически централи, пречиствателни станции, инсинератори и сродни на тях и експлоатаират и 
поддържат кораби и други видове парни двигатели, както и котли. 

 Изпълняваните задачи обикновено включват: управление и мониторинг на машини и 
оборудване за производство на електрическа енергия; експлоатация и мониторинг на парни 
двигатели и котли и други стационарни машини и оборудване, като инсталации за изгаряне или 
водно-пречиствателна станции и помпени станции. Надзор върху работата на други 
работници/служители. 

 Професиите в тази подгрупа са класифицирани в следните единични групи:  

8161 Оператори в енергийното производство  

8162 Оператори на парни машини и котли  

8163 Оператори на пречиствателни и водни инсталации и сродни на тях работници 

 

 Образование: В Плевен няма технически университет, подготвящ инженерни специалисти – 
квалификацията, необходима за упражняването на някои от професиите, включени в тзи група. В 
Олт, по-конкретно в административния център град Слатина, съществува филиал на университет - 
“Факултет по мениджмънт, инженерна икономика, селско стопанство и развитие на селските 
райони”, където се подготвят съответните специалисти. 

  Що се отнася до операторите на машини, възможно е и да не е необходима специална 
квалификация – това се определя от вида на машините. Липсва информация за предлагано 
обучение по тези професии в Олт и в Плевен. 

Икономическа дейност (%)  % 

Селско, горско и рибно стопанство  

Преработваща промишленост  

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

96,55 

Строителство  

Търговия на едро и дребно  

Хотелиерство и ресторантьорство  

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти  

Здравеопазване и социални дейности  

Други 3,45 
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ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА % 

Пол 
Мъжки 93,10 

Женски 6,90 

Възраст 

от 18 до 25 години 0 

от 26 дo 35 години 6,90 

от 36 дo 45 години 79,31 

над 45 години 13,79 

Степен на 
образование 

Предучилищно 0 

Начално 0 

Основно 0 

Средно 48,28 

Средно специално или друго след средното, но не висше 13,79 

Висше  37,93 

Втори етап на висше, водещо до научна степен 0 

Трудов стаж  
на настоящото 
работно място 

от 0 до 1 години 6,9 

от 1 до 3 години 0 

повече от 3 години 93,10 

 

  



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
107 

 

 

ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Задачи % 

Обслужване и наблюдение на други електрогенериращи инсталации, като 
слънчева енергия, енергия от приливи и отливи, геотермална или вятърна 
енергия 

15,63 

Обслужване и наблюдение във въгледобива, нефт или природен газ 6,25 

Обслужване и наблюдение на водноелектрически централи 3,13 

Контрол мощност и разпределение на електроенергия от централи 3,13 

Работа и наблюдение в ядрени централи 0 

 
Други: 

• Търсене и привличане на нови клиенти и потребители на електрическа 
енергия 

• Контрол по отношение на безопасните и здравословни условия на труд 
• Отстраняване на повреди в санитарни съоръжения 
• Ремонт на санитарни съоръжения 
• Ръководство и контрол при изграждане на електрически системи и 

мощности 
• Оператор на пречиствателни станции за отпадъчни води  

 

71,88 

Степен на трудност при изпълнение % 

Висока 78,79 

Средна 18,18 

Ниска 3,03 

Дял на проведеното специфично обучение, необходимо за изпълнение на 
задачите 

% 

81,25 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Прави впечатление броят на изброените задачи в рубриката "Други", посочени от 
респондентите от региона Ол - Плевен в професионалната област Оператори в енергийното 
производство и сродни на тях. Интервюираните работници от Олт отбелязват, са "Оператори на 
пречиствателни станции за отпадъчни води", останалите задачи в „Други” са отговор на 
анкетираните в Плевен. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Умения Много 
необходими 

Необходими По-малко 
необходими 

Ненужни 

Технически умения 39,92% 42,25% 12,40% 5,43% 

Организационни 
умения 59,31% 33,79% 6,90% 0,00% 

Умения за 
взаимодействие със 
заобикалящата среда 

45,14% 44,44% 10,42% 0,00% 

Умения за реакция в  
извънредни ситуации 

50,70% 36,62% 10,56% 2,11% 

 

ИНОВАЦИИ  

Процент на заетите, засегнати от иновации на работното място 10,34% 

Вид на иновацията % 

В процедури, техники и процеси 16,67 

В оборудване, инструменти и материали 8,33 

Организационна 25,00 

ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) 8,33 

Регулационна/законодателна 16,67 

По отношение на качеството  8,33 

По отношение на превенцията на риска на работното място 8,33 

В областта на околната среда  8,33 

Степен на трудност при адаптиране към иновацията % 

Висока 
0 

Средна 
75,00 

Ниска 
25,00 

Проведено специфично обучение с цел приспособяване към иновацията 
% 

58,33 



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
110 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Респондентите от Олт, работещи като Оператори в енергийното производство и сродни 
на тях, не посочват наличие на иновации в работата през последните години. 

Таблица 21: Анализ на професията “Оператори в енергийното производство и сродни на тях”. Източник: 
Проучването. 
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8. СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

8.1. КУРСОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

 

Този раздел от Доклада се спира на получените резултати по отношение на 
проведеното обучение сред анкетираните в рамките на Проучването работници. 

Първата диаграма дава информация за процента на заетите лица от двата 
региона, участвали в свързано с работата им обучение през последните години. 

 

Диаграма 17: Процент от заетите, участвали в обучение през последните години. Източник: Проучването. 

 

От 61 работника в Олт, участвали в обучение през последните години, 
всички са завършили само по един курс. 

В Плевен, от 52-мата работника, участвали в обучение през последните 
години, 63,46% посочват, че са завършили един курс, 21,15% са изкарали два курса 
а 15,38% твърдят, че са посещавали три квалификационни курса през последните 
години. 

Представителите на последната група (три курса на обучение) упражняват 
някоя от следните професии: Специалисти по компютърни системи и 
технологии, Природонаучни техници и сродни на тях специалисти, Оператори в 
стъкларското и керамичното производство и сродни на тях, Стопански 
специалисти и Оператори в енергийното производство и сродни на тях. 

  

30,50%

26,00%

Олт

Плевен
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Диаграма 18: Брой заети, участвали в професионално обучение. Източник: Проучването. 

 

Диаграма 18 онагледява разпределението на квалификационните курсове по 
професии. В регион Олт най-много са преминалите обучение представители на 
Персонала за домакинска работа и извършващ ресторантски услуги и на 
Операторите в енергийното производство и сродните на тях, докато в Плевен 
най-голям брой обучени през последните години има от професионалните области: 
Стопански специалисти и Продавачи в магазини и демонстратори. 

Вземайки предвид общия брой работещи, интервюирани от всяка професия в 
рамките на настоящото проучване, можем да направим извода, че от 
респондентите в Олт над 50% от заетите сред Персонала за домакинска работа и 
извършващите ресторантски услуги, Операторите в енергийното 
производство и сродните на тях и Работниците по производство на текстил, 
облекло и сродни на тях, посочват, че са получили професионално обучение през 
последните години, пряко свързано с тяхната работа.  

От работещите в Плевен над 50% от анкетираните Работници без специална 
квалификация в строителството са преминали квалификационни курсове, 
същата констатация можем да направим и за Социалните работници, приравнени 
на специалисти – повече от половината са се обучавали през последните години. 
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Липса на квалификационни курсове в Олт се отбелязва за следните 
професионални област: Работници в обработващата промишленост, Работници 
без специална квалификация в строителството, Социални работници, 
приравнени на специалисти, Специалисти по компютърни системи и 
технологии и при Природонаучните техници и сродните на тях специалисти. 
От респондентите в Плевен представителите на Работниците в обработващата 
промишленост и Работниците по довършителни работи в строителството на 
сгради и сродните на тях също твърдят, че не са били включени в професионални 
курсове през последните години. 

Следващата таблица посочва вида работници, които са преминали някакъв 
вид професионално обучение, свързано с тяхната работа. Разпределението на 
процентите се базира на анализираните данни, получени от интервюираните лица. 

 

ПРОФИЛ НА ОБУЧАЕМИТЕ (ОЛТ) 

Пол 

Мъжки 57,38% Женски 42,62% 

Възраст  

от 18 дo 25 години 3,28% от 36 дo 45 години 55,74% 

от 26 дo 35 години 34,43% над 45 години 6,56% 

Степен на образование 

Предучилищно образование 0 
Средно специално образование  
или друго след средното, но не висше 

1,64% 

Начално образование 1,64% Висше образование 8,20% 

Основно образование 3,28% 
Втори етап на висше,  
водещо до научна степен 

0 

Средно образование 85,25%   

Трудов стаж на настоящото работно място 

от 0 до 1 години 0 от 1 дo 3 години 49,18% над 3 години 50,28% 

Таблица 22: Профил на анкетираните в Олт, участвали в обучение. Източник: Проучването. 
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ПРОФИЛ НА ОБУЧАЕМИТЕ (ПЛЕВЕН) 

Пол 

Мъжки 46,15% Женски 53,85% 

Възраст 

от 18 дo 25 години 9,62% от 36 дo 45 години 36,54% 

от 26 дo 35 години 25,00% над 45 години 28,85% 

Степен на образование 

Предучилищно образование 0 
Средно специално образование  
или друго след средното, но не висше 

12,24% 

Начално образование 2,04% Висше образование 36,73% 

Основно образование 4,08% 
Втори етап на висше,  
водещо до научна степен 

6,12% 

Средно образование 38,78%   

Трудов стаж на настоящото работно място 

от 0 до 1 години 11,76% от 1 дo 3 години 13,73% над 3 години 74,51% 

Таблица 23: Профил на анкетираните в Плевен, участвали в обучение. Източник: Проучването. 

 

Трябвя да отбележим, че анализът на интервюираните работници, участвали 
в обучителни курсове е извършен на база общия брой заети за всяка една от 
анализираните променливи величини. 

По отношение на променливата "пол" можем да изтъкнем, че жените са 
включени в повече обучения, свързани с работата им – и в двата региона, в Олт и в 
Плевен. Например от общия брой интервюирани жени в Олт 34.21% са завършили 
някакъв курс през последните години, докато процентът на мъжете, участвали в 
обучение е по-нисък - 28.23%. Що се отнася до респондентите от Плевен, 
резултатът е аналогичен: над 30% от всички включени в Проучването жени са 
посещавали квалификационни курсове; а при мъжете този процент е 22.43%. 

По отношение на променливата "възраст", както показва и таблица 22 
"Профил на анкетираните в Олт, участвали в обучение", повече от 50% от 
включените в курсове работещи в Олт са на възраст между 36 и 45 години. Ако 
разгледаме общия брой на работещите, установяваме, че общо 34% от 36 до 
45годишните са преминали през последните години професионално обучение, 
свързано с работата им. Подобен е и делът на респондентите във възрастовата 
група от 26 до 35, където общият брой на получилите обучение се равнява на 33%. 
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Сред интервюираните работници в Плевен процентът на участвалите в 
квалификационни курсове се разпределя почти равномерно във всички възрастови 
групи и се равнява на около 26%. 

При променливата "степен на образование", както е видно от таблица 22 
"Профил на анкетираните в Олт, участвали в обучение", повече от 85% oт 
завършилите някакъв курс имат средно или средно специално образование. 
Всъщност интервюираните с тази образователна степен представляват и най-голям 
дял от всички включени в настоящото Проучване – а именно 67%.  

Респондентите от Плевен със средно или средно специално образование, 
повишили квалификацията си през последните години са малко повече – с два 
пункта повече от тези с висше образование. Все пак, ако анализът вземе предвид 
общия брой интервюирани, които притежават тази образователна степен, то 
резултатъ е, че респондентите с висше образование са участвали в повече 
обучения. Данните показват, че над 34% от всички работници с висше образование 
са завършили различни курсове през последните години, а от тези със средно 
образование - около 27%. 

И накрая по отношение на променливата "трудов стаж на настоящото работно 
място" данните от региона на Олт показват, че 50% от всички участвали в обучение 
работници са при настоящия си работодател между 1 и 3 години, a останалите 50% 
работят вече над три години на това работно място. Анализът на тази променлива 
налага извода, че работилите по-дълго – над три години – на една и съща позиция 
са именно тези, които са били включени в квалификационни обучения.  

От интервюираните в Олт със стаж между 1 и 3 години на сегашната си 
длъжност 28.30% са получили някакво повишение, докато сред тези със стаж над 
три години при настоящия си работодател някакъв напредък отбелязват 43, 66%. 

Сред интервюираните в Плевен, които са се обучавали през последните 
години, повече от 74% работят над три години на сегашните си длъжности. 
Високият процент се дължи на високия брой респонденти трудов стаж над три 
години на настоящото си работно място – от включените в Проучването в Плевен 
200 заети лица 78.5% работят над три години в същата фирма. Може да се 
отбележи, че 24% от работниците с над три години стаж съобщават за някакъв вид 
подобрение или напредък през последните години. 

Данните по-долу, получени от проведеното проучване сред 400 заети лица в 
региона Олт – Плевен, са групирани според професията, която анкетираните 
упражняват, и вида курс, който са завършили. Обучението кореспондира с 
извършваната от тях работа и е реализирано през последните години. 
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КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ В ОЛТ  КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ В ПЛЕВЕН 

Персонал за домакинска работа  
и извършващ ресторантски услуги 

 
Персонал за домакинска работа  
и извършващ ресторантски услуги 

� Барман 
� Готвач 

 
 

� Компютри 
� Декориране на ястията 

Продавачи в магазини и демонстратори  Продавачи в магазини и демонстратори 

� Търговия  

� Компютърна грамотност 
� Компютри 
� Английски език 
� Продавач-консултант 
� Работа с касов апарат 

Строители на сгради и сродни на тях  Строители на сгради и сродни на тях 

� Строителство  � ЗБУТ 

Работници по довършителни работи в 
строителството на сгради и сродни на тях 

 
Работници по довършителни работи в 
строителството на сгради и сродни на тях 

� Строителство   

Машинни механици и монтьори  Машинни механици и монтьори 

� Автомеханикер  � Компютърна грамотност 

Работници по производство на текстил, 
облекло и сродни на тях 

 
Работници по производство на текстил, 
облекло и сродни на тях 

� Оператор на текстилни машини 
� Производство на текстил 

 
 

� Компютърна грамотност 
� Професионален шивач 

 
Работници без специална  
квалификация в строителството 

 
Работници без специална  
квалификация в строителството 

 � Строителство 

Социални работници,  
приравнени на специалисти 

 
Социални работници,  
приравнени на специалисти 

  � Социален асистент 

Специалисти по компютърни системи и 
технологии 

 
Специалисти по компютърни системи и 
технологии 

  

� Autocad 
� GIS (Географски информационни 

системи) 
� Нови технологии 
� PHP програмиране 
� SAP 
� Уеб дизайн 
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КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ В ОЛТ  КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ В ПЛЕВЕН 

Природонаучни техници и  
сродни на тях специалисти 

 
 

Природонаучни техници и  
сродни на тях специалисти 

  

� Компютърни умения 
� Английски език 
� Испански език 
� Специализация в чужбина 

Работници по обработка на дърво, мебелисти 
и сродни на тях 

 
 

Работници по обработка на дърво, мебелисти 
и сродни на тях 

� Дърводелец  � Дървообработване 

Оператори в стъкларското и керамичното 
производство и сродни на тях 

 
Оператори в стъкларското и керамичното 
производство и сродни на тях 

  

� Certificate 1801 
� Certificate 1901 
� ISO 9061 
� Производство на прозорци 

Стопански специалисти  Стопански специалисти 

� Експерт по ЗБУТ 
� Човешки ресурси 
� Лидерски умения 

 
 
 

� Счетоводство 
� Компютърна грамотност 
� Компютърни умения 
� Corel Draw 
� Crops 
� Електротехника 
� Околна среда 
� Европейски проекти 
� Financial assets 
� Немски език 
� ДДС 

Оператори в енергийното производство и 
сродни на тях 

 
Оператори в енергийното производство и 
сродни на тях 

� Оператор на пречиствателни станции 
за отпадъчни води 

 

� Строителен техник 
� ERP/SAP 
� Европейски директиви 
� GIS 
� LCD 
� PDP 
� Безопасност 
� Smart TV 
� ЗБУТ 

Таблица 24: Квалификационни курсове, свързани с упражняваната професия, завършени от анкетираните 
работници през последните години. Източник: Проучването. 
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Сред професионалните области с най-голямо разнообразие от реализирани 
курсове се нареждат: Стопанските специалисти, Операторите в енергийното 
производство и сродните на тях, както и Специалистите по компютърни 
системи и технологии. 

По отношение на курсовете, в които са участвали респондентите, няма 
различия между регионите, обхванати в настоящото Проучване; в Олт 95% oт 
курсовете от последните години се отнасят до спецификата на съответната 
професия и работно място, при курсовете в Плевен по-големият процент се отнася 
до по-общи умения, характерни и необходими в различни икономически дейности – 
това са повече от 67% oт всички посочени обучения. 

Що се отнася до курсовете в региона на Олт, прави впечатление 
специфичното обучение за бармани в рамките на Хотелиерство и кетъринг и 
обученията, свързани с Инсталация и поддръжка в рамките на професията 
Оператори в енергийното производство и сродни на тях, както обучението за 
Оператор на пречиствателни станции за отпадъчни води. 

При респондентите от Плевен най-често завършваните курсове са тези по 
Основна компютърна грамотност и курсове, свързани с новите технологии. Такъв 
вид обучения на практика са проведени във всички „търсени” професии, 
анализирани в настоящото Проучване. 

Също така трябва да отбележим, че и в Олт, и в Плевен, едни от най-често 
срещаните курсове са и тези от областта на Строителството на сгради и 
съоръжения. 

Следващите диаграми отразяват броя на проведените обучения по вид, 
разделени на специфични и общи. 

 

 

Диаграма 19: Реализирани курсове от анкетираните в Олт според сферата на обучение. Източник: 
Проучването. 
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Диаграма 20: Реализирани курсове от анкетираните в Плевен според сферата на обучение. Източник: 
Проучването. 

 

За да анализираме обучението, в което са участвали респондентите от 
региона Олт - Плевен, упражняващи някоя от 15 „развиващи се” професии, част от 
настоящото Проучване, взехме предвид множество променливи величини като: 
вида на обучението, неговата продължителност, формата на провеждане на курса, 
както и мястото на провеждане. Следващите таблици представят резултите от този 
анализ. Извеждайки на преден план основния процент за всяка една променлива, 
очертаваме профила на проведените обучения. 
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ПРОФИЛ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КУРСОВЕ (ОЛТ) 

Вид обучение 

Общо обучение 4,92% Специфично обучение 95,08% 

Продължителност  

по-малко от 10 часа 0 от 251 до 500 часа 91,80% 

от 10 до 50 часа 3,28% от 501 до 1000 часа 3,28% 

от 51 до 100 часа 1,64% над 1000 часа  

от 101 до 250 часа 0 
 

 

Тип на курса 

Присъствена форма 
на обучение 

98,36% 
Дистанционна форма  
на обучение 
(електронно обучение) 

1,64% 

Смесена форма  
на обучение/ 
присъствена и 
неприсъствена 

0 

Място на провеждане 

Извън предприятието 98,36% В предприятието 1,64% 

Таблица 25: Профил на курсовете, в които са участвали анкетираните от Олт. Източник: Проучването. 

ПРОФИЛ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КУРСОВЕ (ПЛЕВЕН) 

Вид обучение 

Общо обучение 67,12% Специфично обучение 32,88% 

Продължителност 

по-малко от 10 часа 23,81% от 251 до 500 часа 28,57% 

от 10 до 50 часа 19,05% от 501 до 1000 часа 9,52% 

от 51 до 100 часа 9,52% над 1000 часа 2,38% 

от 101 до 250 часа 7,14% 
 

 

Тип на курса 

Присъствена форма 
на обучение 

94,29% 
Дистанционна форма  
на обучение(e-learning) 

1,43% 

Смесена форма  
на обучение/ 
присъствена и 
неприсъствена 

4,29% 

Място на провеждане 

Извън предприятието 72,46% В предприятието 27,54% 

Таблица 26: Профил на курсовете, в които са участвали анкетираните от Плевен. Източник: Проучването. 
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Проведените в Олт обучения са по принцип с продължителност между 250 и 
500 часа, проведени като присъствена форма и извънфирмени. Курсовете, 
състояли се в Плевен со по-скоро за придобиване на общи умения с хорариум от 
251 до 500 часа, но също така трябва да отбележим и големия брой обучения с 
продължителност под 10 часа, проведени също извън фирмите. 
 

По отношение на формата на обучението резултатът показва много 
електронни обучения или курсове от смесена форма. В такива форми на обучение 
са участвали представители на някоя от следните професии: Стопански 
специалисти, Оператори в енергийното производство и сродни на тях or 
Работници по производство на текстил, облекло и сродни на тях. 
 

От друга страна ниският процент работници съобщаващи за проведени 
вътрешнофирмени обучения се разпределя между: Продавачи в магазини и 
демонстратори, Социални работници, приравнени на специалисти, Оператори 
в енергийното производство и сродни на тях and Специалисти по компютърни 
системи и технологии. 
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8.2. НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ 

 

Разделът представя анализ на необходимото обучение в региона Олт – 
Плевен в професионалните области, определени като генериращи заетост, като 
стъпва на прецизен анализ на необходимите умения, на необходимата 
квалификация и на възможните промени при изпълнение на работата вседствие на 
внедряването на иновации в съответата област. 

Следващите таблици показват данните за различните професионални 
области: 

На първо място се посочват задачите, идентифицирани като такива от 
повече от 25% от интервюираните от всяка професия работници, заедно със 
степента на трудност на изпълнение за всяка една от тях. По този начин откриваме 
дейностите, необходими в съответната работа и същевременно тези от тях, чието 
изпълнение представлява по-голямо затруднение за тях. Това са задачите, които 
имат значение за определяне на нуждите от обучение и за необходимостта от 
подобряване на уменията на работниците, за да гарантира качественото 
изпълнение на работата. 

В допълнение към идентифицираните основни задачи в следващите таблици 
дефинираме и необходимите умения за успешното справяне в съответната 
професионална област, която е предмет на настоящото Проучване. За целите на 
анализа идентифицирахме за всяка една от тези професии оценените от над 75% от 
интервюираните работници в региона Олт - Плевен умения като "необходими или 
много необходими" за изпълнението на професионалните им задължения. 

По-нататък подлагаме на анализ нуждите от обучение, фокусирайки се върху 
внедряването на иновации в професиите, обект на нашето Проучване. 

Целта е да се определят професиите с по-голям брой реализирани иновации, 
такива иновации доминират и освен това, търсейки степента на трудност при 
адаптирането към съответната иновация и необходимото специфично обучение, за 
да се улесни преходът, сме в състояние да предположим евентуални промени в 
раммките на съществуващите професии, които се очаква да създават заетост в 
региона Олт – Плевен. 
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ПРОФЕСИЯ: ПЕРСОНАЛ ЗА ДОМАКИНСКА РАБОТА И ИЗВЪРШВАЩ РЕСТОРАНТСКИ УСЛУГИ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Сервиране на храни и напитки 
 

x  

Спазване на хигиенни изисквания 
 

 x 

Планиране на храненията, подготовка и приготвяне на храни 
 

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност x 
Аналитични 
способности 

x Работа с числа x 

Умение за разбиране 
на устни изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x   

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения x 

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 27: Необходимост от обучение в професионална област “Персонал за домакинска работа и 
извършващ ресторантски услуги”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: ПРОДАВАЧИ В МАГАЗИНИ И ДЕМОНСТРАТОРИ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Подпомагане на клиентите при вземането на решение 
 

x  

Издаване на касова бележка, фактура, опис или разписка 
 

x  

Преместване на стоки, които да се продават от складовата площ до 
търговска площ и поставянето им на показ  

x  

Опаковане и организиране на доставка на стоки, ако е необходимо 
 

 x 

Установяване на вида и качеството на продукта, желан от клиента 
 

x  

Цитиране на цени, кредитни условия и отстъпки 
 

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност  
Аналитични 
способности 

 Работа с числа x 

Умение за разбиране 
на устни изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организацио
нни умения 

Бързина x Интеграция  Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикаляща
та среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност    

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 28: Необходимост от обучение в професионална област “Продавачи в магазини и демонстратори”. 
Източник: Проучването. 

  



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
126 

 

 

ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛИ НА СГРАДИ И СРОДНИ НА ТЯХ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Извършване на довършителни работи по стени 
 

x  

Подготовка на изкопните работи за построяване на сгради и други 
подобни  

x  

Извършване на различни строителни работи и поддръжка на сгради като 
административни и жилищни сгради, фабрики и други подобни сгради в 
добро състояние  

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност  
Аналитични 
способности 

 Работа с числа  

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция  Постоянство  

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие  Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност    

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения x 

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 29: Необходимост от обучение в професионална област “Строители на сгради и сродни на тях”. 
Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИЦИ ПО ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ И 
СРОДНИ НА ТЯХ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Рязане, свързване, огъване, фугиране, монтаж, инсталиране, 
поддръжка и ремонт на тръби, фитинги и арматура на канализация, 
отопление, водоснабдяване и канализационни системи  

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност  
Аналитични 
способности 

 Работа с числа x 

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

 Даване на бърз отговор  

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция  Постоянство  

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие  Гъвкавост  
Готовност за приемане 
на промените 

 

Сътрудничество x Толерантност    

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност    

Таблица 30: Необходимост от обучение в професионална област “Работници по довършителни работи в 
строителството на сгради и сродни на тях”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: МАШИННИ МЕХАНИЦИ И МОНТЬОРИ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Монтаж, проверка, тестване и обслужване на двигатели на моторни 
превозни средства  

x  

Смазване на стационарни двигатели, машини и превозни средства 
 

x  

Монтаж, инсталиране, проверка, обслужване и ремонт на двигатели, 
селскостопански или промишлени машини и механично оборудване  

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност  
Аналитични 
способности 

 Работа с числа  

Умение за разбиране 
на устни изказвания 

 
Вербална 
комуникация 

 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организацио
нни умения 

Бързина  Интеграция  Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикаляща
та среда 

Взаимодействие  Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

 

Сътрудничество x Толерантност    

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 31: Необходимост от обучение в професионална област “Машинни механици и монтьори”. Източник: 
Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И СРОДНИ НА ТЯХ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Извършване на различни шивашки дейности по създаване, промяна и 
поправка на изделия от текстил, кожа и други материали  

x  

Шиене на палта, костюми, поли, ризи, блузи, бельо, корсети, 
подобни облекла, често използвайки индивидуалните изисквания на 
клиентите  

x  

Промяна, обновяване и поправка на дрехи 
 

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност x 
Аналитични 
способности 

 Работа с числа  

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

 
Вербална 
комуникация 

 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за приемане 
на промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x   

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 32: Необходимост от обучение в професионална област “Работници по производство на текстил, 
облекло и сродни на тях”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИЦИ БЕЗ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Изкопаване и запълване на дупки и ровове, разстилане на чакъл и 
подобни материали и извършване на други задачи, свързани с 
изграждане и поддръжка на железопътни линии и пътища  

x  

Носене на тухли и хоросан на зидари или помощ по други начини в 
изграждането на язовири и други строителни съоръжения  

x  

Почистване на използваните строителни тухли и извършване на проста 
работа на след събаряне на сгради  

x  

Разчистване на различни препятствия според инструкции 
 

x  

Подаване на тухли и хоросан на зидари на строителния обект 
 

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет  
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност  
Аналитични 
способности 

 Работа с числа  

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

 
Вербална 
комуникация 

 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция  Постоянство x 

Координация  Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие  Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

 

Сътрудничество x Толерантност    

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност    

Таблица 33: Необходимост от обучение в професионална област “Работници без специална квалификация в 
строителството”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИЦИ В ОБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Ръчно сортиране на продукти или компоненти 
 

x  

Ръчно опаковане на материали или продукти в кутии, чанти, кашони, 
щайги, бурета и други съдове за превоз или съхранение  

x  

Повдигане, пренасяне, товарене, разтоварване или измиване на 
суровини или продукти в производствените предприятия или поправка 
и поддръжка на обектите   

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност  
Аналитични 
способности 

 Работа с числа x 

Умение за разбиране 
на устни изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организацио
нни умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство  

Координация  Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикаляща
та среда 

Взаимодействие x Гъвкавост  
Готовност за 
приемане на 
промените 

 

Сътрудничество x Толерантност    

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 34: Необходимост от обучение в професионална област “Работници в обработващата промишленост”. 
Източник: Проучването. 

 

  



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
133 

 

 

ПРОФЕСИЯ: СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРИРАВНЕНИ НА СПЕЦИАЛИСТИ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Подпомагане на лица с физически или умствени увреждания да 
получат адекватно лечение и подобряване на обществената им 
полезност 

x   

Планиране, организиране или предоставяне на услуги за домашна 
помощ 

x x  

Изпълнение на подобни задачи x   

Подпомагане на лица и семейства с лични и социални проблеми 
 

x  

Предотвратяване на развитието на престъпността или подпомагане на 
излежали присъдата си да се реинтегрират чрез организирането на 
социални, развлекателни и образователни дейности в младежки 
клубове, читалища и други подобни организации, или чрез други 
средства 

 
x x 

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност x 
Аналитични 
способности 

 Работа с числа  

Умение за разбиране 
на устни изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организацио
нни умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация  Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикаляща
та среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x  x 

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения x 

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 35: Необходимост от обучение в професионална област “Социални работници, приравнени на 
специалисти”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Поддържане на познанията, свързани с техническото развитие на 
компютри, периферия, компютърни методи и софтуер, техният 
потенциал и ограничения 

x   

Поддържането на речник за данни и системи за управление на бази 
данни, за да се гарантира валидността и безопасността на данните  

x  

Проучване принципите и оперативните методи на компютри и 
компютърно-базирани системи за комуникация и обработка на 
информация, планиране, проектиране, контрол на процеса и 
производството, разработване и поддръжка на компютърен софтуер, 
както и структури от данни и бази данни, алгоритми, изкуствен 
интелект и роботика 

x   

 
Писане и подробна документация на компютърните програми в 
машинен код, асемблер или език от високо ниво като PL/L, COBOL, 
FORTRAN, Pascal, BASIC или C, когато е необходимо по спецификации, 
предвидени от дизайнери на компютърни системи и анализатори, и 
тестване на програми за отстраняване на грешки 
 
 

 
x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене x 

Креативност x 
Аналитични 
способности 

x Работа с числа x 

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност    

Умения за Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  
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реакция в 
извънредни 
ситуации 

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 36: Необходимост от обучение в професионална област “Специалисти по компютърни системи и 
технологии”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: ПРИРОДОНАУЧНИ ТЕХНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ СПЕЦИАЛИСТИ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Подготовка на материали и оборудване за експерименти, изпитвания и 
анализи  

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност x 
Аналитични 
способности 

x Работа с числа  

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x   

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 37: Необходимост от обучение в професионална област “Природонаучни техници и сродни на тях 
специалисти”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИЦИ ПО ОБРАБОТКА НА ДЪРВО, МЕБЕЛИСТИ И СРОДНИ НА ТЯХ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Изработване и ремонт на дървени изделия, като шкафове и други 
мебели с дървообработващи машини и ръчни инструменти  

x  

Настройка и работа на един или няколко типа дървообработващи 
машини  

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност x 
Аналитични 
способности 

 Работа с числа x 

Умение за разбиране 
на устни изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организаци-
онни умения 

Бързина x Интеграция  Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикаляща
та среда 

Взаимодействие  Гъвкавост  
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x   

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения  

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 38: Необходимост от обучение в професионална област “Работници по обработка на дърво, 
мебелисти и сродни на тях”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОРИ В СТЪКЛАРСКОТО И КЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО И СРОДНИ НА ТЯХ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Обслужване и наблюдение на пещи за закаляване на стъкло  x   

Работа и наблюдение по заздравяване и изглаждане на стъклени 
повърхности  

x  

Обслужване и наблюдение на машини, които оформят стъклени 
изделия  

x  

Обслужване и наблюдение на машини, които изготвят или изграждат 
разтопеното стъкло на непрекъснат лист от плоско стъкло  

x x 

Обслужване и наблюдение на машини за обработка на разтопено 
стъкло 

x   

Обслужване и наблюдение на машини, които напластяват и полират 
стъкло 

x   

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене x 

Креативност x 
Аналитични 
способности 

x Работа с числа x 

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

x 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x   

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения x 

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 39: Необходимост от обучение в професионална област “Оператори в стъкларското и керамичното 
производство и сродни на тях”. Източник: Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: СТОПАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Планиране, консултиране или насочване, координиране и 
производството на рекламни кампании  

x  

Проучване и консултации относно финансови, правни, 
организационни, маркетинг и други аспекти, свързани със създаване 
и ръководене на бизнес  

x  

Провеждане на изследвания и определяне на съществуващото ниво на 
продажби за конкретни продукти или услуги, както и оценка на 
потенциалните пазари и бъдещи тенденции 

x x  

Проучване, консултиране и провеждане на програми за връзки с 
обществеността с оглед подобряване на познанията на 
обществеността за предприятието  

x  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене x 

Креативност x 
Аналитични 
способности 

x Работа с числа x 

Умение за 
разбиране на устни 
изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организацион
ни умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация x Прецизност x   

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящат
а среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x   

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения x 

Лидерски умения  Адаптивност x   

Таблица 40: Необходимост от обучение в професионална област “Стопански специалисти”. Източник: 
Проучването. 
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ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОРИ В ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО И СРОДНИ НА ТЯХ 

Задачи 

Степен на трудност  
при изпълнение 

Висока Средна Ниска 

Оператор на пречиствателни станции за отпадъчни води 
 

  

Професионални умения 

Технически 
умения 

Памет x 
Възприемане на 
различията 

x Абстрактно мислене  

Креативност  
Аналитични 
способности 

x Работа с числа x 

Умение за разбиране 
на устни изказвания 

x 
Вербална 
комуникация 

x 
Даване на бърз 
отговор 

 

Организационни 
умения 

Бързина x Интеграция x Постоянство x 

Координация x Прецизност x  x 

Умения за 
взаимо-
действие със 
заобикалящата 
среда 

Взаимодействие x Гъвкавост x 
Готовност за 
приемане на 
промените 

x 

Сътрудничество x Толерантност x  x 

Умения за 
реакция в 
извънредни 
ситуации 

Отговорност x Авторитет  Вземане на решения x 

Лидерски умения x Адаптивност x  x 

Таблица 41: Необходимост от обучение в професионална област “Оператори в енергийното производство и 
сродни на тях”. Източник: Проучването. 

 

В заключение, по отношение на наблюдаваните промени в професионалните 
области, генериращи заетост, следва да отбележим много ниския брой иновации, 
за които съобщават 400те респонденти от региона Олт - Плевен. 

Както посочваме в "Анализа на професиите" само 5.5% от 200 работници, 
обхванати в региона Олт, потвърждават да имат опит с някакъв вид иновация през 
последните години на работното си място. Сред респондентите от Плевен този дял 
е значително по-висок - 26.63%. 

Най-много иновации в професиите – обект на настоящото Проучване се 
наблюдават “в оборудването, инструментите и материалите”, както и “в 
процедурите, техниките и процесите”, т.е. от технологично естество и 
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представляват 53.85% от всички иновации. За сравнение на „нетехнологичните” 
иновации (законодателни, в качеството, превенция на риска на работното място, 
засягащите грижата за околната среда) се отдава по-малко значение. 

Следващата диаграма поглед върху отговорите на работниците от региона 
Олт – Плевен по отношение на ползите за тях вследствие на участието им в 
квалификационни курсове. 

 Диаграма 21: Ползи от участието в обучение според респондентите от Олт. Източник: Проучването. 

Диаграма 22: Ползи от участието в обучение според респондентите от Олт. Източник: Проучването. 
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И респондентите от Плевен и тези от Олт посочват като основни ползи от 

завършеното обучение: “подобряването на производителността на труда”, 
“подобряването на условията на работа” и “запазването на работата”. 

Диаграма 23: Затруднения при достъпа до обучение, посочени от респондентите от Олт. Източник: 
Проучването. 

Диаграма 24: Затруднения при достъпа до обучение, посочени от респондентите от Плевен. Източник: 
Проучването. 
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9. АНАЛИЗ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА 

 

В тази секция ще разгледаме извадката от резултатите по отношение на 
мобилността на работната сила в региона Олт – Плевен. 

Запитани, как преценяват степента на мобилност между отделните предприятия 
в тяхната професионална сфера, четиристотинте респондента посочват следните 
резултати: 

 

Диаграма 25: Степен на мобилност между предприятията. Източник: Проучването. 

Графиката показва, че мобилността на работната сила между компаниите и в 
Плевен и в Олт се намира на средно ниво – според отговорите на повече от 
половината интервюирани. Над 20% отбелязват ниска мобилност между различните 
фирми и между 16% и 20% смятат, че мобилността е висока.  

По отношение на движението на работната сила между отделните компании 
в съответната професионална област над 47% от респондентите от Плевен, 
представители на Работници по производство на текстил, облекло и сродни на тях 
смятат, че мобилността при тях е висока. 

При интервюираните от Олт 50% от работниците в сектора Продавачи в 
магазин и демонстратори, посочват висока степен на мобилност между фирмите, 
представителите на Работници по производство на текстил, облекло и сродни на 
тях, - 46% от тях – също я преценяват като висока. 

Около 30% oт респондентите от регион Олт са сменяли фирмата, в която 
работят през последните три години, докато в Плевен този процент се движи около 
16.5%. 
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11% от интервюираните в Олт и 6% от интервюираните в Плевен посочват, че 
през последните три години са променяли икономическия сектор, в който работят. 

36,66% от всички сменили през последните години местоработата си 
същевременно са сменили и икономическия сектор. Този процент е почти еднакъв 
и в Олт, и в Плевен. 

Следващата диаграма дава представа за дела на работниците по 
професионални области, направили такива промени през последните години. 

 

 

Диаграма 26: Процент на работниците по професии, сменили работодателя през последните три години. 
Източник: Проучването. 

 

Диаграмата недвусмислено демонстрира, че професията с най-голяма 
мобилност в региона на Олт е тази на Специалистите по компютърни системи и 
технологии – близо 73 % oт интервюираните са сменили работодателя си. За 
сравнение този процент в Плевен е сравнително нисък – само 15,38%. Там най-
висока мобилност се наблюдава сред представителите на Работниците без 
специална квалификация в строителството – 57,14%. Аналогично в Олт 50% от 
работниците по довършителни работи в строителството и сродните на тях 
през последните три години са започнали работа в друго предприятие. При  
Работниците по производство на текстил и облекло и сродните на тях 
движението между фирмите в бранша показва подобни резултати – около 31%. В 
рамките на професията Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни 

33,33%

27,59%

31,58% 

57,14% 

15,38%

11,11% 

28,00% 

5,56% 

4,00%

38,24% 

25,00% 

50,00%

33,33%

30,77%

30,00%

29,41% 

72,73% 

20,00% 

35,71%

38,46% 

Персонал домак. работа и ресторантски услуги 

Продавачи в магазини и демонстратори

Строители на сгради и сродни на тях

Работници по довърш. работи в стр-вото 

Машинни механици и монтьори

Работници по производство на текстил, облекло 

Работници без квалификация в строителството

Работници в обработващата промишленост

Социални работници 

Специалисти компютърни с-ми и технологии

Природонаучни техници …

-Работници по обработка на дърво, мебелисти…

Стопански специалисти

-Оператори в енергийното производство

Olt

Pleven 

Оператори в стъкларското/керамичното произв.



 
 

  

 

 
vvw.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румънияa-България 2007-2013  

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
145 

 

на тях, степента на мобилност в двата региона, обхванати в Проучването, се 
отбелязват значителни различия.  

 

Диаграма 27: Разпределение на причините за смяна на местоработата, посочени от респондентите. Източник: 
Проучването. 

 

Диаграма 27 онагледява най-честите причини, посочени от респондентите, 
за промяна на работното място и фирмата. В региона Олт най-често се отбелязва 
“липсата на работа” (41,67 % от всички респонденти в Олт посочват тази причина за 
промяна на местоработата). В Плевен това е подтикнало 23,53% от работниците към 
такава стъпка. Втората по честота причина и в двата региона е “по-високото 
заплащане” (над 20% от всички отговори).  

На въпроса за промяна на икономическия сектор през последните три години 
в Плевен само 6% от 200 обхванати в Проучването работници дават положителен 
отговор, като причините за промяната са: по-високото заплащане, по-доброто 
работно време, несигурността на работното място, както и причини от личен 
характер. 

От всички 200 респонденти от Олт 11% твърдят, че през последните три 
години са променили икономическия сектор, в който, сред причините за това най-
често се споменават ”липсата на работа” – посочена от 42.86% от работниците, 
следвана от “по-високото заплащане” и “несигурността на работното място”. 

По отношение на трудовата мобилност в географски план от общо 400 
респонденти в региона Олт – Плевен само двата се преместили в друг град през 
последните години по причини, свързани с професията и работата им. 
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Запитани за нагласата им да се преместят на работа в съседната държава, 
Румъния респективно България, само 29.5% от интервюираните в Плевен дават 
положителен отговор. 

По-долу следват резултатите относно основните пречки пред трудовата 
мобилност между двата региона в Румъния и България. 

 

 

 

Диаграма 28: Основни пречки пред трудовата мобилност между България и Румъния според анкетираните в 
Олт. Източник: Проучването. 

 

Респондентите от Олт посочват като най-важна пречка пред преместването 
на работа в България езиковата бариера (37,34%), намирането на жилище (23,02%) 
и лични причини (19,18%). 
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Диаграма 29:Основни пречки пред трудовата мобилност между България и Румъния според анкетираните в 
Плевен. Източник: Проучването. 

 

Най-важната пречка пред трудовата мобилност според интервюираните в 
Плевен е “липсата на предлагане на работа” (35,67%), следвана от „невладеенето 
на езика”. 

Инструментът за събиране на данни "Предварителна диагностика", 
реализиран от партньорите по проект "Създаване на общ пазар на труда чрез 
мобилност и обучение в региона Олт – Плевен” разкрива като значителни 
проблеми пред мобилността на работната сила между регионите Олт и Плевен 
езиковата бариера (един от основните проблеми), нуждата от информация и 
познаване на пазара на труда в съответния район, както и необходимостта от по-
добра конкурентноспособност, квалификация и адаптация на заетите. 
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10. ИЗВОДИ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ 

 

Важна характеристика на държавите в развитие представлява наличието на 
висок ръст на растеж в някои сектори и региони и същевременно ниска 
производителност и затруднен достъп до пазара на труда в голяма част от 
икономическите дейности. За да се покрие нуждата от адекватни умения в бързо 
развиващите се сектори, е необходимо да се подобри координацията между 
перспективните работодатели и доставчиците на професионално образование и 
обучение, подобрявайки предлагането на обучение в публичния сектор и 
насърчавайки ученето на работното място. 

Обучението е жизненонеобходим компонент на всяка социално отговорна 
подготовка да се посрещнат промените, свързани с повишаване на 
производителността и да се улесни адаптирането към тях – и в индивидуален план, 
и на ниво п редприятие, и на ниво общество. Ученето през целия живот е форма на 
застраховка срещу безработицата, тъй като намалява риска от изоставане от темпа 
на развитие на технологиите и продуктите. Доставките на обучение, свързано с 
преквалификацията и повишаването на квалификацията на работещите или на 
безработните и осигуряването на стажуване, следва да е част от социалния 
договор, за да се споделят ползите и трудностите, породени от промените, както и 
да позволи на заетите в замиращите сектори да бъдат интегрирани в тези с 
перспектива за развитие.  

Икономическите и социални условия в различните страни са доста различни, 
изисква се и различно ниво на уменията и компетентностите.  

Необходимо е да се насърчи взаимодействието между различните доставчици 
на професионално образование и обучение, включвайки професионалните 
училища, центровете за професионално обучение и самите предприятия, за да се 
установят канали на устойчиво учене и взаимно допълване. Ученето е кумулативен 
процес, а професионалните компетентности се развиват чрез съчетаването на 
различни знания и умения, както технически, така и фундаментални, експлицитни 
и имплицитни знания. Затова е необходимо ученето да става в разнообразен 
контекст – присъствено, в класната стая, на работното място, в социална или 
икономическа мрежа (например в семейството, в общността, и др.).  

Координацията между развиването на професионалните умения и нуждите на 
бизнеса е от решаващо значение за съответствие между търсене и предлагане на 
пазара на труда. Именно той е посредникът, който определя, кои са необходимите 
умения и предава тази информация към образователните институцииto, към 
центровете за професионално обучение, за да се развият търсените 
компетентности. Пазарът на труда е и връзката с компаниите и може да дава 
обратна информация на обучаващите институции относно качеството и 
необходимостта от тяхното обучение. 
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Според Европейския портал за трудова мобилност (EURES) през 2011 в район 
Северозападна България най-голямо е било търсенето на следните професии от 
страна на работодателите: шивачки, заварчици, продавачи в магазини, работници в 
ресторантските услуги, счетоводители, санитари, работници в 
хлебопроизводството, готвачи, сладкари, работници в дървообработването, общи 
работници. 

Според данните на Агенцията по заетостта през 2011 най-много обявени 
свободни работни места в Северозападна България е имало в преработващата 
промишленост (облекло и текстил, хранително-вкусова и напитки и др.), в 
търговията на дребно и ремонта на моторни превозни средства, както и в 
домакинските работи (най-често продавачи в магазини, работници в склад, 
специалисти по маркетинг и реклама, търговски представители, електромеханици, 
автомеханици и др.); в сектора на публичната администрация и националната 
отбрана; в сектора на образованието и в строителния сектор. 

Свободни работни места има в аграрния сектор, като най-голям недостиг има на 
полевъди, трактористи и комбайнери, пазачи, ландшафтни специалисти и др. 
Въпреки кризата в строителната индустия и ниския брой обявени работни места 
има най-голям недостиг на кофражисти, заварчици, бояджии, дърводелци, зидари, 
специалисти по облицовки и настилки, специалисти по ВиК и санитарни инсталации 
и др.  

Паралелно с повишава броя на регистрираните безработни в Северозападния 
регион в България се изпитва недостиг на висококвалифицирана работна ръка, в 
частност на инженери и други специалисти от областта на информационните и 
комуникационни технологии, на ръководен персонал с добри чуждоезикови 
умения, на специалисти в образованието, на учители по информационни и 
комуникационни технологии, на лекари по хуманна медицина и медицински 
сестри, на специалисти и работници в някои водещи сектори на местната 
икономика.  

В настоящите "Проучване и сравнителен анализ на търсените професии в 
региона Олт - Плевен" подложихме на анализ общо 15 професии, подбрани от 
една страна от секторите с най-голям недостиг на работна сила и, от друга страна, 
сред тези сектори, генериращи заетост, откриващи по-добра перспектива в 
близкото бъдеще. 

За да определим необходимите умения за качественото изпълнение на 
професионалните задължения в рамките на генериращите заетост професии 
дефинирахме най-важните задачи, с изпълнението на които работещите са 
ангажирани в 15-те професии, обект на Проучването. Съсредоточихме се и върху 
степента на трудност на изпълнение на тези задачи. 
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Професиите, в които работниците определят степента на трудност при 
изпълнение на основните задачи като "висока", са следните: 

• Социални работници, приравнени на специалисти 

• Специалисти по компютърни системи и технологии 

• Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях 

• Стопански специалисти 

• Оператори в енергийното производство и сродни на тях 

Като изключим Операторите в стъкларското и керамичното производство и 
сродни на тях, сред които 60% имат средно специално образование, над 37% от 
работещите по тези професии имат висше образование. 

 

 
 

Освен дефинирането на общите знания, необходими за изпълнението на 
професионалните задължения определихме и нужните умения за анализираните 
профии, всичко това очертава профила на професията. 

 

 
 

Целта на обучението следва да бъде да даде на заетите лица основни знания 
и да развие умения за качествено изпълнение на професионалните задължения, 
необходимо е също така да вземе предвид евентуалните възможни промени в 
производствената система. 

Според резултатите, получени в настоящото Проучване, иновациите през 
последните години са били предимно от технологично естество, и "в оборудването, 
инструментите и материалите", и "в процедурите, техниките и процесите". 

Не по-маловажно е, че иновациите в "информационните и комуникационни 
технологии ", предизвикват повече затруднения сред работещите при адаптацията 
към тях. 

Сред професионалните умения, оценени като необходими за изпълнение на 
задачите в търсените професии на преден план излизат: 

Организационните умения и уменията за взаимодействие с околната среда 

Професиите, при които се идентифицира най-висока степен на 
трудност при изпълнение на основните задачи, са тези, в които работещите 

имат по-висока образователна степен. 
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Именно поради тази причина е важно да подчертаем нуждата от обучение в 
сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). 

 

 
 

Развитието на общество, основано на знанието, и интензивният процес на 
технологични иновации означават бързо внедряване на новите технологии и новите 
организационни форми на производствените процеси. Тези фактори създават за 
институциите, предлагащи професионално образование и обучение, както и за тези 
от сектора техническите услуги и технологии, все по-комплексен контекст на 
работа, в който трябва да се справят с неизвестността. 

Към настоящия момент развитието и еволюцията на производствения процес 
и глобализацията на икономиката представляват фактори, които допринасят за 
високата степен на неизвестност при вземане на решения за инвестиции в новите 
технологии от страна на различните стопански субекти (предприятия, 
работодатели, институции за професионално обучение и правителства). 

Този процес е по-сложен за малките компании, тъй като техните решения за 
инвестиция при оскъдни финансови ресурси определя оцеляването им на пазара.  

За заетите неизвестността рефлектира в риска от значителни промени в 
профила на професията вседствие на техническия прогрес и вследствие на това и 
във вземането на лично решение за включване в обучение, свързано с 
професионалната му квалификация, за да си осигури или пък да подобри 
шансовете си за заетост от "техническа гледна точка”. 

От гледна точка на резултатите, получени в рамките на настоящото 
Проучване обучението в тази сфера ще се фокусира върху основното ниво като 
потребители на нови технологии. В допълнение ще кажем, че е необходимо и 
специфично обучение на по-високо ниво. В резултат от анализа установяваме, че 
компютърните технологии, където се отчитат голям брой иновации, които 
изискват адаптиране към промените, са област с бъдеще, но трябва да се вземат 
под внимание и трудностите, които предизвиква бързото развитие. 
Интервюираните класифицират новостите тук като такива, към които те по-трудно 
се адаптират. 

Трудовата мобилност сред интервюираните в рамките на настоящото 
Проучване работници е ниска. Като правило мобилност се наблюдава между 
компании от един и същ промишлен сектор и основната причина за това е липсата 
на работни места, като това се посочва най-вече от респондентите от Олт. 

  

Нужда от обучение в областта на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ). 
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Почти не може да се отбележи географска мобилност, и готовността на 
участниците в Проучването да потърсят от другата страна на границата не е 
особено висока. Главното препятствие пред трансграничната трудова мобилност се 
оказва езиковата бариера. 

 

 
 

 
 

Важна констатация на настоящото проучване е, че повечето от заетите 
посочват, че нямат затруднения при достъпа до обучение. 

Основните затруднения идват от "липсата на време" и от "разстоянията", тези 
проблеми лесно могат да бъдат преодолени чрез разработването и по-широкото 
предлагане на квалификационни курсове посредством нови форми на обучение 
като например дистанционната форма и електронното обучение. 

 

 
 

Постоянното развитие на пазара на труда налага нуждата от непрекъснато 
актуализиране на знанията и развиване на уменията на работещите, за да се 
адаптират към промените. Това означава постоянна необходимост от обучение, 
което подпомага предвиждането и посрещането на новите процеси, процедури и 
методи, касаещи квалификацията на работната сила, в краткосрочен и 
средносрочен план. 

Поради тези причини определяме като необходими за по-доброто обучение и 
по-добри условия на работа следните области: 

Нужда от насърчаване на развитието на нови форми на обучение: 

Дистанционно обучение. 

Нужда от изучаване на чужди езици 

Професии, в които се отчита по-голяма мобилност  
(смяна на работодателя): 

Компютърни специалисти в Олт. 

Строителни работници в Плевен. 

В тези професии се отчита значителен процент заети със стаж на 
настоящото работно място под 1 година. 
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• Насърчаване на ученето през целия живот на безработните и заетите лица, 
осигурявайки тяхното професионално и личностно развитие. 

• Обучение, развиващо знания и умения в съответствие с изискванията на 
пазара на труда и отговарящи на нуждите на бизнеса. 

• Принос към повишаване на производителността на труда в предприятията и 
тяхната конкурентноспособност. 

• Подобряване на заетостта на работниците, особено на тези, които изпитват 
по-големи затруднения при намиране и оставане на работа. 

• Насърчаване на работещите, развиващи своите умения чрез обучение 
(формално и неформално), и професионалният им опит следва да бъде 
„акредитиран”. 

 

Обученията създават положителни очаквания у заетите лица, което от своя 
страна улеснява процеса на непрекъсната адаптация на работниците към 
постоянните промени и стимулира развиването и придобиването на умения и 
компетентности. Същевременно им помага да отговорят на изискванията на 
работното място и постигнат устойчива заетост. 
 

 
 

  

Необходимост от обучение на заетите за улесняване на адаптацията 
 към промените на пазара на труда 
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