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ПРОГНОЗА
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КАДРИ

ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ
НА ДЕЙНОСТ

В резултат на изпълнението на Дейност 3 „Анализ на приоритетни
специалности във ВСУ в съответствие с конкретните потребности на
бизнеса“ са разработени анкети за планирано и целенасочено сондиране
мнението на фирми, предприятия и лаборатории от частния, общинския и
държавния сектор за специфичните потребности от специалисти и профе-
сионалната им пригодност. Проучена и анализирана е необходимостта от
специалисти в специалности от 7 професионални направления.

На тази основа е изградена настоящата прогноза за необходимите
кадри в близка перспектива (до 10 г.).



ПРОГНОЗА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КАДРИ
ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ СФЕРИ

НА ДЕЙНОСТ

Проект „Актуализиране на учебната документация и учебния процес
във ВСУ „Черноризец Храбър“ BG051РО001-3.1.07-0029 се разработва с
оглед на нарастващите потребности в българското общество за синхрони-
зиране на преподаването във висшите училища и реализацията на кадрите в
конкретна професионална среда. Необходимо е да се намери трудния
оптимален баланс между академичната теоретична подготовка и прак-
тическата подготовка в учебните планове на специалностите. Не бива да се
допуска „орязване“ на фундаменталните теоретични дисциплини, които
осигуряват осведомеността на студентите по същностните научни пробле-
ми. В същото време е необходимо обучаемите да завършат академичното
си образование със съответните практически познания и умения в
професионалните направления. От трета страна не бива да се пренебрегва и
възпитаването на личностните качества на студентите, тъй като те започват
все повече да се ценят на конкретните работни места.

В рамките на проекта една от дейностите е изследване и анализ на
прогнозите за необходимостта от кадри по специалностите в различните
сфери на дейност. Целта на това изследване е да се установят необхо-
димостите от кадри в различните професионални направления към настоя-
щия момент и в перспективата на следващите 10 години. Установените
тенденции следва да се анализират в ракурса на динамиката на пазара на
труда в национален и в европейски план, както и в ракурса на националните
традиции на образователните ни институции. Десетгодишната перспектива
е оптимална като обективни възможности за прогнозиране на база на
конституираните политически, икономически и социокултурни реалности.

Конкретните задачи могат да се определят по следния начин:
1. Проучване и анализ на европейски документи, в които се

разглежда проблема за необходимостта от кадри.
2. Проучване и анализ на национални документи, в които се

разглежда проблема за необходимостта от кадри.
3. Проучване и анализ на документи на ВСУ, в които се разглежда

проблема за необходимостта от кадри.
4. Изследване на търсените знания, умения и компетенции от

институции и бизнес организации на завършващите висше образование в
съответните професионални направления.

5. Изготвяне на прогнози за необходимостта от кадри в изслед-
ваните професионални направления в десетгодишна перспектива.

6. Извеждане на най-търсените професионални позиции в съответ-
ните направления, за да може чрез това да се насочат усилията при
подготовката на обучаемите.

Методите на настоящия анализ не се ограничават до един с оглед на
обхватността и сложността на изследвания проблем. Първо, използва се
проучване и анализ на документи, стратегии, концепции, които разглеждат
въпроса за необходимостта от кадри. Второ, анализ на резултатите от вече
проведени от други институции изследвания по проблема. Трето, про-
веждане на изследване чрез пряка анкета на институции и бизнес орга-
низации, свързани със съответните професионални направления. Провежда-
нето на емпиричното изследване е чрез две анкетни карти. Едната е за
дефицитите при набиране на подходящ персонал и за предвиждания за
необходимостта от кадри в десетгодишна перспектива. Другата анкетна
карта е за знанията, уменията и компетенциите, които обучаваните
студенти трябва да придобият за успешна реализация в практиката. Тази
анкетна карта има два варианта – за бакалаври и за магистри. Методиката
на извадката е предвидена да бъде на принципа на отзовалите се, като се
предвижда анкетните карти да бъдат предоставени на вниманието на най-
широк кръг организации.

Необходимостта и навременността на този проект е безспорна, а
успешната му реализация би способствала за повишаване на качеството на
обучението във ВСУ „Черноризец Храбър“, както и конкурентоспособ-
ността на студентите на европейския и националния пазар на труда.



1. Европейски документи, разработващи проблема за
необходимостта от кадри

Социалното съществуване на общностите и обществата в съвремен-
ния свят е изправено пред различни предизвикателства и трудности.
Европейският съюз отговаря на тези предизвикателства и с приемане на
стратегически документи, насочващи дейността на европейските институ-
ции и националните правителства. В един от най-емблематичните доку-
менти Стратегията „Европа 2020“ е отбелязано, че това е стратегия за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж1. За да се осъществи такъв
растеж, необходими и задължителни условия са свързани с развитието на
системата на образованието във всичките му степени и може би най-вече с
качествените аспекти на висшето образование. Един от същностните
аспекти на висшето образование е интегриране на знанията, уменията и
компетенциите на европейското и световното обучение, от друга страна –
запазване на културното своеобразие и националната идентичност. Разбира
се, мерките за излизане от кризата трябва да са във всяка една област на
обществото със специален акцент и върху икономическите реалности. Но
не е само това, за да се възстанови Европа трябва да се постигне баланс на
знанията на работната сила и изискванията на пазара на труда. Проблемът
за адекватността на образованието към изискванията на пазара на труда е
комплексен и е свързан с много други социални въпроси като демографска
политика, демографски проблеми като застаряване на населението, мигра-
ция, социална политика и т.н. Хората и качеството на човешкия капитал
могат да дадат конкурентно предимство на организацията.

Интелигентният растеж е свързан с изграждане на икономика,
основаваща се на знания и иновации. Устойчивият растеж е свързан с
насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с по-
ефективно използване на ресурсите. Приобщаващият растеж се отнася до
стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, което да доведе до
социално и териториално сближаване. От изказаните насоки е видно, че
акцентът е върху качеството на работната сила и въобще на човешкия
капитал. А за да се осъществи това е нужно качествено образование.

За отбелязване са водещите цели на Стратегията, които включват:
– Заетост за 75% от населението на възраст 20–60 години.
– Инвестиции в научноизследователската и развойна дейност (НРД)

в размер на 3% от БВП на ЕС.
– Дял на преждевременно напусналите училище под 10%; дял на

младото поколение със завършено висше образование най-малко 40%.
Не случайно е отбелязано, че поставените цели са взаимозависими.

Например по-добрите образователни нива подобряват предпоставките за
реализация на пазара на труда. Затова на национално равнище държавите
членки трябва да засилят сътрудничеството между университетите, науката
и изследванията и стопанските оператори. До 2020 година 16 млн. работни
места повече ще изискват високи квалификации, а търсенето на ниски
умения ще спадне с 12 млн. работни места. Това означава, че висшето
образование ще добива все по-голям обхват и че ще трябва все повече да се
свързва с потребностите на икономическата среда. Cedefop прогнозира, че в
следващото десетилетие вследствие на технологичните промени ще
нарасне търсенето на хора с висока и средна квалификация за сметка на
нискоквалифицирания персонал2. Този процес има много аспекти. Един от
същностните аспекти е и европейското сътрудничество в областта на
образованието за уточняване на квалификационните рамки, за прецизиране
на необходимите актуални знания, умения и компетенции.

В тази връзка за отбелязване е Комюникето от Брюж относно засил-
ването на европейското сътрудничество в областта на професионалното
образование и обучение за периода 2011–2020 от 7 декември 2010 година3.

1 Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Съобщение на
Комисията. Брюксел 3.3. 2010 г. СОМ (2010) 2020.
2 Еuropean Centre for the Development of Vоcational Training. Европейски център за развитие
на професионалното обучение. www.cedefop.europa.eu
3 Комюнике от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в областта на
професионалното образование и обучение за периода 2011–2020 г. Комюнике на министрите
от ЕС, отговарящи за професионалното образование и обучение, европейските социални



Съществен акцент в този документ е, че за да може при предлагането на
ПОО да бъдат отчетени променящите се нужди на пазара в дългосрочен
план се изисква по-добро познаване на нововъзникващите отрасли и
умения и на перспективите пред съществуващите професии. Тази насока е
и обосновка за навременността и необходимостта на настоящия проект.

От особено значение е отбелязаното в това Комюнике, че „така както
уменията в областта на информационните технологии и комуникациите
днес са от възлово значение за всички, за в бъдеще екологичните умения ще
са от значение почти за всички професии“ (с. 3). Това означава области на
необходими умения, които университетите следва да подготвят – в област-
та на информационните технологии и екологични умения. Към това може
да се допълни и необходимостта от чуждоезикови компетенции, развитие
на предприемачески умения и т.н.

Когато се говори за умения следва да се има предвид, че в съвре-
менните общества на знанието професионалните и академичните умения и
компетенции са еднакво важни. Необходима е както добра теоретична
подготовка, така и профилирани професионални компетенции. Но тук
следва да се отбележи, че придобиването на знания умения и компетенции
трябва да надхвърля тесните граници на конкретната професия. Те трябва
да са по-широки и съобразени със сложната съвременна социокултурна
среда.

Още един стратегически европейски документ отразява и анализира
връзката между новите умения за нови работни места. Това е Съобщение на
Комисията до Европейския парламент, съвета, европейския икономически
и социален комитет и комитета на регионите. Нови умения за нови работни
места. Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и
осигуряване на съответстващи на тях умения. Брюксел 18.12.2008 г.4 В този
документ акцентът е поставен върху това, че по-доброто наблюдение,
оценка и изпреварващо предвиждане, както и адекватното съчетаване на
уменията са от съществена важност както за справяне с последиците от
кризата за заетостта, така и по отношение на дългосрочните трудови
перспективи. Видно е, че за все по-доброто функциониране на икономиката
на знанието е необходимо изпреварващо предвиждане на уменията и
потребностите на пазара на труда. Така могат да се разработят ефикасни
политики в областта на образованието и на заетостта.

Инвестирането в човешкия капитал не е нова идея за ЕС. През март
2008 година Европейският съвет подчертава значението на този процес и че
това е приоритетна област на Лисабонската стратегия. Комисията е прика-
нена „да представи цялостна оценка на бъдещите изисквания за квалифи-
цирани умения в Европа до 2020 г., като вземе предвид въздействието на
технологичните промени и застаряващото население, и да предложи мерки
за прогнозиране на бъдещите потребности“.

Обстойна прогноза за бъдещите потребности и умения е изготвена
през юни 2008 г. от Европейския център за развитие на професионалното
обучение (Cedefop). Там е отчетено разрастване на сектора на услугите.
През 2020 година близо три четвърти от работните места ще бъдат в
сектора на услугите, особено в бизнес услугите (като ИТ, застраховането и
консултантските услуги), здравното обслужване и социалните дейности,
търговското разпространение, индивидуалното обслужване, хотелиерството
и кетъринга и в по-малка степен в образованието. В сферата на строител-
ството се предвижда стабилизиране. В същото време има констатация, че
производственият отрасъл ще продължи да създава нови работни места и
следователно ще остане ключов отрасъл за икономиката на ЕС.

Друг съществен момент в този анализ е, че преходът към икономика с
ниско съдържание на въглеродни емисии също ще окаже важно въздей-
ствие върху заетостта и по-специално в енергийния отрасъл, в отраслите на
пречистването на водите и обработката на отпадъците, в строителния, тран-
спортния, промишления, горския и селскостопанския отрасъл. Съгласно

партньори и Европейската Комисия от заседание за преразглеждане на стратегическия
подход и приоритетите на процеса от Копенхаген за 2011–2020 г., проведено в Брюж на 7
декември 2010 г.
4 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите. Нови умения за нови работни места.
Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на
съответстващи на тях умения. Брюксел 16.12.2008. СОМ (2008) 868.



МОТ глобалният пазар за екологични услуги и продукти следва да се удвои
и да достигне 2740 млрд USD през 2020 г. Тенденциите в нуждите от
умения и в професионалната заетост са свързани с по-високи изисквания по
отношение на уменията във всички професии. В същото време има и риск
от поляризация на пазара на труда.

2. Национални документи, разработващи проблема за необходи-
мостта от кадри

Важната идея за инвестиции в човешките ресурси е предмет и на
Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013–2020 г.5
Неин предмет е подкрепа на устойчивото макроикономическо развитие,
което генерира повече и по-качествени работни места с цел повишаване на
заетостта, производителността на труда и социалното включване.

Въпросът за прогнозирането на необходимостта от кадри в
различните сфери на дейност е свързан с много други социални измерения.
Едно от тях е по отношение на демографското състояние в страната. По
данни на НСИ делът на населението на възраст над 65 години се увеличава
от 16,8% през 2001 г. на 18,5% през 2011 г. В края на 2012 г. лицата на 65 и
повече навършени години са 19,2% от населението на страната. Тези данни
пряко отчитат факта със застаряването на населението. Което означава, че
намаляващите млади хора трябва най-рационално да насищат съществува-
щите възможности на пазара на труда. През 2011 г. намалява дела на лицата
под 15 г. възраст на 13,2%, докато през 2001 г. те са 15,3% от населението
на страната.

Друг социален аспект е свързан с различните степени на образование.
Въпреки броят висши училища у нас, е недостатъчен дела на хората с
висше образование в сравнение с цитираните европейски цели. Също така е
висок дела на неграмотните и лицата с ниско образование. Това е
съществен въпрос, защото успешната реализация на пазара на труда в
голяма степен се обуславя от равнището на образование и квалификация.
Коефициентът на заетост на лицата с висше образование е над четири пъти
по-висок от този на лицата с основно и по-ниско образование. През 2012 г.
коефициентът на лицата с висше образование (25–64 г.) е 81,8%, на лицата
със средно образование е 69,1%, на тези с основно образование е 41,6% и
на тези с начално и по-ниско образование е 18,3%. Тези данни говорят, че в
съвременните пазарни реалности е абсолютно необходимо придобиването
на висока степен на образование. Това сочат и данните за младежката
безработица при лица на възраст 15–24 години. За 2012 г. безработицата
при тях достига 20,8%, като по-ниската трудова активност е комбинирана и
с по-ниска активност при участието им в образованието и обучението.

Сред приоритетните цели за България е намаляване на младежката
безработица при хора на 15–29 години до 7% през 2020 година, което може
да стане и чрез повишаване на дела на включените младежи в системата на
висшето образование, както и оптимизиране на подготовката спрямо
изискванията на пазара на труда в тази образователна степен. Това е
проблем, защото по данни на Eurostat България е на второ място след
Испания по младежка безработица.

Сред основните приоритети на тази стратегия е наличието на доста-
тъчно качествена работна сила със знания и умения, съгласно потреб-
ностите и изискванията на работното място. Друг приоритет, конкретизи-
ращ този въпрос е, че е необходима целенасочена подкрепа за повишаване
търсенето на работна сила особено в приоритетните за развитието на
икономиката отрасли, които осигуряват интелигентен и устойчив растеж, за
създаване на заетост на „зелени работни места”, увеличаване на заетостта
на „бели работни места”, включително в областта на социалните услуги.

Трябва изрично да се подчертае, че ученето през целия живот е ключ
към сигурността на заетостта. Друг приоритет е продължаване на модер-
низиране на системата на висше образование в съответствие с принципите
на Болонския процес и основните тенденции в Европейското пространство
за висше образование. Основен акцент ще се постави върху осигуряването
на качеството на образованието, достъпа до висше образование и обвър-
заност с потребностите и изискванията на работните места.

5 Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013–2020 година.



Също така в Националната концепция за насърчаване на активния
живот на възрастните хора (2012–2030)6, приета от Министерски съвет през
2012 г., идентифицираните възможности за създаване на условия за активен
трудов живот на възрастните хора включва разкриване на повече „бели
работни места” и развитие на т.нар. „сребърна икономика”. Така ще се
разкрият нови работни места, свързани с нарастващите обществени потреб-
ности от предоставяне на дългосрочни грижи и услуги за възрастни хора в
семейна или близка до семейната среда. Това е свързано с разкриване на
нови работни места в здравеопазването, социалното осигуряване и туризма.
Нови работни места се предвиждат в сектора на социалното подпомагане
поради важната роля на социалните услуги, базирани в общността и в
семейна среда.

„Зелената” икономика е ключов сектор с потенциал за разкриване на
работни места. Прогнозите са за ръст в заетостта в екологичната икономика
на европейските държави и за създаване на 5 млн. работни места до 2020
година в секторите на енергийната ефективност и енергията от възобно-
вяеми източници.

Понятието „бели работни места” включва работните места в областта
на здравните и социалните услуги. Според прогнози през 2020 г. в сектора
ще бъдат заети около 23, 5 млн. души, които са 10% от всички заети в
Европа. Профилът на заетостта на „бели работни места” обхваща работе-
щите в медицински центрове и хосписи, както и ангажираните в социал-
ните дейности за предоставяне на грижи за възрастни, хора с увреждания и
деца. Една от дейностите на Агенцията по заетостта е да осигури необ-
ходимия персонал за качествено извършване на услугите в съответствие с
европейските норми на обслужване, включително чрез назначаване на
психолози и мениджъри по случай.

Друг документ, който отразява тези проблеми е Стратегията за
развитие на висшето образование в Република България за периода 2014–
2020 г.7 Там се отбелязва, че по-малко от 30% от завършващите студенти се
реализират по съответната професия. В същото време се очертава траен
дефицит на кадри по инженерни и технически специалности. Освен това,
изключителен акцент е поставен върху изискването студентите да придо-
биват умения в международна среда.

По прогнози на Cedefop делът на работни места, наемащи по-високо
образована ръка ще се увеличи. В същия източник се отбелязва, че ще се
изискват нови умения, свързани с възможности за нестандартно решаване
на работните задачи, творчество и иновативност.

В съответствие с целите на европейските изисквания за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж се създава Националната стратегия за
учене през целия живот, която определя стратегическата рамка на държав-
ната политика за образование и обучение в периода 2014–2020 г.8. Това е
едно от приоритетните направления и във ВСУ, което се осъществява от
магистърските, докторските програми и следдипломни квалификации.

Целта на тази стратегия до 2020 година са високо ниво на знания,
възможност за иновации, адаптивност спрямо промените в естеството на
работата и пълно социално включване. За периода 2008–2012 г. значително
(с 13,2%) и постоянно намалява делът на младите хора, придобили профе-
сионална квалификация в следните области на образованието: инфор-
матика, техника, производство и преработка и архитектура и строителство9.
От тях от БСК отчитат недостиг на пазара на труда. Предвижда се през
2020 г. делът на придобилите степен на професионална квалификация в
широките области „информатика”, „техника”, „производство и преработка”
и „архитектура и строителство” да бъде най-малко 60% (за професионал-
ното обучение). В същото време от 2009 до 2012 година капацитетът за
направление „икономика” е увеличен с 5601, а за „администрация и управ-
ление” с 11 602 бройки.

В същото време е много важно това, че трябва да има сериозно
взаимодействие между звената, които са ангажирани с процеса на обучение

6 Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012–
2030 г.)
7 Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014–
2020 г.
8 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г.
9 Eurostat, цит. в НСУЦЖ.



и реализация на випускниците – МОН, вузове, НАОА, МТСП, Агенцията
по заетостта, НАП, НОИ и пр.

За нарастващата потребност от педагогически кадри говори и това, че
е разработена Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
2014–2020 година10. Според тази стратегия учителят е ключът към качест-
веното образование. Регламентират се промени в политиките и страте-
гическите мерки по отношение на младите педагогически кадри, които да
осигурят по-благоприятни условия за тяхното професионално развитие.
Стратегията предвижда създаването на стандарти за знания, умения и
компетентности от системата на средното образование при съхраняване на
българските традиции и отчитане на добрите практики на водещите в
областта на образованието страни. В съответствие с тази стратегия е
повишена и държавната издръжка на студентите по педагогика. Всичко
това потвърждава идеята за необходимостта от педагогически кадри на
националния пазар на труда.

3. Документи на ВСУ „Черноризец Храбър“, разработващи
проблема за необходимостта от кадри

Освен европейските и национални документи, разглеждащи проблема
за потребностите на пазара на труда, във ВСУ има дългосрочна тенденция
за изследвания в тази насока. Това са изследвания или пряко насочени към
указания проблем или свързани с академичния профил на Университета, но
пак имащи директна връзка с изискванията на пазара на труда.

Първото обстойно изследване е Анализ на състоянието на академич-
ния профил на ВСУ „Черноризец Храбър“ за периода 2006–2011 година11.
Тук са откроени редица насоки за подобряване на академичния профил в
съответствие с изискванията на пазара на труда. Една такава насока е
засилване на пазарното предлагане на образователни услуги в сегмента на
„професии със застаряване на лицата“ (например за работещите в системата
на образованието). Към това се допълва перспективата за разширяване на
образователни продукти и услуги, произтичащи от концепцията за
„обучение през целия живот“. Един от основните изводи на изследването е,
че в университетите следва да се развиват личностните качества на
студентите, наред с компютърните и езиковите им умения. Препоръчват се
инвестиции във високотехнологична среда на обучение и научноизследо-
вателската активност с цел да се подобрят пазарните позиции на ВСУ.

Друго сериозно изследване е Маркетингов анализ „Основни ориен-
тири в актуализиране на специалностната структура на ВСУ „Черноризец
Храбър“ в контекста на чуждестранното университетско образование“ от
април 2009 г.12 Тук също се прави обстоен анализ на търсенето на квалифи-
цирани специалисти на пазара на труда. Откроено е кореспондирането
между търсени специалисти на пазара на труда и предлаганите от ВСУ
специалности. Подробно са представени предоставяните възможности от
чужди университети за български студенти като по този начин се вижда
сравнимостта с възможностите на ВСУ и също така възможностите за
интегриране между ВСУ и цитираните университети. На базата на този
цялостен анализ се обосновават възможности за развитието на съществу-
ващите и създаване на нови специалности като Туризъм, Бизнес адми-
нистрация, Продуктов дизайн, Предприемачество, Управление на инова-
циите, Управление на продажбите, Мениджмънт на услуги.

Освен посочените документи ценна информация по проблема дават и
анализите на кандидатстудентския прием. „Анализ на резултатите от
кандидатстудентски прием 2011/2012 г. Академичен профил 2012/2013 г.
въз основа на маркетингово проучване“ от декември 2011 г.13, Анализ на
резултатите от кандидатстудентския прием за учебната 2012/2013 г..
Академичен профил 2013/2014 г. (въз основа на предложения за прием от

10 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014–2020 г.
11 Анализ на състоянието на академичния профил на ВСУ „Черноризец Храбър“ за периода
2006-2011 година.  Варна, Ноември 2011 г.
12 Маркетингов анализ „Основни ориентири в актуализиране на специалностната структура
на ВСУ „Черноризец Храбър“ в контекста на чуждестранното университетско образование“.
Варна, април 2009 г.
13 Анализ на резултатите от кандидатстудентски прием 2011/2012 г. Академичен профил
2012/2013 г. въз основа на маркетингово проучване. Варна, декември 2011 г.



факултетите). От декември 2012 г.14, Анализ на резултатите от кандидатсту-
дентски прием за учебната 2013/2014 г. (ноември 2012 г. – ноември 2013 г.)
Академичен профил и план за организиране на дейностите за кандидат-
студентския прием за учебната 2014/2015 г. от ноември 2013 г.15 Тези
анализи продължават традицията да се следи тенденцията на потребностите
на пазара на труда и да се съобразява академичния профил на ВСУ с тези
потребности. Към тези анализи може да се причисли и Проект на
Академичен профил на ВСУ – състояние и перспективи за периода 2008–
2012 г.16 В този документ също се анализират изискванията на пазара на
труда, за да се обособи идеята за Академичния профил на ВСУ. Анализи-
рани са различните професионални направления с оглед на тяхното търсене
от кандидат-студенти и реализацията на завършилите студенти.

Следващият анализ е директно насочен към проблематизиране на
поставения изследователски въпрос – Анализ на предлагания от ВСУ
„Черноризец Храбър“ образователен продукт на основата на ключови
компоненти на пазара на образователни услуги и пазара на труда 2011–
2013 г.17 Анализира са продуктовата политика на ВСУ в аспекта на спектър
на предлагане на стойности на пазара на висшето образование. Това пак се
извършва на база проучване на изискванията на пазара на труда. Един от
основните елементи на маркетинг стратегията и тактиката на ВСУ е
иновационния маркетинг – нови продукти по хода на веригата LLL (Long
Life Learning), нови методи и форми на обучение, нови форми на връзки с
бизнеса.

Анализ на пазара на труда през 2012 г. (в контекста на стратегията за
продуктово развитие на ВСУ „Черноризец Храбър“ за периода 2013–
2015 г.) от януари 2013 г.18 Анализирани са обстойно актуалните данни на
пазара на труда, като е подчертан дела и характеристиките на безрабо-
тицата при лица с висше образование. Тези данни са съотнесени с търсе-
ните позиции на пазара на труда. А това има отношение към проблема за
потенциала за разкриване на нови специалности във ВСУ. Приложени са
експертни мнения за развитието на пазара на труда, както и за уменията,
които ще се търсят от компаниите. Откроени са уменията за програмиране,
дигиталните и езикови компетенции, ефективна комуникация, екипността,
междуличностното взаимодействие, способността за вземане на ефективни
решения, ориентация към резултати, инициативност. Откроява се и търсе-
нето на IT специалисти, счетоводители и финансисти, хора с интегриран
профил – професионалист или мениджър, който да комбинира повече от
една функционалност и да притежава повече от стандартните за позицията
умения. Високо търсене на работна ръка се регистрира на медицински
специалисти, преподаватели, стопански и административни специалисти,
специалисти по природни и технически науки, специалисти по продажби и
персонал, полагащ грижи за хората. Всички тези тенденции намират
отражение в документа – „Резултати от анализа на академичния профил на
ВСУ“ от февруари 2013 г.19. Целта на анализа е да се определят позициите
на специалностите във ВСУ в контекста на новите реалности на образо-
вателния пазар.

4. Прогнози за търсенето на специалисти с определен профил

Прогнозите за търсенето на определени специалисти на националния
пазар би следвало да се базират на различни източници. Националните
търсения отразяват в голяма степен и европейската ситуация на пазара на
труда. В България има разработен модел по проект на МТСП „Изграждане

14 Анализ на резултатите от кандидатстудентски прием 2012/2013 г. Академичен профил
2013/2014 г. (въз основа на предложения за прием от факултетите). Варна, декември 2012 г.
15 Анализ на резултатите от кандидатстудентския прием за учебната 2013/2014 г. (ноември
2012 г. – ноември 2013 г.) Академичен профил и план за организиране на дейностите за
кандидатстудентския прием за учебната 2014/2015 г. Варна, ноември 2013 г.
16 Проект на Академичен профил на ВСУ – състояние и перспективи за периода 2008–
2012 г., Варна, август, 2008 г.
17 Анализ на предлагания от ВСУ „Черноризец Храбър“ образователен продукт на основата
на ключови компоненти на пазара на образователни услуги и пазара на труда 2011–2013 г.,
Варна 2011 г.
18 Анализ на пазара на труда през 2012 г. (в контекста на стратегията за продуктово развитие
на ВСУ „Черноризец Храбър“ за периода 2013–2015 г.), Варна, 2013 г.
19 Резултати от анализа на академичния профил на ВСУ, Варна, февруари 2013 г.



на система за прогнозиране на потребностите на работна сила с определени
характеристики“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“. Данните от този проект са за прогнозиране на
необходимостта от работна сила в средно- и дългосрочен период –
съответно до 2018 и 2028 година. Трябва да се има предвид, че всеки
четвърти от завършилите висше образование работи в чужбина. Това се
отразява на структурата на работната сила в национален мащаб. Според
този модел в близките четири години пазарът на труда ще продължи да
търси основно лекари, инженери, IT специалисти, учители, оператори на
машини, които изискват висше образование. През 2018 година сред най-
големите сфери на дейност е образованието – 135 хил. заети. След това е
икономическата дейност „търговия, ремонт на автомобили” – 90 хил.
работни места. На трето място е сферата на държавното управление,
следват осигурителната система, застраховането и здравеопазването. В
сферата на финансите ще се търсят касиери-висшисти, а в здравеопазването
освен здравни мениджъри ще се търсят медицински сестри и акушерки.
Следва да се отбележат и прогнозите за търсене на специалисти със средно
образование. Отново голяма сфера е търговията с автомобили и тяхната
поддръжка, следва строителството.

Всички тези тенденции са отразени в плана прием за 2014/2015
година на студенти и докторанти в Р България20. Увеличен е приемът на
области като педагогически науки, природни науки, математика и инфор-
матика, здравеопазване и спорт.

В същото време следва да се има предвид, че успешната профе-
сионална реализация включва задължително определени умения като IT и
инженерни умения, езици и това съчетано с тясна специализация в
конкретната област. Развитието на технологиите води до повишено търсене
на хора с техническо мислене и IT умения.

В България софтуерната индустрия расте с около 10% на година,
което е свързано и с непрекъснато повишаваща се потребност от IT спе-
циалисти. Прогнозата на БСК е, че през 2015 година ще има 27 хил. незаети
позиции в софтуерния бранш.21

Освен съществуващите професии в IT сектора има и нови професии с
перспектива. Например сп. Forbes посочва, че компаниите ще се нуждаят от
етични хакери, които ще помагат да се откриват проблеми в сигурността на
продуктите на компаниите. Друга насока в IT сферата е за специалисти,
които разбират от увеличена реалност (augmented reality), което се отбе-
лязва в сп. Guardian. Това е технология, която ще слее компютърния и
реалния свят и все повече ще присъства във всекидневието ни.

Нова и перспективна професия е IT специалист с бизнес насоченост.
Това е професия на бъдещето - Solution Strategist. Също така следва да се
отбележат облачните приложения, над 50% от малките и средни компании
в Европа използват облачни технологии, показва проучване, поръчано от
Microsoft през 2013 г.

Според Cedefop очакванията на Европейската комисия са за 900 хил.
незаети работни места в ИКТ сектора на Европа през 2015 година, като
около 300 хил. от тях ще бъдат в сферата на компютърните технологии.
Една от новите и много перспективни професии в сектора е инженерът по
осигуряване на качество на софтуера22.

Друго голямо направление е свързано с грижата за здравето. Това са
лекари, медицински служители, психотерапевти и т.н. заради застаряването
на населението търсенето на медицински служители нараства. В тази
връзка много търсени професионалисти ще бъдат физиотерапевти, меди-
цински сестри и психолози, които ще работят с възрастни хора в старчески
домове или по домовете.

Друга търсена сфера е финансовата. Специалистите, които ще се тър-
сят са финансови анализатори, счетоводители и банкови служители. Вклю-
чително се предвижда да се наложи и новата длъжност на личен финансов

20 Решение №293 от 13 май 2014 г. на Министерски съвет на Р България, за утвърждаване на
броя за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на
Република България през учебната 2014–2015 година.
21 Черкезова, Д. Инвестиция в бъдещето. В: Перспективните професии. Моята кариера.
Пътеводител 2014.
22 Христова, К. Младши инженер по осигуряване на качеството на софтуер. В: Перспек-
тивните професии. Моята кариера. Пътеводител 2014.



консултант. Също така се предвижда да се търсят специалисти в онлайн
маркетинга.

Добри перспективи се очертават също за логистиката и транспорта.
Днес сред най-търсените специалисти са тези, които правят приложения за
мобилни телефони.

Психолог, работещ в институция е посочен от сп. Forbes като една от
най-перспективните професии за жени за 2013 година. Според кариерния
портал CareerCast.com има необходимост от кадри в областта на
маркетинга и PR-дейностите. Логично е да се предположи, че и агрономи
ще са търсени специалисти с оглед на това, че ще се нуждаем от по-чиста и
безопасна храна.

5. Анализ на потребностите от кадри в професионално
направление „Администрация и управление” за специалност „Бизнес
администрация и мениджмънт” (БАМ), специализации Мениджмънт
на туризма (МТ) и Международен бизнес мениджмънт (МБМ) и
специалност „Публична администрация и мениджмънт” (ПАМ)

5.1. Цел, задачи и обхват на анализа

Особеностите в подготовката на специалисти за потребностите на
бизнеса и публичния сектор определят специфични потребности в орга-
низацията на учебния процес. Бъдещите специалисти с висок потенциал на
управленски и изпълнителски дейности се реализират в системата на
управление в различни направления на публичната и бизнес администрация
и мениджмънт като ръководители, консултанти, аналитици, изследователи,
изпълнители и др. Необходимо е те да могат да се ориентират в социално-
икономическите и организационно-техническите ситуации, да притежават
предприемчивост, аналитичност, инициативност и социална активност,
познания за човешката психология.

Настоящият анализ за ПН е изготвен въз основа на: анкетно проуч-
ване със 70 представители на практиката в сферата на публичния
мениджмънт и администрация; обобщени изводи и резултати от проведени
дискусии и семинари с работодатели и представители на браншово
настоятелство „Администрация и управление”; обобщени изводи и
резултати от национални и браншови стратегии, концепции, доклади,
анализи и др.

5.2. Дефицити и потребности от специалисти в ПН “Админист-
рация и управление”

Във всички сфери на дейност от специалностите в ПН "Админист-
рация и управление", които предлага ВСУ "Черноризец Храбър", (тури-
стически бизнес, международен бизнес, публичен сектор) най-значителни
са трудностите при намирането на специалисти в областта на стра-
тегическото управление, планиране и анализи; управление на човешките
ресурси; маркетинг, проучване на обществените потребности и връзки с
обществеността, управление на проекти, обществени поръчки и аутсорсинг
(вж. Фиг. 5.2.1). Във тази връзка специфична категория дефицитни кадри
са тези за научноизследователски, внедрителски и консултантски позиции.
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Фиг. 5.2.1. Потребности от специалисти, отнасящи се за всички специалности
в  ПН "Администрация и управление"

Според проучване на Българската стопанска камара23, предприятията
в България трудно намират за своята дейност квалифицирани работници
(79%), оперативни ръководители (72%), мениджъри (64%).

Обобщените резултати от анкетното проучване и от проведените
срещи и семинари с работодатели и представители на Браншово настоя-
телство „Администрация и управление” сочат, че независимо от някои
специфични особености на потребностите на бизнеса и публичния сектор, и
в двете направления, в близките 10 години ще се повиши търсенето на
специалисти по: стратегическо управление, планиране и анализи; управле-
ние на човешките ресурси; маркетинг, проучване на обществените потреб-
ности и връзки с обществеността, по организиране на събития и др.

Дефицити и потребности от специалисти ПН "Администрация
и управление", специфични за БАМ: МТ и МБМ (вж. Фиг. 5.2.2–5.2.3)

Направеното анкетно проучване открои следните дефицити от спе-
циалисти в сферата на международния бизнес: специалисти по иновации
(35%), специалисти по производствен мениджмънт (30%).

В близките 10 години се очаква да се повиши търсенето на специа-
листи по управление взаимоотношенията с клиенти (65%); специалисти по
управление на продажбите и специалисти по развитие на пазарите (45%);
специалисти по трансфер на знания и технологии, по производствен
мениджмънт и по иновации (30%).

23 http://profit.bg/news/Raste-propastta-mezhdu-nuzhdite-na-biznesa-i-nalichnite-kadri/nid-
88331.html



В сферата на туристическия бизнес са откроени следните дефицити:
служители за работа в търговска зала (40%); служители за рецепция и
управители на ресторанти (30%); организатори на екскурзоводна дейност
(20%); управители на хотели (15%); мениджъри на туроператорска и
транспортна дейност, мениджъри в международни туристически агенции,
специалисти по туризъм в публичните организации (10%).

В близките 10 години се очаква да се повиши търсенето на управи-
тели на ресторанти (50%), мениджъри на туроператорска и транспортна
дейност (40%), управители на хотели (35%), специалисти по управление на
складово стопанство (25%), специалисти по управление на туристически
пакети, (25%), специалисти по разработване на туристически дестинации
(20%), специалисти по управление на спомагателни дейности (15%).

Дефицитите и потребностите от специалисти с сферата на туристи-
ческия бизнес са предмет на изслезване и анализ на Българската тури-
стическа камара.24 Водещ акцент на анализа е изследване и прогноза на
вероятностни нови умения, компетенции и професии в туризма, едно-
временно с очертаване на дефицитните работни места, професии, спе-
циалности, умения и компетенции.

В анализа са откроени три групи дефицити, свързани с настоящите и
бъдещите потребности от кадри в туристическия бизнес. Първата група
обединява в себе си тези дейности и техните изпълнители, които по една
или друга причина остават в миналото, за тях не се обучават кадри,
„отмират”, но поради инерция или липса на отчетлива алтернатива остават
да съществуват, макар и на „доизживяване”. Втората група дефицитни
специализирани кадри са тези, които в момента се появяват и се очертава
тяхната значимост да расте успоредно с тяхното все по-масово приложение.
За тях все още няма създадени, или поне завършили випуски в системата на
специализираното туристическо или общопрофесионално образование.
Пример за такива специалности и кадри, необходими, но все още
дефицитни, за съществуващи вече и очаквани да се появят работни места,
са мениджъри на клъстърни сдружения или обекти в туризма, експерти по
управление на регионални туристически дестинации, специалисти за работа
в информационни туристически центрове и др. Все по-търсени, но трудно
откриваеми са и специалистите по администриране на он-лайн резерва-
ционни системи, анализаторите по приходите, софтуерните разработчици и
внедрители. Като правило и тенденция, тези специалности са свързани с
високи и разностранни компетенции и макар и плавно, броят на специа-
листите, които ги притежават се увеличава. Третата група дефицитни
специалисти е тази на трудните за набиране кадри за съществуващи,
действащи понастоящем и развиващи се хотелски, ресторантьорски и
туроператорски сфери, дейности и процедури. Тази група може да се
нарече проблемна от гледна точка на съществуващия дефицит, тъй като

24 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Туризъм”,
http://www.btch.bg/i.php/news/view.html?nid=612
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директно се отразява на качеството на туристическия продукт, затруднява
цялостния процес по предоставяне на качествени услуги, намалява ефек-
тивността от работата на туристическите предприятия.

В туроператорската и агентска дейност, както и в общото управление на
туристическите дестинации дефицитни са професиите експерт информатор в
туристически или посетителски информационен център, специалист по
продажбата на самолетни билети със сертификат на ИАТА и Амадеус и др. В
разработката е отбелязано, че липсват и експерти по управление на туристи-
ческите дестинации както на национално, така и на регионално ниво. Рядкост
са експертите с необходимата квалификация и компетентност за заемане на
длъжностите в Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ), предста-
вителствата на основните генерационни туристически пазари, специалисти в
местни туристически бордове, конгресни бюра и др.

Дефицити и потребности от специалисти ПН "Администрация
и управление" , специфични за специалност ПАМ (вж. Фиг. 5.2.4).

Потребността от ръководители, специалисти и експерти в областта на
публичната администрация и мениджмънт е безспорна, тъй като тази сфера
има съществено значение за жизнеността на националната държава.

Анализите сочат, че както сега, така и в бъдеще ще са необходими
експерти и специалисти в областта на разработване, мониторинг и прила-
гане на публични политики, специалисти по стратегическо управление,
планиране и анализи.

В сферата на публичния сектор, освен посочените по-горе потреб-
ности от специалисти по стратегически мениджмънт, проектно управление
и управление на човешките ресурси, са откроени следните дефицити от
специалисти: специалисти в областта на устройството на територията
(43%); специалисти по прилагане на съвременни информационни техноло-
гии в администрацията (37%); специалисти за специализираната админист-
рация (33%); специалисти за оформяне на административна документация
по съвременни стандарти (23%); административни мениджъри и специали-
сти по административно обслужване (17%).
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Фиг. 5.2.4. Потребности от специалисти ПН "Администрация и управление",
специфични за специалност ПАМ

Обобщените изводи от анкетното проучване и дискусиите с работо-
дателите и браншовото настоятелство сочат, че в следващите 10 години ще
има потребности от специалисти в областта на: устройството на терито-
рията, анализът на обществените потребности, стратегическото планиране,
управлението на обществените поръчки, управление на взаимоотношенията
с гражданите и юридическите лица, по използване и прилагане на
съвременни информационни технологии в администрацията и др.

5.3. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН
„Администрация и управление”

Въпреки специфичните особености на съответната област, анкети-
раните споделят сходни затруднения при подбора на служители (вж. Фиг.
5.3.1). Работодателите обясняват затрудненията по намирането на подхо-
дящи специалисти най-вече с неподходяща и недостатъчна практическа



подготовка (67%) и недостатъчни компетенции (34%) на завършилите
специалисти, както и трудности по намирането на специалисти със
съответни личностни качества (41%). Значително по-нисък е процентът на
работодателите, които обясняват трудностите с намирането на подходящ
персонал с недостатъчната теоретична подготовка на служителите (18%).
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Фиг. 5.3.1. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН „Администрация
и управление”

Според цитирания по-горе анализ на БСК25 сред главните причини за
трудното намиране на специалисти са: разминаване между търсене и
предлагане на пазара на труда (41%); несъответствие на образователните
стандарти, учебното съдържание и програми с потребностите на бизнеса
(39%); физически недостиг и застаряване на работната сила (35%);
формално провеждане на учебните стажове и практики (35%) и ниско
качество на професионалното и висше образование (34%).

• Интерес представляват идентифицираните в анализ на Института по
публична администрация (ИПА)26 трудности и проблеми за набиране на
подходящи специалисти в сферата на публичната администрация и
мениджмънт, а именно:

• Липсва система за планиране на човешките ресурси в админист-
рацията. Длъжностите не се проектират в съответствие с променящите се
нужди на администрацията, което води до ниска ефективност в използ-
ването на персонала. Провеждат се множество конкурси за наемане и
подбор, които не успяват да осигурят служители с необходимите компе-
тентности.

• Установена е необходимост от въвеждане на гъвкави условия на
труд, което би довело както до по-ефективно използване на служителите в
администрацията, така и до повишаване на тяхната мотивация.

• Очертава се нарастване на интереса към системите за кариерно
развитие на служителите в администрацията, за което експертите по УЧР
трябва да бъдат своевременно и адекватно подготвени. Очаква се по-
широко въвеждане на менторски, наставнически и коучинг програми, които
да улеснят въвеждането в работата и да повишат продуктивността на
служителите. Друг позитивен ефект от тези практики е по-добрата прием-
ственост и трансфер на знание в администрацията.

5.4. Дефицити в образователната подготовка на служителите в
областта на бизнеса и публичния сектор

Преобладава мнението (вж. Фиг. 5.4.1), че най-открояващите се де-
фицити в образователната подготовка на служителите са недостатъчната
практическа подготовка и липсата на връзка на теорията с практиката

25 http://profit.bg/news/Raste-propastta-mezhdu-nuzhdite-na-biznesa-i-nalichnite-kadri/nid-
88331.html
26 Анализ на потребностите от обучение за служителите в държавната администрация за
периода 2015–2018 г., Институт по публична администрация, http://www.ipa.government.bg/
sites/default/files/apo-obshch_0.pdf

http://www.ipa.government.bg/


(64,3%). Следват дефицитите в областта на чуждоезиковата подготовка
(50%), в областта на работата по проекти (50%) и в областта на
компютърните познания (40%).
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Фиг. 5.4.1. Дефицити в образователната подготовка на служителите в областта
на бизнеса и публичния сектор

5.5. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията

Наблюдава се известно сходство в необходимите качества и компе-
тенции, които служителите трябва да притежават по настоящем и след
десет години (вж. Фиг. 5.5.1). Като най-важни (над 50%) са откроени
комуникативните умения, непрекъснатото умение и усъвършенстване,
емоционалната интелигентност – адекватно социално и работно поведение,
гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната, лидерските и предприе-
маческите компетенции. Следващите по значимост (между 40 и 50%) са
езиковата култура, нормативната компетентност (познаване и прилагане на
стандарти и изисквания), компютърните умения и работата със специфични
софтуерни продукти, уменията за сътрудничество, владеенето на друг език.



Фиг. 5.5.1. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията

В проведените дискусии с работодателите и браншовото настоя-
телство „Администрация и управление” се акцентира върху необходи-
мостта служителите, специалистите и експертите да притежават още знания
за: пазара, конкуренцията, тенденциите в бранша и икономиката, админист-
ративните процедури и политики по качеството, управление на времето,
управление на бизнес процеси, спецификата на логистичните операции,
планирането, вкл. и планиране на събитията, както и изготвяне на прогнози;
финансови и счетоводни знания, знания за управление на човешките рес-
урси, знания за водене на делова кореспонденция, знания за организиране и
планиране на маркетинговата дейност и др. Според работодателите от
съществено значение са уменията за: работа в екип, обработка на докумен-
ти, вземане на самостоятелни решения, общуване и работа с клиенти,
справяне с непредвидени ситуации; организационни умения; планиране на
дейности и процеси; компютърни умения и др.

5.6. Обобщени изводи за ПН “Администрация и управление”

Съществува относителна трайност и стабилност в компетенциите на
болшинството позиции както в туристическия и в международния бизнес,
така и в публичния сектор. Важните промени са свързани с модификациите
в структурата на съответните организации и главно с развитието на отго-
ворностите и компетенциите на някои ключови позиции, свързани преди
всичко с управлението на човешките ресурси, маркетинга, развитието на
пазарите, управлението на продажбите, трасферът на знания и технологии,
стратегическото и оперативното управление, проектното управление,
управлението на иновациите, управлението на организационните промени.

От тази гледна точка, независимо от някои специфични особености
на потребностите на бизнеса и публичния сектор, и в двете направления, в
близките 10 години ще се запази и/или повиши търсенето на спе-
циалисти по: стратегическо и оперативно управление; планиране и
анализи; управление на човешките ресурси; проектно управление; марке-
тинг, проучване на обществените потребности; връзки с обществе-
ността и др.
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Все по-важно значение за дейността на организациите и работата
на специалистите в тях е наличието, респективно – изграждането на
т.нар. “меки умения” у работещите – справянето с проблеми, екипност,
комуникативност, умения за работа с хора, ориентация към резултати и
други. Те водят до по-добро справяне с възложените задачи в работата и по-
добро качество на крайния продукт.

5.7. Най-търсени и перспективни позиции в професионално
направление “Администрация и управление”

• Специалисти по стратегическо управление, планиране и анализи
• Специалисти по управление на човешки ресурси
• Специалисти по маркетинг, проучване на обществените потреб-

ности и връзки с обществеността
• Експерти по управление на туристическите дестинации на нацио-

нално и регионално ниво

6. Анализ на потребностите от кадри в професионално
направление „Национална сигурност” за специалност „Защита на
националната сигурност” (ЗНС) и специалност „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред” (ППООР)

Три са основните направления на пазара на труда, в които завър-
шилите тези специалности могат да се реализират:

1. В системата за национална сигурност, в държавния и общинския
сектор. За целта в процеса на обучението студентите получават знания и
практически умения, които им позволяват своевременно да разкриват и
оценяват рискове, опасности и заплахи за националната сигурност,
корпоративната и личната сигурност. Студентите развиват способности
за вземане на обосновани решения в сферата на сигурността, както и
способности за организиране и управление на силите и средствата за
защита, с цел предотвратяване на нежелани събития – престъпления,
аварии, катастрофи, неутрализиране на последиците от тях, и подготвяне на
условия за разкриване на причините и виновните лица.

2. В системата за противодействие на престъпността, превантивната и
корекционно-възпитателната дейност на национално, регионално, общин-
ско и институционално ниво. Подготвят се специалисти за превантивна
дейност, ресоциализация на лицата с девиантно и престъпно поведение, за
участие в правоохранителни и правозащитни институции, за корекционни
заведения, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне
и ресоциализация, пробационни и др., социални работници, специалисти
при посредничество за решаване на конфликти (медиатори), експерти и
специалисти - технически помощници при извършване на процесуални
действия в досъдебното производство, за консултанти в държавни и частни
предприятия и др.

3. В частния сектор – специалисти по управление на риска, по
физическа сигурност, информационна сигурност, консултанти по сигур-
ност, частни разследвания и др.

6.1. Цел, задачи и обхват на анализа

Целта е да се установи степента на съответствие между насоче-
ността на обучението в ПН „Национална сигурност” и потребностите на
пазара на труда от специалисти по сигурност. Да се разкрият проблеми,
свързани с подготовката на кадри в сферата на сигурността и с помощта на
получените резултати да се актуализират при необходимост действащите
учебни планове съответно на изискванията на бизнеса.

Постигането на тази цел провокира решаването на две основни
задачи: първата, да се разкрие моментната ситуация на пазара на търсене
на специалисти по сигурност и опазване на обществения ред – търсени
специалисти, търсени компетенции от работодателите, дефицити в образо-
вателната подготовка на служителите, разкрити от работодателите; втора-
та задача, да се очертаят тенденции за бъдещото развитие на сектора, в
рамките на следващите 10 години, което да даде възможност за усъвър-
шенстване на образователният продукт предлаган от ВСУ „Черноризец
Храбър” в ПН „Национална сигурност”.



Обект на изследването са работодатели, предоставящи услуги в
сферата на сигурността и опазването на обществения ред.

Методът, използван за нуждите на изследването е анкетно проучване.
Следва да се отбележи, че поради липсата на ясна и точна категоризация на
дейностите, попадащи в сферата на „услуги за сигурност”, извършвани от
специалисти с висше образование, бе затруднено ползването на официална
статистическа информация за състоянието и развитието на пазара на труда.
Подбраните в анкетата видове специалисти са изведени от най-често сре-
щаните в практиката.

В допълнение, поради спецификата на начина на подбор и наемане на
работа в държавния сектор на специалисти по сигурност и опазване на
обществения ред, насочеността на анкетирането беше предимно към пред-
ставители на частния бизнес, които са основните потребители на кадри,
завършили специалностите „Защита на националната сигурност” или
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” във
ВСУ „Черноризец Храбър”. Днес в България има повече от 1200 лицен-
зирани фирми, с над 60 000 служители, които предоставят различни услуги
в сферата на охраната и сигурността.27

С помощта на партньора по проекта – „Национална асоциация на
фирмите за търговска сигурност и охрана” бяха анкетирани 51 пред-
ставители на бизнеса, които предоставят услуги в сферата на сигурността и
опазването на обществения ред. От всички анкетирани четирима са
представители на държавни институции, останалите от частния бизнес.
86,3% от анкетираните са работодатели или ръководители, които имат
преки наблюдения върху подбора и работата на служителите по сигурност
и опазване на обществения ред.

6.2. Дефицити и потребности от специалисти в ПН “Национална
сигурност”

Получените резултати дадоха възможност да се очертаят някои
кадрови проблеми,  пред които е изправен бизнесът в България, предлагащ
услуги, свързани с личната, корпоративната и обществената сигурност. Не
може обаче да се обвържат получените резултати пряко с подготвяните
специалисти във ВСУ „Черноризец Храбър” поради обстоятелството, че
респондентите оценяват предимно кадри, които не притежават висше
образование.

Една пета от анкетираните (19.6%) споделят, че нямат трудности с
търсенето на специалисти в сферата на сигурността. Останалите участници
към момента очертават по-висока потребност на пазара от пет вида
специалисти по сигурност, от посочени девет в анкетата.

Графично резултатите на Въпрос № 1: „Имате ли трудности при
намирането и назначаването на следните специалисти?” очертават следната
картина:

27 Ангелов, П. Частната охранителна дейност в България на кръстопътя в бъдещето на
Европейския съюз. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”, кн. 19, 2012, с. 11–18.



Фиг. 6.2.1. Потребности от специалисти, отнасящи се за ПН "Национална сигурност"

6.3. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН
„Национална сигурност”

Трудностите, пред които е изправен бизнеса при набирането на
персонал очертават следните по-важни проблемни области (Фиг. 6.3.1.):

1. Неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завър-
шилите специалисти;

2. Неподходящи и недостатъчни компетенции на завършилите
специалисти;

3. Трудности при намирането на специалисти със съответните
личностни качества. Почти идентичен резултат се очертава при отговорите
„липса на специалисти от съответните области” и съответно „неподходяща
и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите специалисти”.

29,4

25,5

45,1

45,1

31,4

5,9
липса на специалисти от съответните области

неподходяща и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите
специалист

неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завършилите
специалисти

неподходящи и недостатъчни компетенции на завършилите специалисти

трудности при намирането на специалисти със съответните личностни
качества

друго

Фиг. 6.3.1. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН „Национална
сигурност”

6.4. Дефицити в образователната подготовка на служителите в
областта на сигурността

Недвусмислено е очертан един от основните проблеми и той е „липса на
връзка на теорията с практиката” – 53%, „недостатъчна практическа подго-
товка” – 35,3%, „дефицити в областта на чуждоезиковата подготовка” – 35,3%,
„дефицити в областта на работата по проекти” – 33,3% (Фиг. 6.4.1).
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21,6

23,5

35,3

13,7

35,3

33,3

3,93,9

липса на връзка на теорията с практиката

остаряла теоретична подготовка

недостатъчна теоретична подготовка

недостатъчна практическа подготовка

дефицити в областта на компютърните познания

дефицити в областта на чуждоезиковата подготовка

дефицити в областта на работата по проекти

друго

нямат дефицити

Фиг. 6.4.1. Дефицити в образователната подготовка на служителите в областта
на националната сигурност

6.5. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията

Интерес будят търсените качества у служителите от страна на рабо-
тодателите, Въпрос № 4: Какви качества на служителите по сигурността са
необходими още, за да бъдат удовлетворени потребностите на фирмата/
институцията Ви?

На първо място 53% считат, че е необходима нормативна компетент-
ност – познаване и прилагане на стандарти и изисквания. На следващо
място се очертава по-скоро нужда от развиване най-вече на лични компе-
тенции, а не толкова на специфични професионални компетенции. 51%
посочват липсата на „адекватно социално и работно поведение”, 51%
посочват дефицит на „комуникативни умения”, 41,2% „езикова култура”,
37,3% „гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната”, 39,2% „непре-
къснато учене и усъвършенстване”.

33,3

51

41,2

51

9,827,5

39,2

33,3

53

37,3 2
лидерски и предприемачески компетенции

комуникативни умения

езикова култура

емоционална интелигентност-адекватносоциално и работно
поведение

специфични професионални и технически компетенции

компютърни умения

непрекъснато учене и усъвършенстване

владеене на друг език

нормативна компетентност-познаване и прилагане на стандарти и
изисквания

гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната

друго

Фиг. 6.5.1. Необходими качества и компетенции на служителите  за
удовлетворяване потребностите на организацията

Въз основа на събраните мнения може да се направи извод, че
анкетираните потребители на кадри „специалисти по сигурност” очертават
проблем, свързан с необходимост от развиване на лични компетенции (Фиг.
6.5.1.).

Този извод се потвърждава и от резултатите получени на Въпрос № 6:
Какви компетенции предвиждате, че бихте ценили след 10 години?



Фиг. 6.5.2. Очаквани компетенции от служителите в областта на националната
сигурност след 10 години

При сравнение на получените резултати от двата въпроса по
отношение на прогнозата за търсените компетенции се очертава следната
картина:

Табл. 6.5.1
Към момента: 10-годишна прогноза:

Нормативна компетентност –
познаване и прилагане на стандарти и
изисквания 53%;

Нормативна компетентност –
познаване и прилагане на стандарти и
изисквания 57%;

Комуникативни умения 51%; Комуникативни умения и
непрекъснато учене и усъвършенстване
по 57%;

Езикова култура 41,2%; Специфични професионални и
технически компетенции 51%;

Непрекъснато учене и
усъвършенстване 39,2%;

Езикова култура; емоционална
интелигентност – адекватно социално и
работно поведение; гъвкавост,
адаптивност и улесняване на промяната
по 49%;

Владеене на чужд език и лидерски
и предприемачески умения по 33,3%.

Владеене на чужда език и лидерски
и предприемачески умения по 45,1%.

Въпрос №5 В близките 10 години от какви специалисти предвиждате,
че ще имате нужда във Вашата фирма/ институция?
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19,6

55
11,8

29,4

13,7

27,5

31,4
2

специалисти по управление на риска

специалисти по физическа сигурност

специалисти по информационна сигурност

специалисти по банкова сигурност

специалисти по защита от аварии, бедствия и катастрофи

специалисти по охрана на обществения ред и противодействие на
престъпността

специалисти по частни разследвания

консултанти по сигурност

друго

Фиг. 6.5.3. Предвиждания за потребности от специалисти в конкретните
фирми/институции

Резултатите очертават тенденциите на развитието на сектора, което е
съответно на общото развитие на съвременното информационно общество.
Все повече ще се търсят специалисти, които се занимават предимно с
използване на информация, т.нар. в множество теоретични разработки като
„служители на знанието” в икономиката на знанието.

Табл. 6.5.2
Моментна потребност на пазара: 10-годишна прогноза:

Специалист по управление на
риска 33.3%;

Специалист по информационна
сигурност 55%;

Специалист по информационна
сигурност 27.5%;

Специалист по управление на
риска 53%;

Специалист по техническа
сигурност 23.5%;

Консултанти по сигурност 31.4%;

Специалист по физическа
сигурност 19.6%;

Специалисти по защита от аварии,
бедствия и катастрофи 29.4%;

Специалисти по частни
разследвания 17.6%.

Специалисти по частни
разследвания 27.5%.

6.6. Обобщени изводи за ПН “Национална сигурност”

Общата картина очертана при този анализ сочи, че ВСУ „Черноризец
Храбър” предлага към момента търсените на пазара базови бакалавърски
специалности за подготовка на специалисти по сигурност.

Учебните планове и програми дават необходимата теоретична подго-
товка, дори са на високо академично ниво според мнението на предста-
вителите на бизнеса, потвърдено и при проведените работни срещи по
проекта.

Отдалечаването на подготовката от практиката и усвояването на
практически умения е същественият проблем на образованието, който
очертават представителите на бизнеса.

Предложения за усъвършенстване на образователния продукт,
предлаган от ПН „Национална сигурност” на ВСУ „Черноризец Храбър”:

По отношение на необходимостта от усъвършенстване на действа-
щите учебни планове, с цел подобряване на подготовката на специалисти
по сигурност, обучавани във ВСУ „Черноризец Храбър”. Първо – необ-
ходимост от засилване на практическото обучение с цел придобиване на
специфични професионални компетенции, като се приближи обучаемия до
реална работна среда. И второ – включване на учебни дисциплини, които



да са с насоченост към развитие на лични компетенции у обучаемите –
комуникативни умения, развитие на умения за учене през целия живот,
адаптивност, работа в екип и други.

Необходимо е да се разшири палитрата от по-тясно специализиране в
магистърски програми, съответни на нуждите на пазара. Могат да бъдат
предложени нови магистърски програми с цел отговаряне на очертаните
потребности на пазара за две от групите специалисти. Например магистър-
ски програми по „Управление на риска” и „Детективски дейности”/„Частни
разследвания”. За другите два вида специалисти по информационна
сигурност и техническа сигурност ПН „Национална сигурност” към мо-
мента не може да предложи обучение, поради спецификите на необхо-
димата им квалификация. Подготовка на специалисти по информационна
сигурност би могла да се реализира в ПН „Информатика”.

6.7. Най-търсени и перспективни позиции в професионално
направление “Национална сигурност”

• Специалист по управление на риска
• Специалист по информационна сигурност
• Специалист по техническа сигурност
• Специалист по защита от аварии, бедствия и катастрофи
• Специалист по частни разследвания.

7. Анализ на потребностите от кадри в професионално
направление „Архитектура, строителство и геодезия”

Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”
участва в проекта с две специалности „Строителство на сгради и
съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението” за
придобиване на ОКС „бакалавър”.

7.1. Цел, задачи и обхват на анализа

В изпълнение на проекта бяха отправени покани за участие в
анкетите на 91 фирми и организации в сферата на строителството и на 58
фирми и организации в сферата на пожарното инженерство. Формата на
анкетиране бе както електронна, така и посредством класическите анкетни
карти. За съжаление едва 24 от работодателите се включиха в проучването.

Използвани са и статистически данни и информационни материали,
които са след 2010 г., т.е. след преминаването на бума на строителството с
цел да се получи реална представа за нуждите на бизнеса след настъпването
на световната икономическа криза и резкия спад в сектора.

В основата на анализа и изводите стоят данните от собственото
изследване по настоящия проект, а всички останали източници се ползват,
за да подкрепят или отхвърлят определени тенденции, очертани от анкет-
ното проучване. Това се налага предвид малкия брой отзовали се рабо-
тодатели – едва 16% от всички, към които бяха отправени покани за
участие в анкетата. Резултатът може да се тълкува като нежелание на
бизнес средите да си сътрудничат с образователните институции, в
частност с университетите. В подкрепа на това заключение са и изнесените
в „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор
„Строителство”28 данни, че близо две трети от предприятията не са имали
никакви контакти с висше училище, а 36% от фирмите – никакво сътруд-
ничество с професионална гимназия.

На фона на постоянните критики към образователната система за
недостатъчно добре подготвени кадри и при протегнатата към бизнеса ръка
безучастното поведение не е обяснимо. В условия на динамично проме-
нящи се пазарни реалности, бизнесът би следвало да активизира своето

28 „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Строителство”,
разработен в рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 “Разработване и внедряване
на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и
региони” съвместно с Камарата на строителите в България, декември 2011.



участие и от пасивен обект – потребител на строителни кадри, да се
превърне в активен субекти – поръчител на строителни специалисти29 .

7.2. Дефицити и потребности от специалисти в ПН “Архитек-
тура, строителство и геодезия”

В подкрепа на гореизказаното е и факта, че близо 40% от работо-
дателите от ПН „Архитектура, строителство и геодезия” посочват, че
срещат значителни трудности при намирането и назначаването на
специалисти (Фиг. 7.2.1).

14%

23%

40%

5%

18%

много значителни значителни средни малки незначителни

Фиг. 7.2.1. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН „Архитектура,
строителство и геодезия”

Причина за това може да се търси в постоянно намаляващия брой
млади хора, придобили професионална квалификация в областта на
архитектурата и строителството30 .

На пазара на труда според настоящото изследване се усеща недостиг
на кадри в областта на:

– строителни инженери с мениджърски умения – според 54% от
работодателите;

– строителни инженери с профил водоснабдяване и канализация –
според 37,5% от работодателите;

– инженери по технология и организация на строителството – според
37,5% от работодателите;

– инженери за оценяване и остойностяване на обекти и други –
според 33% от работодателите;

– строителни инженери с профил строителни конструкции – според
33% от работодателите;

– строителни инженери с профил пътно строителство – според 25%
от работодателите;

– инженери с компетенции по енергийна ефективност - според 21%
от работодателите;

– инженери с профил пожарна безопасност на сгради и съоръжения -
според 12,5% от работодателите;

– инженери с компетенции по безопасни условия на труд - според
12,5% от работодателите;

– специалисти с компетенции по устойчиво строителство - според 8%
от работодателите.

7.3. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН
„Архитектура, строителство и геодезия”

Трудностите при набиране на специалисти, работодателите
обясняват с:

– неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на канди-
датите – според 75% от работодателите;

– липса на съответни личностни качества у кандидатите – според
41,7% от работодателите;

29 Пак там.
30 НСИ, рубрика: Образование и учене през целия живот, Завършили, подрубрика:
„Завършили програми за придобиване на степен професионална квалификация по тесни
области на образованието” http://www.nsi.bg/bg/content/3499/

http://www.nsi.bg/bg/content/3499/


– неподходяща и недостатъчна теоретична подготовка на канди-
датите – според 41,7% от работодателите;

– вътрешна и външна миграция на подготвените специалисти в
областта - според 37,5% от работодателите;

– разминаване между търсенето и предлагането на съответните спе-
циалисти - според 20,8% от работодателите;

– трудности при мотивирането за оставане на работа на подходящите
специалисти - според 16,7% от работодателите;

– стагнацията в сектор „Строителство” и необходимост да се работи в
други населени места поради отдалеченост на обектите – според 8% от
работодателите;

Получените резултати от собственото изследване по проекта корес-
пондират и се допълват с резултатите от значително по-мащабното
проучване31, в което като основни причини за трудности в намирането на
кадри в сектор „Строителство” са:

– отлив на младите хора от специалността;
– липса на гъвкавост, адаптивност и нагласа на работната сила за

учене през целия живот;
– застаряване на работната сила;
– проблеми в професионалното ориентиране;
– несъответствие на образователните стандарти и съдържанието на

учебните програми с потребностите на бизнеса;
– формално провеждане на учебни стажове и практики.
Очертава се извода, че работодателите очакват образователната

система да им предостави кадри, които имат преди всичко много добра
практическа подготовка.

Положителен момент в анкетите са резултатите, които показват, че
работодателите са готови да наемат специалисти завършили различни
висши училища – 71% от анкетираните нямат предпочитания относно това,
къде са получили образованието си кандидатите за работа. 58% от тях са
настоящи работодатели или са били работодатели на възпитаници на ВСУ
и са с много добри впечат-
ления за тях.

По-мащабните проучва-
ния на СКБ потвърждават
тенденцията, че като цяло ра-
ботодателите са удовлетво-
рени от качествата на инже-
нерно-техническия си персо-
нал, който притежава из-
искваната квалификация32,33

(Фиг. 7.3.2).
20,8% от анкетираните

работодатели посочват, че
подбират кадрите си според
университета, който са завър-
шили. Основен мотив е по-добрата теоретична и практическа подготовка
според тях на випускниците на определени университети.

7.4. Дефицити в образователната подготовка на служителите в
областта на строителството

31 „Анкетно проучване за мотивацията и нагласите, свързани с професионалната
квалификация, образователното ниво и професионалната реализация на работната сила на
фирмено, регионално и браншово ниво”, разработено в рамките на проект BG051PO001-
2.1.06/23.10.2009 “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони”
32 „Анкетно проучване за мотивацията и нагласите, свързани с професионалната
квалификация, образователното ниво и професионалната реализация на работната сила на
фирмено, регионално и браншово ниво”, разработено в рамките на проект BG051PO001-
2.1.06/23.10.2009 “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони”.
33 „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Строителство”,
разработен в рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 “Разработване и внедряване
на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и
региони” съвместно с Камарата на строителите в България, декември 2011.

Фиг. 7.3.2. Ниво на подготовка на
новопостъпващи работници в сектор

„Строителство” [4]



Основната част от анкетираните работодатели (71%) се обединяват
около това, че основен дефицит в образованието на кадрите е недоста-
тъчната им практическа подготовка, последвано от невъзможността да се
намери връзката между теория и практика (54%) и на трето място – слабата
чуждоезикова компетентност (45,8%).

В други изследвания се подчертава, че основна причина за пови-
шената безработица в сектора на техниката и технологиите е факта, че има
несъответствие на знания, умения и компетенции на търсещия работа с
изискванията на работодателя 34, 35.

Макар и да предявяват изисквания към кадрите си, 58% от участ-
ниците в анкетите, проведени по настоящия проект не разполагат с карта на
компетентностите в своите фирми.

Получените резултати много добре кореспондират с резултатите,
посочени в „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор
„Строителство”, разработен в рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.
2009 “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони” съвместно с
Камарата на строителите в България, декември 2011; относно инвести-
циите, които работодателите правят за обучение на техните кадри36. По-
конкретно за сектора „Строителство” работодателите считат, че обучение
на кадрите им е необходимо да се провежда само в случаите, когато:

– се извършват промени в организацията и технологията на произ-
водство;

– при промени във външната среда и в бизнес стратегията на
фирмата.

Следва да се подчертае факта, че 58% от анкетираните работо-
датели осигуряват обучение на своите служители за повишаване на
тяхната квалификация, а 33% смятат, че това е личен ангажимент на
служителя37.

Във всички останали случаи бизнесът смята, че държавата, респ.
учебните заведения, са тези, които трябва да подготвят кадри, а той
трябва само редовно да си плаща данъците.

В същото изследване („Секторен анализ на компетенциите на работ-
ната сила в сектор „Строителство”...) е направен анализ на обученията,
които строителните фирми, членуващи в КСБ, са провели за своите висши
кадри. Към 2010 г. инженерно-техническият персонал е бил включен
преобладаващо в курсове за здравословни и безопасни условия на труд
(64,3%). Очевидно, предприятията са се съобразили с изискването на
Главна инспекция на труда за обучение на ръководния персонал в новото
законодателство и наредбите по ЗБУТ. В същото време, 22,9% от инже-
нерно-техническия персонал е преминал през курсове за разширяване или
придобиване на квалификация, други 11,9% от предприятията са включили
своите инженерно-технически и административни кадри в курсове за
придобиване на квалификационна степен, а в 15,9% от случаите пред-
приятията са провели модулно обучение само по дадена специалност. Ето
защо, работодателите не отчитат висок процент на необходимост от
инженери с компетенции в областта на безопасните условия на труд.

7.5. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията

34 „Укрепване на висшето образование в България – варианти за подобряване на моделите на
управление, контрола на качеството и финансирането на висшето образование”, Световна
банка, септември 2012.
35 „Моментно състояние, практики и тенденции в строителния сектор в България”,
проучване в изпълнение на проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане
на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.” (BUILD
UP Skills Bulgaria), подготвен от консорциум в състав ЕнЕфект Консулт ЕООД (коор-
динатор), Национална агенция за професионално образование и обучение и Камара на
строителите в България, 2012.
36 „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Строителство”,
разработен в рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 “Разработване и внедряване
на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и
региони” съвместно с Камарата на строителите в България, декември 2011.
37 Пак там.



Анкетираните заявяват готовност да подкрепят Архитектурен
факултет и в частност катедра ССС при реализирането на стажове и
практики (58% от работодателите) и при изготвянето на учебни планове
и програми (50% от работодателите).

Преобладаващата част от работодателите, с които бе установен
контакт по настоящия проект заявяват, че за да бъдат удовлетворени от
служителите си, последните трябва да:

– притежават специфични професионални и технически компетенции
– 62,5% от работодателите;

– познават нормативната база в сферата, в която работят и да умеят
да я прилагат – 62,5% от работодателите;

– имат принос към екипния успех – 54,2% от работодателите;
– умеят да работят с компютри - 50% от работодателите;
– владеят чужд език – 46% от работодателите;
– притежават стремеж към усъвършенстване и лидерски и предприе-

мачески компетенции - 42% от работодателите;
– демонстрират адекватно социално и работно поведение – 33% от

работодателите;
– адаптивност към бързо променяща се работна среда, комуникатив-

ни умения и езикова култура – 29% от работодателите.
Това са и компетенциите, които работодателите смятат, че ще бъдат

най-ценни в следващия 10-годишен период.
Или обобщено всеки работодател търси многофункционалния служи-

тел, който да има необходимите професионални знания и умения, но
заедно с много добри дигитални и езикови компетенции, ефективна кому-
никация, екипност и т.н.

Според мнението на анкетираните работодатели в близките 10 години
ще има най-голямо търсене от:

– строителни инженери с профил строителни конструкции – според
58% от тях;

– строителни инженери с мениджърски умения – според 50% от
работодателите;

– инженери по технология и организация на строителството – според
50% от тях;

– строителни инженери с профил водоснабдяване и канализация –
според 46% от тях;

– инженери за оценяване и остойностяване на обекти и други - според
46% от тях;

– инженери с компетенции по енергийна ефективност – според 37%
от работодателите;

– специалисти по администрация и управление – според 25% от
работодателите;

– компютърни специалисти – според 25% от работодателите;
– строителни инженери с профил пътно строителство – според 25%

от работодателите;
– инженери с профил пожарна безопасност на сгради и съоръжения –

според 17% от тях;
– инженери с компетенции по безопасни условия на труд – според

17% от тях;
– икономисти – според 17% от работодателите;
– специалисти с компетенции по устойчиво строителство – според

12% от тях;
– специалисти по сигурността – според 4% от работодателите.
На въпроса „Какви според Вас специалисти по принцип биха били

потребни на пазара на труда в национален и световен мащаб след 10
години?”, анкетираните са отговорили както следва:

– Компютърни специалисти – 3;
– Инженери по технология и организация на строителството – 3;
– Машинни инженери – 2;
– Хора с технически специалности;
– Тесни специалисти с познания в областта на новите технологии;
– Специалисти с широк набор от допълнителна квалификация, в т.ч.

компютърни умения и чужд език;
– Кадри с управленски умения и способности;
– Инженери от всички специалности на строителния бранш;
– ИТ специалисти;



– Икономисти;
– Специалисти в сферата на услугите, развлекателен бизнес;
– Компетентни инженери по ПБЗН;
– Специалисти, завършили техническа специалност със специализа-

ция (магистратура) по икономика и мениджмънт;
– Строителни инженери със специализирани познания по офертира-

не и подготовка на тръжна документация;
– Строителни мениджъри;
– Строителни предприемачи;
– Пътни инженери и инженери ВиК;
– Комплексни или тясно специализирани – зависи от пазара;
– Инженери по енергийна ефективност;
– Програмисти;
– Строителни инженери с компетенции по устойчиво строителство.
Тенденцията, която работодателите описват, корелира с резултатите

от проучване на търсенето на инженерни кадри на европейския пазар на
труда38. Някои от изводите, направени в проучването са, че:

– eвропейските компании търсят специалисти в областта на IT
(системни инженери и програмисти – 1153 компании), машинни инженери
и техници (733 компании), компютърни инженери (660 компании), електро-
инженери и техници (553 компании), дипломирани инженери в машино-
строенето (549 компании) (според EURES);

– изострено е търсенето за машинни инженери и по-специално
технолози с високо ниво на владеене на чужд език (английски и немски);

– в България свободни работни места за ел. инженери, ВиК инже-
нери, строителни инженери, машинни инженери, инженери по качеството.

7.6. Обобщени изводи за ПН “Архитектура, строителство и
геодезия”

Въз основа на получените резултати от анкетите сред работодателите,
проведени в изпълнение на дейност 3 по проект BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ
"Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" и
след направен анализ са предприети следните дейности:

– стартира модулно обучение в специалност „Строителство на
сгради и съоръжения” за ОКС „бакалавър”. През учебната 2014/2015 годи-
на катедра ССС ще обогати академичния си профил с три нови специа-
лизации за обучение на строителни инженери – специализация „Строи-
телни конструкции”, специализация „Пътно строителство” и специализация
„Водоснабдяване и канализация”.

– открива се нова магистърска програма „Строителен инжене-
ринг”, която обединява препоръките на работодателите за обучение в
сферата на организацията и управлението на инвестиционните проекти и
строителните процеси, предприемачеството, ценообразуването, остойностя-
ването и оферирането на строителните обекти.

– ще се актуализират общо 32 учебни програми, от които 21 от
учебния план на специалност „ССС” (ОКС „бакалавър”) и 11 от учебния
план на специалност „ПБЗН” (ОКС „бакалавър”).

– ще се разработят 11 нови учебни програми, които ще залегнат в
обучението по специалност „ССС” за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”.

– в минимум 5 дисциплини ще засили практическото обучение чрез
разработването на нови лабораторни упражнения с подкрепата на експерти
от практиката, които ще бъдат включени в съответните учебни програми.

– предстои разработването на методика за провеждане на лекции с
едновременно преподаване на лектор-теоретик и лице от практиката.

– предстои разработването на профили на компетенциите на спе-
циалисти с квалификация „строителен инженер” и „инженер по пожарна
безопасност”.

Като насоки за обмисляне на нови образователни продукти, които
катедра ССС може да предложи, базирани на получените резултати от
проучването са:

38 Резултати от проучване на търсенето на инженерни кадри на Европейския пазар на
труда, проведено от доц. д-р инж. Росица Петкова, 2014 г.



– Технология и организация на строителството – обучение на
строителни инженери със задълбочени знания в технологията на строител-
ния процес. Необходимостта от кадри – технолози се изтъква от повече от
1/3 от анкетираните работодатели.

– Промишлено инженерство (Industrial Engineering) – подготовка на
машинни инженери за индустрията – автомобилостроене, машиностроене,
приборостроене и др. България и Европа изпитва глад на висококвали-
фицирани, владеещи английски език, специалисти. Обучението трябва да
заложи на новите изисквания и технологии в производството. Програмата
може да се изпълнява съвместно с български и чуждестранни партньори.

– Качествен контрол в промишлеността (Quality Control Engi-
neering) – обучение на кадри – машинни и/или строителни инженери, вла-
деещи различните методи за контрол на качеството на материалите,
изделията и съоръженията. Специалисти, които могат да изследват, анали-
зират, прогнозират и дават препоръки по конкретните резултати от прове-
дени разрушителни и безразрушителни контроли. Програмата може да се
изпълнява съвместно с български и чуждестранни партньори – преки
участници в процеса на качествения контрол в реалната промишленост.

7.7. Най-търсени и перспективни позиции в професионално
направление “Архитектура, строителство и геодезия”

• Строителни инженери с мениджърски умения
• Строителни инженери с профил водоснабдяване и канализация
• Инженери по технология и организация на строителството
• Инженери с профил строителни конструкции
• Инженери за оценяване и остойностяване на обекти и други.

8. Анализ на потребностите от кадри в професионално
направление „Икономика”

8.1. Цел, задачи и обхват на анализа

Анализът за потребностите на пазара на труда от специалисти в
близките 10 години и техните компетентности за ПН „Икономика” се
базира на:

 собствено изследване по настоящия проект;
 анализи, предоставени от партньорите от Стопанска камара – Варна

от инж. Огнян Спасов и инж. Веселина Костова по проект BG051PO001-
3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес
във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на
труда” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007–2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз;

 проучване за очакванията на пазара на труда до 2018 г., направено
по проект BG051PO001-6.1.09 „Изграждане на система за прогнозиране
на потребностите от работна сила с определени характеристики”, финан-
сиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

8.2. Дефицити и потребности от специалисти в ПН “Икономика”

Според данните от проучване за очакванията на пазара на труда до
2018 г., „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от
работна сила с определени характеристики“39, за най-голям брой от
новооткритите работни места ще се изисква средно образование - около
70,%. Бизнесът ще залага на професионално средно образование и
квалификацията. 21,2% от новите работни места ще изискват висше
образование, а едва за 8,6 % ще бъдат нужни хора с начално и основно

39 Проучване за очакванията на пазара на труда до 2018 г., направено по проект, финансиран
от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – BG051PO001-6.1.09 „Изгражда-
не на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характе-
ристики”; http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5018

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5018


образование. Най-много висшисти ще трябват в сферата на образова-
нието, търговията, финансовите и застрахователни дейности, държав-
ното управление, хуманното здравеопазване, юридическите, счетоводните
и инженерните дейности и други.

Проучване проведено с членовете на Българската търговско-про-
мишлена палата през първата седмица на февруари 2014 г., показва, че през
следващите 5–10 години членовете на Палатата се ориентират към наемане
на хора със средна или висока квалификация. Най-търсени ще бъдат
специалистите с техническо образование, следвани от завършилите
икономически профил40.

В ПН „Икономика“ на ВСУ се обучават студенти в две специалности:
“Международни икономически” отношения и „Финанси и счетоводство“.

Дефицити и потребности от специалисти ПН "Икономика",
специфични за специалност“Международни икономически отношения“

Специалистите по „Международни икономически отношения” ще
бъдат все по – търсени на пазара на труда, във връзка с глобализацията на
бизнеса. Българската икономика изпитва потребност от кадри със специ-
фични професионални компетенции в сферата на международния бизнес.
Ще нараства търсенето на професиите в сферата на маркетинга, особено с
внедряването на дигиталните технологии и бързото развитие на елек-
тронната търговия. Необходимостта от добре подготвени кадри в област-
та на маркетинга, комуникациите ще се увеличава все повече в бъдеще и в
световен мащаб, както показва класация на сп. „Форбс” на базата на данни
от кариерния портал CareerCast.com41.

В изследване, проведено по настоящия проект на въпроса: "Какви,
според Вас, специалисти по принцип биха били потребни на пазара на
труда в национален и световен мащаб след 10 години?" са дадени следните
отговори от работодателите:

– маркетолози;
– финансисти;
– застрахователи;
– икономически анализатори;
– специалисти в областта на рекламата;
– бизнес консултанти;
– брокери.

Дефицити и потребности от специалисти ПН "Икономика",
специфични за специалност „Финанси и счетоводство“

Прогнозите за България показват, че сред топ 5 на дейностите за
реализация на висшистите към 2018-та година ще бъдат: Образование,
Търговия, Държавно управление и осигуряване, Финанси, Здравеопаз-
ване, Юридически, Счетоводни и Инженерни науки.

Финансовата кризата изведе на преден план необходимостта от
внимателно планиране не само на корпоративните, но и на личните
финанси. Застаряването на населението поражда необходимостта от
пенсионно планиране. Това са фактори в България, които предизвикват
потребност от развитие на нова професия – личен финансов консултант
например.

Работодателите в сферата на банковото дело и счетоводни фирми
заявяват нужда от следните длъжности:

– главни счетоводители;
– оперативни счетоводители;
– одитори;
– финансови анализатори;
– специалисти в областта на застраховането.

8.3. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН
„Икономика”

40 Пак там
41 http://www.economy.bg/marketing/view/11018/Koi-sa-naj-perspektivnite-profesii-v-sferata-na-
marketinga-i-reklamata



В България ще са необходими служители със специфични професио-
нални компетенции. Изискванията на работодателите са търсените кадри да
имат готовност за непрекъснато учене, силно развити умения за адап-
тивност и гъвкавост по отношение на динамично променяща се работна
среда, с изразен усет към различните технологии, да владеят добре
различен по вид софтуер, задължително да ползват на добро работно ниво
поне един чужд език. Анкетираните посочват необходимостта от емоцио-
нална интелигентност, успешна комуникативност, готовност за промяна и
гъвкавост в управлението й, отговорност към себе си и екипа. Това са и
основните трудности при набирането на подходящ персонал – да се
намерят служители именно с такива професионални компетенции.

8.4. Дефицити в образователната подготовка на служителите в
областта на икономиката

Основната част от анкетираните работодатели се обединяват около
това, че основен дефицит в образованието на кадрите е недостатъчната им
практическа подготовка, последвано от невъзможността да се намери
връзката между теория и практика и слабата чуждоезикова компетентност.
Освен това се сочи, че основна причина за безработицата в сектора на
икономиката е факта, че има несъответствие на знания, умения и компе-
тенции на търсещия работа с изискванията на работодателя.

8.5. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията

Анкетираните работодатели изискват следните знания, умения и
компетенции, които кадрите в сферата на финансите и счетоводството
трябва да притежават:

– Специфични професионални и технически компетенции;
– Аналитични компетенции за финансово-счетоводната докумен-

тация;
– Компетентност за оценка на счетоводния проблем чрез неговите

ефекти  върху конкретния бизнес и обратното - влиянието на проблемите на
бизнеса върху счетоводния проблем;

– Компютърни умения относно счетоводните програми;
– Умения за аргументирана защита на предложено решение на

счетоводен проблем;
– Способности за работа в екип;
– Ангажираност;
– Готовност за непрекъснато учене,
– Адаптивност и гъвкавост по отношение на динамично променяща

се работна среда;
– Комуникативни умения.

8.6. Обобщени изводи за ПН “Икономика”

В заключение на направения анализ за потребности от кадри в
Професионално направление „Икономика” може да се каже, че търсенето
на икономически кадри безспорно е налице както сега, така и в прогно-
зирания период. За да са конкурентни випускниците на ВСУ в тази област е
необходимо да имат отлични професионални компетентности, но успо-
редно с това и допълнителни умения. В глобалната среда се изискват и
социална и емоционална интелигентност, умения за работа в екип и т.н.

Предвижда се увеличено търсене на специалистите по “Междуна-
родни икономически отношения” във връзка с глобализацията на бизнеса.
Изявена е необходимостта от добре подготвени кадри в областта на
маркетинга и комуникацията. Налице е и търсене на финансисти и иконо-
мически анализатори, личен финансов консултант, главни счетоводители.

Изисквани от бизнеса са освен специфичните професионални
компетенции, но и готовност за непрекъснато учене, адаптивност, гъвка-
вост, усет към технологиите, знаене на чужд език.

В професионално направление “Икономика” непрекъснато се усъвър-
шенстват учебните планове и програми на бакалавърска и магистърска
степени с цел да се отговори на актуалните предизвикателства на пазара на
труда.



8.7. Най-търсени и перспективни позиции в професионално
направление “Икономика”

• Маркетолози
• Финансисти
• Икономически анализатори
• Специалисти в областта на рекламата
• Личен финансов консултант
• Главни и оперативни счетоводители.

9. Анализ на потребностите от кадри в професионално
направление „Информатика и компютърни науки”

Анализирайки работната сила в ИТ-индустрията, трябва да се вземат
под внимание няколко специфични аспекта, които я характеризират:

ИТ индустрията се отличава с висока добавена стойност, дина-
мично развитие на фона на непрекъсната високотехнологична промяна.

ИТ индустрията е типична индустрия на знанието – висококва-
лифицирани хора творчески прилагат знания и способности за създаване на
много сложни системи. Това е индустрия, в която иновацията – създаване
на ново знание – не е просто за подобряване на показателите, а критично
важен елемент за конкурентоспособност и развитие. Секторът е наситен с
иновации, като софтуерните компании в ЕС имат най-голям растеж на
разходите за НИРД.

Информационните технологии се отличават с възможност за гло-
бална пазарна реализация. Заетите в индустрията се конкурират на
глобален пазар на труда, владеенето на чужди езици и познаване на
тенденциите на международните пазари са неизменна част от техния
професионален профил. От друга страна, работещите в сектора имат въз-
можност за реализация, съизмерима със световните постижения. Секторът
не познава и не се ограничава от географски граници. Поради цифровия си
характер и виртуалност софтуерните продукти и услуги могат да бъдат
произвеждани на различни локации и лесно разпространявани чрез
интернет.

Технологичните стандарти са друга характеристика на ИТ индуст-
рията. От една страна, те помагат за намаляване на разходите за интегра-
ция и позволяват предоставяне на оперативно съвместими системи на
клиентите. Стандартизиране на средствата за производство като например
езици за програмиране и методологии за разработка на софтуери са
позволили компании от развиващите се страни да се интегрират бързо в
световните пазари. От друга страна, техническите стандарти (особено
неотворени стандарти) могат също да представляват бариери за навлизане
на по-малките компании, ако съответствието на стандарта или при-
добиването на очакваните технически възможности изискват значителни
инвестиции.

9.1. Цел, задачи и обхват на анализа

Настоящият анализ има за цел да оцени потребностите от кадри в
професионалното направление „Информатика и компютърни науки“. Той е
слeдствие от анализа на развитието на сектор „Информационни техно-
логии“42, Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа
на образователната система 43 и Проучване за дефицитни и нови професии с
тенденции до 202044, в които се поставят акценти върху работната сила в
сектора и тенденциите за нейното развитие, както и препоръки към
съвременното им образование. Представени са данни за развитието на ИТ
сектора в България и мястото на сектора в икономиката на ЕС.

Анализът се базира както на анкетно проучване, проведено по проект
BG051PO001-3.1.07-0029, обобщени изводи и резултати от проведени

42 Секторен анализ на сектор „Информационни технологии”, БСК, 2013.
43 Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната
система, БАСКОМ, 2012.
44 Проучване за дефицитни и нови професии с тенденции до 2020, Веселина Костова, Огнян
Спасов, БСК-Варна.



дискусии и семинари с работодатели и представители на браншово
настоятелство „Информатика и компютърни науки”, интервюта и срещи с
компании и експерти от сектора. Използвани са възможно най-широк кръг
от официални източници – български и чуждестранни, а също така и
анализи и проучвания на водещи консултантски компании. За периода от
септември до 15 декември са анкетирани общо 25 представители на фирми
с предмет на дейност: разработка на софтуер, интеграция на данни.

Анкетирането се провежда по проекта BG051PO001-3.1.07-0029 и в
него са анкетирани са експерти от следните 17 фирми: Сис Технология АД,
Сеефокс ООД, Сирма Солюшънс АД, Media Develop, Варна Бизнес
Сървисиз ЕООД, Си ЕС Си България ЕООД, ОмегаСофт ООД, ОМГ-М,
СмартСофт, 158 ООД, Мусала Софт, SIRMA Group, Бизнесмап ООД,
Информационно обслужване АД, Хемимонт, Джонсън контролс и SG
Expressbank.

Длъжностите на анкетираните са 80 % управители на фирми; ме-
ниджъри развитие; ръководители на ИТ проекти, 10% специалисти по
управление на човешки ресурси и 10% софтуерни разработчици и
администратори на бази данни. Преобладаващата част от анкетираните са
работодатели.

Анкетираните изразяват своето желание да съдействат и работят
съвместно с екипа на Катедра „Информатика“ относно подобряването на
учебните планове и програми, с цел по-адекватно отговаряне към нуждите
на ИТ бизнеса.

Спецификата на настоящият анализ се основава на специфичните
данни, нагласи и условия в различна среда (международна, национална и
регионална) и на проучвания и мнения на мениджъри на ИТ компании, ИТ
специалисти от малки и големи компании, а също и фрийлансери. Впечат-
ление прави, че в националните проучвания е взето предвид мнението на
големите компании, а за наличието на фрийлансери се споменава частично.
Не са взети предвид последните тенденции, които подсказват наличие на
много компании, създадени от студенти, в следствие от инициативи в стил
StartUp бизнес.

Анкетирането по проекта ще продължи и с анкети на специалисти
извън страната, поради възможността на студентите да се реализират в
чужди компании, независимо от факта, че живеят в България. Ще бъде
направено проучване и чрез организациите за свободно управление на
трудови ресурси (freelancer-и ), статистики от jobs.bg и много други. Не на
последно място трябва да опишем тенденцията за всеобщото търсене на
таланти в глобален мащаб. http://www.the-network.com/globaltalentsurvey/

9.2. Дефицити и потребности от специалисти в ПН
“Информатика и компютърни науки”

В настоящият момент палитрата от професии в областта на ИТ се
разширява, а броят на заетите в тях се налага драстично да се увеличи.

Според Indeed45 30тте най-търсени професии  в сферата на ИТ са:

Табл. 9.2.1.
Application Developer IT Specialist Software Engineer
Business Objects
Developer

Informatica Developer System Administrator

Business Systems Analyst Java Developer Systems Analyst
Data Analyst NET Developer Systems Engineer
Database Administrator Network Administrator Technical Support

Engineer
Director Of Development Network Engineer Technical Support

Specialist
Embedded Software
Engineer

Network Technician Unix System
Administrator

IT Director Oracle Database
Administrator

Web Designer

IT Manager Oracle Developer Web Developer
IT Project Manager Programmer Analyst Webmaster

45 http://www.indeed.com (2014)

http://www.indeed.com/


В Национална класификация на професиите и длъжностите в
България са налични малка част от тях, а именно:

25 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКА-
ЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
2511 Системни анализатори
2512 Софтуерни разработчици
2513 Разработчици на уеб съдържание и мултимедия
2514 Приложни програмисти
2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анали-

затори, н.д.
252 Специалисти по бази данни и мрежи
2521 Проектанти и администратори на бази данни
2522 Системни администратори
2523 Специалисти по компютърни мрежи
2529 Специалисти по бази данни и мрежи, н.д
133 Ръководители в областта на информационните и

комуникационните технологии
1330 Ръководители в областта на информационните и

комуникационните технологии

В тук направената извадка не са посочени професии с квалификация
„техници“. Липсата на останалите в националният класификатор не
означава, че не трябва да подготвяме кадри за тях. Подготовката на
студенти в професионално направление „Информатика и компютърни
науки“ във ВСУ се подчинява на съвременни модели за кариерно развитие
„T” и “A”.

Според изследването на БСК най-търсените професии в ИТ сферата
са: софтуерен инженер, инженер по качеството на софтуера (QA инженер),
бизнес анализатор, системен администратор, ИТ консултант, графичен
дизайнер, дизайнер на взаимодействието (UX), телеком инженер, хардуерен
специалист, специалист по дигитален маркетинг.

В рамките на целия Европейски съюз през 2010 г. са били активни
500 000 предприятия в сектор 62 „Дейности в областта на информацион-
ните технологии” и 109 000 предприятия в сектор 63 „Информационни
услуги“. Приходите, генерирани в двата сектора през същата година, са
съответно 361 и 58 млрд. EUR. Ръстът на заетите лица и в двата сектора за
2010 г. е впечатляващ – повече от 20% спрямо 2009 г., като това се случва в
година, в която последиците финансовата криза в Европа бяха тежки, а
изгледите за възстановяване – неясни. Броят на заетите лица в „Дейности в
областта на информационните технологии” достига 2 614 800 през 2010 г., а
в „Информационни услуги“ – 481 200 души. Оборотът на база един зает е
по-висок в сектора „Дейности в областта на информационните техноло-
гии“, достигайки 138 хил. EUR/ заето лице през 2010, докато в сектора
„Информационни услуги“ е 120 хил. EUR/ заето лице 46.

Петте страни с най-висока добавена стойност за 2010 г. в сектор
„Дейности в областта на информационните технологии” са генерирали
общо 70% от добавената стойност в този сектор в целия ЕС, докато общият
дял на заетите лица в същите пет страни е бил 67%. Двете водещи страни –
Великобритания и Германия, произвеждат поотделно повече от една пета
от добавената стойност на ЕС47.

Според данни на Cedefop търсенето на специалисти, занимаващи си с
компютърни технологии на ниво ЕС, ще расте по-бързо от всички останали
професии – очакванията са за ръст на броя на заетите от около 13% през
2020 г. спрямо нивата от 2010 г. (средният очакван ръст за всички други
професии за същия период е 3%). Според последните данни на ЕК в
сферата на компютърните технологии всяка година се откриват над 100 000
нови работни места.

Центровете за изнесени и споделени услуги в България търсят все
повече работна ръка и очакванията са този сектор от пазара на труда да
продължава да расте. Въпреки че България вече не е в топ 10 на най-
атрактивните държави за изнесени услуги, тя остава сред водещите и на
много конкурентни позиции (17-о място според проучването GLOBAL

46 Секторен анализ на сектор „Информационни технологии“, БСК, 2013.
47 Пак там.



SERVICES LOCATION INDEX). Очакванията са, че до 2017 г. броят на
заетите в бранша ще се увеличи тройно. В момента в сектора са заети
между 12 и 15 хил. души, предимно на възраст между 20 и 30 години48.

Секторът на ИТ е един от най-динамично развиващите се в страната,
като остава сравнително незасегнат от икономическата криза както по
света, така и в България, където е водещ по ръст. Според данни на НОИ
през 2012 г. ИТ секторът осигурява работа на 39 353 души, като той е силно
концентриран - малко големи компании, в които работят преобладаващата
част от заетите лица. Броят на предприятията и заетите в сектора рязко
нараства през 2009 г., когато предприятията на пазара се увеличават с 30%,
а наетият персонал е със 17% повече отколкото през 2008 г. В следващите
няколко години ръстът е по-плавен, като покачването на двата показателя
за 2011 г. е съответно 14% и 7%. Обобщените в таблицата данни вероятно
не дават пълна картина за ситуацията в сектора, предвид спецификата на
бранша и невъзможността да се измери големината му. Така например
извън тази статистика остават т.нар. фрилансъри или заетите на свободна
практика, които най-често намират своите ангажименти в специализирани
интернет платформи за посредничество между търсещи и предлагащи
работа на свободна практика. Едни от големите и известни онлайн
платформи са www.elance.com, www.freelancer.com, www.odesk.com. Екс-
перти оценяват техния дял от бизнеса на близо 10%. Според статистика на
сайта Elance 1772 българи са регистрирани към края на 2012 г. като
фрилансъри в дейностите по ИТ и програмиране. Общите приходи за
България са оценени на 1 010 659 USD, което поставя страната ни на 20
място49. Основната група от заетите в сектора е на възраст между 25 г. и
35 г., като делът на заетите под 34 г. за изминалата година е близо 65%.
Този висок процент на млади професионалисти в бранша показва, че към
настоящия момент не може да се говори за застаряване на работната сила в
сектора.

Както е видно от Фиг. 9.2.1, през 2012 г. програмистите на софтуерни
приложения заемат една четвърт от позициите в ИТ сектора, следвани от
системните администратори (7,7%), аналитици по компютърни комуни-
кации (7%) и разработчиците на софтуер (5,6%). Всички други професии
заемат под 5% от ИТ специалностите.

Фиг. 9.2.1. Топ 12 професии по НКПД с най-голям брой наети
в сектор „Информационни технологии“

Според водеща компания в предоставянето на решения в сферата на
човешките ресурси  в средносрочен и дългосрочен план се очакват
следните професии в областта на ИТ да предизвикват все по-голям интерес
на пазара на труда: Android Developer; iOS Developer; Mobile Developer;
Cloud Developer; Cloud System Engineer; Platform Engineer; Applications
System Engineer; BI Data Architect, SaaS Administrator; BI Operations
Administrator; Cloud Security Architect; Cloud Security Administrator и др.

В допълнение представители на запитаните компании прогнозират,
че една от търсените професии, която ще се формира в бъдеще, е т.нар „user

48 Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната
система, БАСКОМ, 2012.
49 Секторен анализ на сектор „Информационни технологии“, БСК, 2013.



experience specialist“. Това са специалисти, които вникват и предвиждат
нуждите на клиентите си. Основните умения за такава позиция се изразяват
в комбинация от технически профил и маркетингов нюх. Друг подобен
вариант за нова позиция са специалисти, които не са тясно профилирани за
работа по конкретна платформа, а за интеграция между платформи. Както
става ясно все по-дефицитни стават интердисциплинарните познания и
способността на служителите в ИТ сектора да ги комбинират50.

9.3. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН
„Информатика и компютърни науки”

Фиг. 9.3.1. Потребности от специалисти, отнасящи се  за ПН "Информатика
и компютърни науки"

По данни от публикация на BASSCOM са установени дефицити на
професии както в изследванията на ИТ сектора, така и в изследванията на
други сектори, където са посочени:

• софтуерни специалисти по индустриален софтуер;
• програмисти по приложно програмно осигуряване51.
Развитието на информационните технологии налага въвеждането на

нови длъжности, както и допълването на много от съществуващите с нови
умения и компетенции. Например в същият анализ са публикувани нови
тенденции за професии в клъстер „Мехатроника и автоматизация“ за
необходимостта от ИТ специалисти във връзка с навлизането на инте-
лигентните охранителни системи, изграждането на повече мониторинг
центрове, проектирането на мрежи от охранителни системи и др. са пред-
поставка за нарасналото търсене на специалисти за инсталиране, настрой-
ки, софтуерно и хардуерно обслужване, сервиз и др. дейности. В сектора
“Дейности по охрана и разследване” до 2023 са необходими съответно
е-туризъм и онлайн туристическите услуги и обслужване. В тази връзка
много фирми активизираха своите дейности в национален мащаб по
отношение на промотиране на ИТ индустрията и привличане на младежите

50 Секторен анализ на сектор „Информационни технологии“, БСК, 2013.
51 Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната
система, БАСКОМ, 2012.



към професии с ИТ: кампании на Musala Soft, Samsung и JobTiger, First
Online Solutions и др.

Количествената нужда от нови работни места се очаква да се удвои,
създавайки огромен дефицит на кадри в индустрията. Специално проучване
на БАСКОМ показва, че, ако софтуерният бизнес се развива според  очак-
ванията, след три години ще има нужда от:

• 3 пъти повече софтуерни специалисти (разработка, качествен
контрол и т.н.);

• 2 пъти повече управленски кадри (проектен мениджмънт, отдели и
т.н.);

• 2 пъти повече специалисти по маркетинг и продажби.
Ако българската софтуерна индустрия се развива според описаните в

предходния раздел темпове и тенденции, след 10 години ще бъде наличен
следният дисбаланс на необходимите специалисти:

• бизнес аналитици и проектанти на решения;
• творчески личности, които могат да създават ново знание;
• специалисти, които могат да правят развойна дейност и да създават

технологии;
• лидери вместо управители;
• маркетолози вместо продавачи;
• дизайнери, сценаристи и специалисти по ползваемост и потребител-

ско преживяване вместо технически документатори;
• специалисти в различни области на знанието, които имат високи

компетентности по информатика и могат да работят заедно със софтуерни
специалисти, за да създават иновативни решения със световен пазарен
потенциал.

Според данните от анкетираните работодатели до момента софтуерни
фирми търсенето на програмисти, разработчици на уеб и мобилни
приложения в момента ще се запази, като през следващите 10 г. ще се
увеличи търсенето на бизнес анализатори, ИТ интегратори (специалисти,
работещи с големи масиви от данни) и разработчици на интерфейси.

С цел обезпечаване на търсенето катедра “Информатика” предлага
обучение в бакалавърска програма, обучение в седем магистърски специа-
лизирани програми и множество специализирани краткосрочни курсове.
Екипът на катедрата работи и по откриване на потребности към ИТ
квалификация и на кадри от други области. В този смисъл подготвя
специализирани обучения за допълнително образование и квалификация на
журналисти, библиотекари и учители.

9.4. Дефицити в образователната подготовка на служителите в
областта на информатиката и компютърните науки

През 2011 г. браншовите организации в сферата на ИКТ създадоха
обща работна група с цел да определят изискванията на софтуерната
индустрия към българската образователна система – училищно и универ-
ситетско образование, професионално развитие и учене през целия живот.

Качеството на образование и количеството завършващи специалисти
не отговаря на нуждите на индустрията с висока добавена стойност – в
частност на софтуерната индустрия. Това налага определянето на изиск-
вания за реформа на образователната система. Ясните изисквания са
единственият начин да се даде нужната посока и критериите за успех на
необходимите реформи на образователната система52.

Съществува несъответствие между сегашните начини на преподаване
и измерване на знания (изпити и дипломи) и реалните качества, знания и
умения, нужни за успешна професионална реализация. Необходимо е да се
премине към компетентностен подход, който интегрира знания, умения,
нагласи/ценности и опит в поведения, водещи до добро изпълнение.
Следователно трябва да се трансформира традиционният академичен модел
на преподаване в компетентностен модел на преподаване и измерване на
образователните резултати. Всички анкетирани посочват необходимостта
от развитие на „меки умения“ на своите бъдещи служители, развитие на
умения за учене и работа в динамична среда.

52 Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната
система, БАСКОМ, 2012.



Представителите на интервюираните компании споделят, че около
шест месеца отнема подготовката на младшите специалисти, докато
започнат да прилагат ефективно своите технически умения. Поради тази
причина по-големите фирми отделят ресурси и средства в развитието на
структурирани програми за обучение/стажантски програми и търсят
предимно млади таланти, които да развият професионално.

Компетентностите интегрират знания, умения, нагласи и поведения
на служителите за постигане на качествени резултати в дадена професио-
нална роля. Те са устойчиви отличителни личностни черти и характери-
стики, които определят доброто изпълнение. Не самото притежаване на
знания и умения, а подходящите поведения за тяхното прилагане в
конкретни работни ситуации.

Българската софтуерна индустрия и цялото общество има необхо-
димост от самостоятелни личности, които могат да мислят концептуално,
способни са да осъзнават сложни модели и взаимовръзки – и да създават
нови, които могат да научават нови неща ефикасно и критично - които
могат да съзидават. Имаме необходимост не просто от добри технически
специалисти, а от хора с широк кръгозор и способност за балансиране на
професионалното и личното си развитие.

В досега проведените анкети и анализите по тях се вижда, че анке-
тираните са ориентирани към дефицит на дисциплини, свързани с бази
данни, програмиране и особено разработка на софтуер, поради което ще
работят впоследствие по препоръки в тези учебни програми.

За допълване на профила на специалността и палитрата от специал-
ности в професионалното направление ще бъдат търсени и специалисти от
други фирми с по-специфичен профил, а именно разработка на компю-
търни игри, уеб дизайн и др.

Табл. 9.4.1. Дефицити в образователната подготовка на служителите в областта
на ПН „Информатика и компютърни науки“

Категорично като най-изявен дефицит се посочва липсата на прак-
тическа подготовка. През настоящата година студентите от първи курс на
спец. “Информатика и компютърни науки” се срещнаха с бизнеса още в
подготвителната седмица в университета. Студентите имат възможност да
участват в стажове и практики във всеки момент от обучението си, а не да
изчакват да завършат. Това категорично ще им помогне да редуцират
проблема с липса на практически умения.

Категорично е регистриран от преподавателите от катедрата дефици-
та по отношение на езиковата култура и знанията на чужди езици. В този
смисъл през втори семестър на настоящата година на студентите ще бъде
предложено да изберат дисциплина, която искат да изучават на английски
език.



9.5. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията

Табл. 9.5.1. Необходими качества и компетенции на ИТ служителите

Необходими качества и
компетенции на IT служителите

Към настоящия
момент След 10 години

Бр. Анкети 23 Бр.
Анкети

2
3

Бр. % Бр. %

Лидерски и предприемачески
компетенции 1 4 3 1

3

Комуникативни умения 13 57 12 5
2

Езикова култура 10 43 7 3
0

Емоционална интелигентност
– адекватно социално и работно
поведение

12 52 10 4
3

Специфични професионални и
технически компетенции 6 26 12 5

2

Компютърни умения 6 26 9 3
9

Умения за сътрудничество 7 30 11 4
8

Непрекъснато учене и
усъвършенстване 11 48 13 5

7

Владеене на друг език 4 17 11 4
8

Нормативна компетентност -
познаване и прилагане на
стандарти и изисквания

5 22 2 9

Гъвкавост, адаптивност,
улесняване на промяната 9 39 13 5

7

Като най-важни (над 50%) са откроени уменията за сътрудничество,
комуникативните умения, непрекъснатото учене и усъвършенстване. След-
ващите по значимост са (между 40 и 50%) са езиковата култура, норма-
тивната компетентност, работата със специфични софтуерни продукти и
владеенето на чужд език. Хората с езикови умения, съчетани с висше
инженерно, техническо или финансово образование, са сред най-ценните
специалисти в този сектор.

Има разбира се, предвиждания за очакваните качества на професиите
на бъдещето. Професията Solution Strategist – ИТ специалист с бизнес
насоченост към клиентите е типичен представител на професиите от
бъдещето, където умения и знания от доскоро несъвместими направления
се преплитат в нов вид специалист. Интердисциплинарната професия е нова
за България и специалистите за нея се подготвят основно в компаниите, в
които работят. Реално тя включва няколко досегашни специалиста:

• Software Architect – за техническата част;
• Business Analyst – за бизнес частта;
• IT Consultant – с цел имплементиране на нови технологии и ино-

вации;
• Sales – продажби.
Търсени умения за тази професия са:
• задълбочени технически познания;
• аналитично мислене;
• социални умения;
• презентационни умения;
• умения за мултикултурно общуване (тези специалисти се виждат с

клиенти от цял свят).
Облачните технологии са особено ключови днес и ще бъдат такива за

в бъдеще. При професионална реализация в тях търсени умения са:
• аналитично мислене;
• комуникативни умения;
• желание за нови знания;
• умения за бърза адаптация и добиване на нови знания;
• умения за работа в екип;



• търпение.
Разбирането и споделянето на принципите на гъвкавите методологии

за разработване на софтуер (от англ. Agile методики) са също споменати от
повечето от работодателите, като предвид ползите си (бързина и гъвкавост,
по-добро удовлетворяване на потребностите на клиента) тези принципи се
очаква да се налагат и в бъдеще. Способността за гъвкаво разработване
само по себе си не е квалификация, но оказва влияние върху организацията
и бизнес процесите в ИТ компаниите.

9.6. Обобщени изводи за ПН “Информатика и компютърни
науки”

Българската софтуерна индустрия:
• има една от най-високите добавени стойности в националната

икономика;
• осигурява стойностно професионално и личностно развитие на

младите хора;
• дава възможност за реализация, съизмерима със световните

постижения;
• осигурява качествен живот на семействата им, без да напускат

България;
• осигурява най-високите средни възнаграждения (над 2300 лв./

месец);
• е експортно ориентирана (над 50%) и конкурентоспособна в

световен мащаб;
• коректно плаща данъци и осигуровки;
• расте устойчиво с 10% годишно – в пъти по-бързо от средния

растеж на БВП.
Компаниите в ИТ сектора страдат от недостиг на три пъти повече

кадри, като този недостиг ще става все по-остър в бъдеще, ако индустрията
расте със същия темп. Все по-важни и търсени от работодателите са
„меките” умения, подходящи ключови социални умения и подходящи
манталитет и нагласи. От служителите се очаква да познават добре бизнес
практиките и да имат много добри познания за индустрията, в която
оперират клиентите им. Специфични умения за по-високо професионално
ниво също се определят като по-дефицитни. Съществува дисбаланс между
търсене и предлагане на пазара на труда по отношение на умения,
квалификация и очаквания.

Все повече време отнема наемането на старши специалисти. В
бъдеще все по-търсени ще са проектни мениджъри, бизнес анализатори,
консултанти, като освен специфичните технически познания от тях се
очаква да имат все по-добро разбиране и предвиждане за потребностите на
клиентите и маркетингов нюх. Мобилните технологии поставят началото на
нови професии, нужда от разработчици на разнообразни приложения с
креативни идеи и нови познания.

Секторът предоставя еднакво добри условия за труд за всяка възра-
стова група и пол. От съществено значение са единствено познанията и
уменията и това е водещо при избора на персонал. Основни фактори, които
оказват влияние върху развитието на човешките ресурси, са технологиите.
Те определят търсената комбинация от технически умения, както и из-
граждането на базови и комплексни когнитивно-емоционални компетент-
ности в ранна възраст.

Основите заети са млади професионалисти на възраст 25–34 г.
Притеснителен е фактът, че намалява младежката заетост (на лица между
15 г. и 24 г.), което ще повлияе негативно на работната сила в бъдеще.
Териториална концентрация – София е център на ИТ сектора, където са
съсредоточени 72% от служителите.

Работните места за програмисти, разработчици на софтуер, инженери
по осигуряване качеството на софтуера и специалисти „Поддръжка” са най-
многобройни  в софтуерния бранш, като значението на професията
„инженери по осигуряване качеството на софтуера” се засилва, а сред
програмистите най-търсени са уеб програмистите. Новите философии за
разработване на софтуер влияят върху организационната структура на
практикуващите ги компании - големина и състав на екипа, комуника-
ционни потоци, стил на управление.



9.7. Най-търсени и перспективни позиции в професионално
направление “Информатика и компютърни науки”

• Програмист
• Софтуерен инженер
• Инженер по качеството на софтуера
• Бизнес анализатор
• Администратор на бази данни
• Специалист по дигитален маркетинг
• Дизайнер на взаимодействието (UX)
• Разработчици на приложения за мобилни устройства
• Специалисти в областта на облачните технологии.

10. Анализ на потребностите от кадри в професионално
направление „Психология”

10.1. Цел, задачи и обхват на анализа

Настоящият анализ се базира на няколко основни източника. Прове-
дено е емпирично проучване по проекта. От раздадените голям брой
анкетни карти е получена информация, която се съдържа в 40 анкетни
карти. Проведени са срещи и семинари, на които са обсъждани проблемите
за потребностите на пазара на труда към момента и в перспектива в
следващите 10 години от психолози, както и техните компетентности. Под
внимание бяха взети и публикации по темата, разкриващи ситуацията в
различни страни и в световен мащаб.

Изследователите от цял свят отбелязват нарастваща потребност от
психологически услуги – във връзка с натрупването на личностни,
междуличностни, групови и общностни проблеми, които изискват намесата
на обучени психолози 53,54. Очакванията са да нараства потребността от
психолози поради ограничените лични, групови и общностни ресурси за
преодоляване на различни психични затруднения. Основанията за тези
прогнози са устойчивите тенденции на социалния живот – много от по-рано
действащите социални връзки, които са били ресурс за справяне с неблаго-
получия, са отслабнали или прекратили съществуването си; социално
демографски характеристики – нараства заболеваемостта сред населението,
населението застарява, (в национален, европейски и световен мащаб) и
тенденцията в развитите страни да се полагат повече и по-качествени
грижи за уязвимите групи от населението (деца, болни, възрастни, прежи-
велите кризи и т.н.), както и да се търсят по-добри икономически резултати
чрез подходящи психологически намеси в организациите, подкрепа на
креативността и т.н.

Някои числа в подкрепа на описаната тенденцията:
 В САЩ бюрото за трудова статистика към Министерството на

труда предвижда увеличаване броя на търсенето на психолози да става с
12% всяка година до 2018 г. като се очаква най-търсени да са консултан-
тите или здравните психолози, организационните психолози, училищните
психолози, клиничните психолози55;

 В Ирландия очакванията са да се достигне до съотношение 1
психолог на 3000 или 5000 човека от населението на страната56.

 Във Великобритания, според някои автори, само клиничните
психолози трябва да нараснат с 10 000, за да се отговори на потребностите
на практиката57

53 Branley, A. & Byrne, M. (2012). How many psychologists do we need? The Irish Psychologist,
vol. 38, Issue 5, 136-138.
54 Votta-Bleeker, L., & Cohen, K. R. (2014). Matching Need, Supply, and Demand in Psychology:
How Many to Do What for Whom?. Canadian Psychology, 55(2), 131-134. doi:10.1037/a0036456
55 Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2014-
15 Edition, Psychologists, on the Internet at http://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-
science/psychologists.htm.
56Branley, A. & Byrne, M. (2012). How many psychologists do we need? The Irish Psychologist,
vol. 38, Issue 5, 136-138.

http://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/psychologists.htm
http://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/psychologists.htm


В България също нараства потребността от психологически услуги –
към световните тенденции трябва да се добавят характерни за нашата
страна проблеми пораждащи нарастващо психично напрежение:

 Икономически трудности и несигурност по отношение на базови
условия на живот;

 Продължителна духовна и политическа криза на обществото;
 Високо равнище на различни видове престъпност;
 Загуба на идентичност и трудности в общуването между поко-

ленията и в семейството;
 Липса на общностен ресурс – гражданските организации по-скоро

обслужват себе си, отколкото общността;
 Зачестили природни бедствия и др.
На този фон в анкетното проучване на работодатели не се отбелязва

интерес към наемането на психолози за назначаване, а по-често (там,
където има отговори) става въпрос за нуждите на обществото ни. Липсата
на работни места за психолози се вижда и в обявите за търсене на работа (в
Бюрата по труда и в частните трудови борси). Ситуацията може да се
обобщи като „има нужда от психолози, но няма работни места за
психолози”.

10.2. Дефицити и потребности от специалисти в ПН
“Психология”

В настоящия момент, според изследваните работодатели, са необхо-
дими следните специалисти като (подредени по честота на посочване):

 Психолози за кризисна интервенция;
 Консултанти;
 Училищни психолози;
 Организационни психолози;
 Психотерапевти;
 Психолози за социалната сфера.
Очакванията за следващите 10 години са близо до посочените като

настоящи дефицити (подредени по честота на посочване):
 Училищни психолози;
 Организационни психолози;
 Психолози за кризисна интервенция;
 Психотерапевти;
 Специалисти по психология на рекламата и маркетинга;
 Психолози за социалната сфера;
 Консултанти;
 Клинични психолози.

10.3. Дефицити в образователната подготовка на служителите в
областта на психологията

Важен аспект за реализацията на психолозите на пазара на труда са
идентифицираните дефицити в подготовката на студентите, тяхната
пригодност към пазарните изисквания. Работодателите отбелязват следните
слабости в подготовката на специалистите (Фиг. 10.3.1.):

– всички отбелязват „Недостатъчна практическа подготовка”;
– почти 60 % отбелязват „Дефицити в областта на работата по

проекти”;
– близо 50 % смятат, че „Липсва връзка на теорията с практиката”;
– 40 % намират „Дефицити в областта на чуждоезиковата подго-

товка”;
– Не са отбелязани проблеми с теоретичната подготовка, която се

очерта като много значима за психолозите по време на дискусиите с
експерти и работодатели.

57 Campbell, C. (2012). Do we really need more psychiatrists or psychologists?
http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/commentAndOpinion/2012/Do-we-really-need-more-
psychiatrists-or-psychologists.aspx.
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Фиг. 10.3.1.  Дефицити в образователната подготовка на служителите – психолози,
според работодателите

10.4. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията

Качествата, които работодателите очакват от психолозите се ранжи-
рат както следва (Фиг. 10.4.2.):

– Емоционална интелигентност – адекватно социално и работно
поведение (посочено от 100% от анкетираните);

– Непрекъснато учене и усъвършенстване (близо 80% от анкети-
раните);

– Владеене на друг език (важно за близо 60%);
– Нормативна компетентност – познаване и прилагане на стандарти и

изисквания (посочено приблизително половината);
– Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната (приблизително

половината);
– Езикова култура (приблизително половината);
– Лидерски и предприемачески компетенции (40%);
– Комуникативни компетенции (под 20%);
– Умения за сътрудничество (под 20%).

необходими качества в момента

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9

качества

пр
оц

ен
ти

Фиг. 10.4.2. Отговори на въпрос „Какви качества на служителите са необходими
още,

за да бъдат удовлетворени потребностите на фирмата/институцията Ви?”
В перспектива на близките 10 години, работодателите очертават

следния набор от важни (ценени) компетенции (Фиг. 10.4.3):
– Емоционална интелигентност – адекватно социално и работно пове-

дение (посочено от близо 90% от анкетираните);
– Непрекъснато учене и усъвършенстване (близо 80% от анкети-

раните);
– Комуникативни компетенции (важно за близо 60%);
– Владеене на друг език (важно за близо 60%);
– Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната (важно за близо

60%);
– Специфични професионални и технически компетенции (60%);
– Нормативна компетентност – познаване и прилагане на стандарти и

изисквания (посочено приблизително половината);
– Езикова култура (около 40 %);
– Лидерски и предприемачески компетенции (30%);
– Умения за сътрудничество (около 30%);
– Компютърни умения (под 20 %).



важни качества след 10 години

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

качества
пр

оц
ен

ти

Фиг. 10.4.3. Какви компетенции на психолозите ще бъдат ценени след 10 години

10.5. Обобщени изводи за ПН “Психология”

Насищането с психолози, достатъчно компетентни да практикуват в
някоя от сферите на психологическите практики към момента е все още
недостатъчно. В следващите 10 години ще се изпитва потребност в
обществен план за компетентни психолози. Обучението в професионалното
направление е перспективно.

От сравняване на двете перспективи – какво е нужно сега и какво се
очаква да е ценено след 10 години може да се направи следното обобщение:
като ключови характеристики за професията се очертават емоцио-
налната интелигентност и нагласата за непрекъснато учене и усъвър-
шенстване. Съществено значение имат и ще имат умения като гъвкавост,
адаптивност, улесняване на промяната. Комуникативните компетенции и
езиковата култура също са оценени като важни. В перспектива на
следващите 10 години се очаква да нараства значението на специфичните
професионални и технически компетенции.

Като съществени за добрата реализация на пазара на труда са
неспецифичните за професията „владеене на друг език” и „нормативна
компетентност – познаване и прилагане на стандарти и изисквания”.

В проведените срещи и семинари с работодателите (по повод потреб-
ностите на пазара на труда от психолози и техните компетенции като
настоящи проблеми и възможности за постигане на по-добри резултати)
някои от цитираните данни бяха потвърдени, други – променени в хода на
дискусиите, а трети се очертаха като нови перспективи:

– Има тенденция да се търсят психолози за решаване на възникнали
проблеми от съществуващи фирми или организации, без да се осигурява на
психолозите трудов договор (работно място).

– Може да се прогнозира, че в перспектива ще нараства нуждата от
фирми, които са обединили психолози с различна професионална спе-
циализация.

– Очаква се и да се повиши интереса към психолозите в здравната
сфера.

Психолозите от своя страна ще трябва да проявяват гъвкавост и
адаптивност, да разширяват своите професионални знания, умения и компе-
тентности и да се ориентират към самонаемане.

От ключово значение за психолозите е усвояването на базова
теоретична подготовка (психологията е наука), базови умения за прилагане
на психологическите методи, преди да се премине към надграждане със
специфични модели, методи и техники.

Очертава се дефицит в подготовката на психолозите, който излиза
извън рамката на професионалните им умения – този за предприема-
чеството (в контекста на самонаемане или създаване на фирма) и работа по
проекти.

Съществуват различни модели за адаптирането на студентите по
психология към бъдещата практическа реализация и предстои тяхното
апробиране.

10.6. Най-търсени и перспективни позиции в професионално
направление “Психология”

• Психолози за кризисна интерванеция
• Училищни психолози
• Организационни психолози



• Здравни психолози
• Консултанти.

11. Анализ на потребностите от кадри в професионално
направление „Политически науки”

В Професионално направление „Политически науки” на ВСУ
„Черноризец Храбър” се подготвят кадри с висше образование в ОКС
„бакалавър” по специалности “Международни отношения и право” и ОКС
„магистър” по специалност „Международна политика и сигурност”. Основ-
ните направления на пазара на труда, в които завършилите могат да се
реализират са: преподаватели по политически науки; политически ана-
лизатори; политолози; служители и консултанти към различни органи на
централната държавна власт; кадри за общинска и областна админист-
рация и органи за местно самоуправление; служители и консултанти към
политически партии, неправителствени организации, в международни
публични органи и др.

11.1. Цел, задачи и обхват на анализа

Целта е да се установи степента на съответствие между насочеността
на обучението в ПН „Политически науки” и потребностите на пазара на
труда от специалисти по политически науки и международни отношения.
Да се разкрият проблеми, свързани с подготовката на кадри в сферата на
политическите науки с помощта на получените резултати да се актуали-
зират при необходимост действащите учебни планове съответно на изиск-
ванията на бизнеса

Анализът се базира на решаването на две основни задачи: първата,
да се разкрие моментната ситуация на пазара на търсене на специалисти по
политически науки и международни отношения – търсени специалисти,
търсени компетенции от работодателите, дефицити в образователната
подготовка на служителите, разкрити от работодателите; втората задача,
да се очертаят тенденции за бъдещото развитие на сектора, което да даде
възможност за усъвършенстване на образователният продукт предлаган от
ВСУ „Черноризец Храбър” в ПН „Политически науки".

Обект на изследването са работодатели, предоставящи услуги в
сферата на политическите науки, международните отношения, централната
и местна държавна власт и т.н.

Методът използван за нуждите на изследването е анкетно проучване.
Следва да се отбележи, че поради липсата на ясна и точна категоризация на
дейностите, попадащи в сферата на „политическите науки”, извършвани от
специалисти с висше образование, бе затруднено ползването на официална
статистическа информация за състоянието и развитието на пазара на труда.
Подбраните в анкетата видове специалисти са изведени от най-често
срещаните в практиката.

В допълнение, поради спецификата на начина на подбор и наемане на
работа на специалисти по международни отношения и политология, насо-
чеността на анкетирането беше предимно към представители на държавния
сектор, които са основните потребители на кадри на випускници, завър-
шили специалностите „Международни отношения и право” или „Между-
народна политика и сигурност” във ВСУ „Черноризец Храбър”.

Бяха анкетирани 44 представители на работодатели и специалисти,
които работят в сферата на международните отношения и политическите
науки. Мнението на анкетираните е особено значимо, както може да се
види от разпределението по позиции, заемани в съответната институция
или организация. 79,8 % от анкетираните са работодатели или ръково-
дители, които имат преки наблюдения върху подбора и работата на
служителите в областта на международните отношения и политическите
науки, държавната и централна администрация:

Табл. 11.1.1
Позиция Брой

Управител 5
Младши експерт - държавен сектор 7



Главен експерт- държавен сектор 4
Директор дирекция 2
Мениджър 3
Началник група 5
Ръководител отдел 4
Експерт частен сектор 6
Друго или не посочили 8

11.2. Дефицити и потребности от специалисти в ПН
“Политически науки”

Получените резултати очертават следната картина за специалистите,
подготвяни в ПН „Политически науки”:

Близо една шеста от анкетираните (16 %) споделят, че нямат трудно-
сти с търсенето на специалисти в сферата на международните отношения,
политологията и държавната администрация. Останалите участници към
момента очертават по-висока потребност на пазара от четири вида
специалисти, от посочени десет в анкетата. Резултатите на Въпрос №1:
„Имате ли трудности при намирането и назначаването на следните
специалисти?” очертават дефицити на пазара по отношение на следните
специалисти:

26% – Кадри за общинска и областна администрация и органи за
местно самоуправление;

17% – Служители и консултанти към политически партии, непра-
вителствени организации, в международни публични органи;

13% – Служители и консултанти към различни органи на централната
държавна власт;

10% – Политически анализатори и политолози;
8% – Външнотърговски специалисти;
8% – Преподаватели по политически науки.
11.3. Трудности при набиране на подходящ персонал в ПН

„Политически науки”

Трудностите, пред които е изправен сектора при набирането на
персонал очертават следните по-важни проблемни области (Въпрос № 2):

1. Неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завър-
шилите специалисти;

2. Неподходящи и недостатъчни компетенции на завършилите
специалисти;

3. Трудности при намирането на специалисти със съответните
личностни качества. Почти идентичен резултат се очертава при отговорите
„липса на специалисти от съответните области” и съответно „неподходяща
и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите специалисти”.

Особено острият проблем с недостатъчната практическа подготовка
се подчертава не само в анкетните карти, но и на срещата с представители
на МВнР, Президентството и Дипломатически институт към МВнР, които
изтъкват главните липси на младите специалисти, които започват при тях, а
именно: неумение за говорене пред публика, липса на умения за водене на
дебати, изразяване и реторика и т.н.

11.4. Дефицити в образователната подготовка на служителите в
областта на политическите науки

Тези резултати корелират с резултатите от Въпрос №3: „Какви
дефицити откривате в образователната подготовка на Вашите служители
политолози?”, които недвусмислено очертават един от основните проблеми
и той е „недостатъчна практическа подготовка” – 35,3%,  „липса на връзка
на теорията с практиката” – 33%, „дефицити в областта на чуждоезиковата
подготовка” – 15,3%, „дефицити в областта на работата по проекти” –
13,3%. Аналогични са и проблемите, които се очертаха и бяха изведени на
първата работна среща с бизнеса по проекта, както и на срещата за
формиране на браншово настоятелство.

11.5. Необходими качества и компетенции на служителите за
удовлетворяване потребностите на организацията



Интерес будят търсените качества у служителите от страна на
работодателите. Въпрос №4: “Какви качества на служителите са необхо-
дими още, за да бъдат удовлетворени потребностите на фирмата/институ-
цията Ви?”. На първо място, 51% от респондентите считат, че има нужда от
развиване най-вече на специфични професионални компетенции, като най-
често е посочвана именно липсата на умения за говорене през публика,
публично представяне, начин на изразяване. Тези отговори са в тясна
връзка със следващите отговори, в които: 50% посочват липсата на „кому-
никативни умения”, 43% „адекватно социално и работно поведение”. На
следващо място се очертава -15% „езикова култура”, 13,3% „гъвкавост,
адаптивност, улесняване на промяната”, 10% „непрекъснато учене и
усъвършенстване”. Въз основа на събраните мнения може да се направи
извод, че анкетираните потребители на кадри „политически науки” очер-
тават проблем, свързан с необходимост от развиване на лични и технически
компетенции.

Този извод се потвърждава и от резултатите получени на Въпрос № 6:
“Какви компетенции предвиждате, че бихте ценили след 10 години?” При
сравнение на получените резултати от двата въпроса по отношение на
прогнозата за търсените компетенции се очертава следната картина:

Табл. 11.5.1
Към момента: 10-годишна прогноза:

Специфични професионални
компетенции 51%

Специфични професионални
компетенции 67%;

Комуникативни умения 50%; Комуникативни умения 57%;
Адекватно социално и работно
поведение 43%

Адекватно социално и работно
поведение
45%

Езикова култура 15% Езикова култура 56%

Отговорите на Въпрос №5 “В близките 10 години от какви специа-
листи предвиждате, че ще имате нужда във Вашата фирма/институция?”
сочат следните тенденции:

Табл. 11.5.2
Моментна потребност на пазара: 10-годишна прогноза:

26%-Кадри за общинска и
областна администрация и органи за
местно самоуправление;

36%-Кадри за общинска и
областна администрация и органи за
местно самоуправление;

17%-Служители и консултанти
към политически партии,
неправителствени организации, в
международни публични органи;

20%-Служители и консултанти
към политически партии,
неправителствени организации, в
международни публични органи;

13%-Служители и консултанти
към различни органи на централната
държавна власт;

20%-Служители и консултанти
към различни органи на централната
държавна власт;

10%-Политически анализатори и
политолози;

15%-Политически анализатори и
политолози;

11.6. Обобщени изводи за ПН “Политически науки”

1. Общата картина очертана при този анализ сочи, че ВСУ
„Черноризец Храбър” предлага към момента търсените на пазара базови
бакалавърски специалности за подготовка на специалисти по политически
науки и международни отношения.

2. Учебните планове и програми дават необходимата теоретична
подготовка, дори са на високо академично ниво, според мнението на
представителите на бизнеса, потвърдено и при проведените работни срещи
по проекта. Прекалено високият академизъм обаче е за сметка на търсените
от пазара на труда специфични компетенции – професионални и лични,
особено що се касае до базови умения като говорене пред публика, стил на
писмено и устно изразяване, умения за дебати.

3. Отдалечаването на учебната подготовката в университета от
практиката и усвояването на практически умения е същественият проблем
на образованието, който очертават представителите на бизнеса.



Предложения за усъвършенстване на образователния продукт,
предлаган от професионално направление „Политически науки” на Варнен-
ския свободен университет „Черноризец Храбър”:

1. По отношение на необходимостта от усъвършенстване на дей-
стващите учебни планове, с цел подобряване на подготовката на специа-
листи по политически науки, обучавани във ВСУ „Черноризец Храбър”.
Първо – необходимост от засилване на практическото обучение с цел
придобиване на специфични професионални компетенции, като се прибли-
жи обучаемият до реална работна среда. И второ – включване на учебни
дисциплини в учебните планове, които да осигуряват насоченост към
развитие на лични компетенции у обучаемите – комуникативни умения,
развитие на умения за учене през целия живот, адаптивност, работа в екип
и други.

2. Необходимо е да се разшири палитрата от предлагане на маги-
стърски програми, които осигуряват по-тясно специализиране, което да
съответства на нуждите на пазара. Могат да бъдат предложени нови
магистърски програми с цел отговаряне на очертаните потребности на
пазара за две от групите специалисти като се търсят комбинирани програми
между „Политически науки” и „Администрация и управление” във връзка с
голямото търсене в държавния сектор – местна и централна власт. По време
на срещите с работодатели, относно бакалавърските програми по
„Международни отношения и право” и магистърските по „Международна
политика и сигурност”, бе отчетено че подобен интердисциплинарен
подход е изключително подходящ като посока за развитие на обучението в
политическото направление.

11.7. Най-търсени и перспективни позиции в професионално
направление “Политически науки”

• Кадри за общинска и областна администрация и органи за местно
самоуправление

• Служители и консултанти към политически партии, неправител-
ствени организации, в международни публични органи

• Служители и консултанти към различни органи на централната
държавна власт

• Политически анализатори и политолози.
12. Обобщен анализ на потребностите от кадри на пазара на

труда

На базата на европейските и българските стратегически
документи за развитие на общността и нашата държава, както и на
основание направените анкетни проучвания с работодатели се
очертават някои общи потребности по отношение подготовката на
специалисти в професионалните направления – предмет на настоящия
проект.

На първо място, е потребността от компютърна компетентност,
при това владеене на специфични програмни продукти и използване на
компютърните технологии за специфични цели. Това подсказва, че
обучението по информатика и компютърна техника в отделните
професионални направления следва да се „специализира” и да задо-
воли специфичните потребности на специалността. Не е повече адек-
ватно универсалното обучение в това направление за всички специал-
ности.

На второ място, съществени за бъдещата реализация на профе-
сионалистите от всички професионални направления, предмет на
настоящия проект, са социалните умения. Те се отнасят до знания,
умения и компетентности в няколко направления – комуникативни
умения, работа в екип, отчитане на културални и религиозни
особености във взаимоотношенията, добро познаване на основите на
гражданското общество и ценностите на демократичните общества. В
тази посока следва да се осигури в процеса на обучението на
специалисти, още в ОКС „бакалавър” на комплекс от задължителни,
избираеми и факултативни дисциплини, които да разширяват
знанията, уменията и компетентностите на младите хора в посока на



тяхната социабилност и гъвкавост в поддържането на адекватни
човешки отношения, общуване, работа в екип и следването на
ценностите на гражданското общество.

На трето място, очевидна е потребността от формиране на
нагласа у бъдещите специалисти с висше образование за лидерска
изява. В тази връзка е необходимо създаването на такива практически
занятия, чрез които да се дава възможност за лидерска изява и
паралелно с това формирането на социални умения за работа в екип. В
това отношение съществен принос могат да имат и неформалните
сдружения на студентите, учебно-тренировъчните фирми, извънауди-
торните форми на работа, включването на студентите в проекти,
работата в различните лабораторни форми на изследователска работа
и др.

На четвърто място – потребността от езикова подготовка на
специалистите с висше образование. Посоката на развитие на
световната икономика и обществено-политическите реалности за
България предполагат бъдещите лидери на обществото, независимо от
професионалната квалификация, да използват спокойно поне два от
разпространените езици, освен майчиния. В тази връзка, акценти-
рането върху езиковата подготовка на студентите е напълно логично и
дава добра перспектива за трудова реализация на випускниците на
университета.

Езиковата подготовка предполага да се предоставят както
възможности в рамките на избираемите дисциплини за допълнителна
езикова подготовка, така и предлагането на различни форми, в
рамките на обучението през целия живот, за подобряване на езиковата
подготовка. Сериозни резерви се крият и в целенасоченото даване на
задания за работа с източници на чужд език по различните
специализиращи дисциплини.

На пето място, поради нарасналото търсене на педагогически
кадри на националния пазар на труда е подходящо да се продължи
развиването на практиката за придобиване на учителска правоспо-
собност. Освен в проф. направление „Психология” и „Информатика и
компютърни науки”, провеждането на обучение за придобиване на
учителска правоспособност и в други професионални направления би
хармонизирало с потребностите на обществото у нас в следващите
десет години.

На шесто – последно място, но не последно по значение, се
очертава потребността от формиране на мотивация и нагласа за
предприемачество у студентите от всички професионални направле-
ния. Тази потребност ясно се очертава както в европейските и българ-
ските документи анализиращи перспективите за развитие на Европей-
ския съюз и Р България до 2020 г., така и в резултатите от анкетните
проучвания с представители на практиката в различните професио-
нални направления, предмет на настоящия проект.

В това отношение във ВСУ „Ч. Храбър” е натрупан известен
опит, който следва да се разширява и разпростира сред всички студен-
ти, независимо от професионалната сфера на подготовка. Формирането
на предприемаческа нагласа у младите хора може да става както в
рамките на нарочни дисциплини и форми на обучение при подго-
товката на студентите в различните ОКС, така и в извънаудиторни
форми, като учебно-тренировъчни фирми, майсторски класове, нефор-
мални сдружения на студентите, изследователски и социални проекти.

Очерталите се общи проблемни области в подготовката на
специалисти с висше образование на съвременния етап от развитие на
обществото и като се има перспективата най-малко в следващия
10-годишен период, предполагат трансформиране на учебните планове
и програми във всички професионални направления. Тази трансфор-
мация следва да е в посока не просто да се развиват по-добри прак-
тически умения у професионалистите в отделните професионални
направления, но да се развиват личности с много добри, на първо



място социални умения, чувствителност към човека и неговите прежи-
вявания, способност за адекватно и хуманизирано общуване и лидер-
ство, включително в многонационална среда. На второ място, спе-
циалистите с висше образование в следващите години следва добре да
схващат и разбират обществено-икономическите и политически про-
цеси, връзката им с културата и екологията, да са „заредени” с пред-
приемачески дух. На трето място, това са специалисти, които
изключително добре следва да се възползват и ползват съвременните
информационни технологии за професионалната и мениджърска изява.

Доброто пласиране на възпитаниците на ВСУ „Черноризец
Храбър” зависи от инициативата и разбирането от страна на водещите
за отделните професионални направления катедри, да осигурят в
рамките на учебните планове подходящи форми не само за чисто
професионална подготовка, но и за личностно развитие на бъдещите
специалисти. Университетът разполага с научен и преподавателски
потенциал да осъществи подобно обучение, с което се дава простор и
възможности за успешна професионална и личностна реализация на
випускниците на университета.



Използвани източници

1. Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Съобщение на Комисията. Брюксел 3.3. 2010 г. СОМ (2010) 2020.

2. European Centre for the Development of Vocational Training. Европейски център
за развитие на професионалното обучение. www.cedefop.europa.eu

3. Комюнике от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в
областта на професионалното образование и обучение за периода 2011-2020 г.
Комюнике на министрите от ЕС, отговарящи за професионалното образование
и обучение, европейските социални партньори и Европейската Комисия от
заседание за преразглеждане на стратегическия подход и приоритетите на
процеса от Копенхаген за 2011–2020 г., проведено в Брюж на 7 декември
2010 г.

4. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Нови умения за
нови работни места. Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на
труда и осигуряване на съответстващи на тях умения. Брюксел 16.12.2008.
СОМ (2008) 868.

5. Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013–2020
година.

6. Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора
(2012-2030 г.).

7. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за
периода 2014–2020 г.

8. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г.
9. Eurostat, цит. в НСУЦЖ
10. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014–2020 г.
11. Анализ на състоянието на академичния профил на ВСУ „Черноризец Храбър“

за периода 2006–2011 година. Варна, Ноември 2011 г.
12. Маркетингов анализ „Основни ориентири в актуализиране на специалностната

структура на ВСУ „Черноризец Храбър“ в контекста на чуждестранното
университетско образование“. Варна, април 2009 г.

13. Анализ на резултатите от кандидатстудентски прием 2011/2012 г. Академичен
профил 2012/2013 г. въз основа на маркетингово проучване. Варна, декември
2011 г.

14. Анализ на резултатите от кандидатстудентски прием 2012/2013 г. Академичен
профил 2013/2014 г. (въз основа на предложения за прием от факултетите).
Варна, декември 2012 г.

15. Анализ на резултатите от кандидатстудентския прием за учебната 2013/2014 г.
(ноември 2012 – ноември 2013 г.) Академичен профил и план за организиране
на дейностите за кандидатстудентския прием за учебната 2014/2015 г. Варна,
ноември 2013 г.

16. Проект на Академичен профил на ВСУ – състояние и перспективи за периода
2008–2012 г., Варна, август, 2008 г.

17. Анализ на предлагания от ВСУ „Черноризец Храбър“ образователен продукт
на основата на ключови компоненти на пазара на образователни услуги и
пазара на труда 2011–2013 г., Варна 2011 г.

18. Анализ на пазара на труда през 2012 г. (в контекста на стратегията за
продуктово развитие на ВСУ „Черноризец Храбър“ за периода 2013–2015 г.),
Варна, 2013 г.

19. Резултати от анализа на академичния профил на ВСУ, Варна, февруари 2013 г.
20. http://profit.bg/news/Raste-propastta-mezhdu-nuzhdite-na-biznesa-i-nalichnite-

kadri/nid-88331.html
21. Черкезова, Д. Инвестиция в бъдещето.В: Перспективните професии. Моята

кариера. Пътеводител 2014.
22. Христова, К. Младши инженер по осигуряване на качеството на софтуер. В:

Перспективните професии. Моята кариера. Пътеводител 2014.
23. http://profit.bg/news/Raste-propastta-mezhdu-nuzhdite-na-biznesa-i-nalichnite-

kadri/nid-88331.html
24. Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Туризъм”,

http://www.btch.bg/i.php/news/view.html?nid=612
25. http://profit.bg/news/Raste-propastta-mezhdu-nuzhdite-na-biznesa-i-nalichnite-

kadri/nid-88331.html

http://profit.bg/news/Raste-propastta-mezhdu-nuzhdite-na-biznesa-i-nalichnite-kadri/nid-88331.html
http://profit.bg/news/Raste-propastta-mezhdu-nuzhdite-na-biznesa-i-nalichnite-kadri/nid-88331.html
http://www.btch.bg/i.php/news/view.html?nid=612


26. Анализ на потребностите от обучение за служителите в държавната адми-
нистрация за периода 2015–2018 г. Институт по публична администрация,
http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/apo-obshch_0.pdf

27. Ангелов, П. „Частната охранителна дейност в България на кръстопътя в
бъдещето на Европейския съюз”, Научен алманах на ВСУ „Черноризец
Храбър”, кн. 19, 2012 г., с. 11–18.

28. „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Строи-
телство”, разработен в рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.2009
“Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компе-
тенциите на работната сила по браншове и региони” съвместно с Камарата на
строителите в България, декември 2011.

29. Пак там.
30. НСИ, рубрика: Образование и учене през целия живот, Завършили, подрубри-

ка: „Завършили програми за придобиване на степен професионална квалифи-
кация по тесни области на образованието” http://www.nsi.bg/bg/content/3499/

31. „Анкетно проучване за мотивацията и нагласите, свързани с професионалната
квалификация, образователното ниво и професионалната реализация на
работната сила на фирмено, регионално и браншово ниво”, разработено в
рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 “Разработване и внедряване
на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по
браншове и региони”.

32. Пак там.
33. „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Строи-

телство”, разработен в рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.2009
“Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компе-
тенциите на работната сила по браншове и региони” съвместно с Камарата на
строителите в България, декември 2011.

34. „Укрепване на висшето образование в България – варианти за подобряване на
моделите на управление, контрола на качеството и финансирането на висшето
образование”, Световна банка, септември 2012.

35. „Моментно състояние, практики и тенденции в строителния сектор в
България”, проучване в изпълнение на проект „Пътна карта за обучение и
квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в
сградите за България до 2020 г.” (BUILD UP Skills Bulgaria), подготвен от
консорциум в състав ЕнЕфект Консулт ЕООД (координатор), Национална
агенция за професионално образование и обучение и Камара на строителите в
България, 2012.

36. „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Строител-
ство”, разработен в рамките на проект BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 “Разра-
ботване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите
на работната сила по браншове и региони” съвместно с Камарата на строи-
телите в България, декември 2011.

37. Пак там.
38. Резултати от проучване на търсенето на инженерни кадри на Европейския

пазар на труда, проведено от доц. д-р инж. Росица Петкова, 2014 г.
39. Проучване за очакванията на пазара на труда до 2018 г., направено по проект,

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси -
BG051PO001-6.1.09 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”; http://ophrd.government.
bg/view_doc.php/5018

40. Пак там.
41. http://www.economy.bg/marketing/view/11018/Koi-sa-naj-perspektivnite-profesii-v-

sferata-na-marketinga-i-reklamata
42. Секторен анализ на сектор „Информационни технологии”, БСК, 2013.
43. Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на

образователната система, БАСКОМ, 2012.
44. Проучване за дефицитни и нови професии с тенденции до 2020, Веселина

Костова, Огнян Спасов, БСК-Варна.
45. http://www.indeed.com (2014).
46. Секторен анализ на сектор „Информационни технологии“, БСК, 2013.
47. Пак там.
48. Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образо-

вателната система, БАСКОМ, 2012.
49. Секторен анализ на сектор „Информационни технологии“, БСК, 2013.
50. Пак там

http://www.nsi.bg/bg/content/3499/
http://www.indeed.com/


51. Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на
образователната система, БАСКОМ, 2012.

52. Пак там.
53. Branley, A. & Byrne, M. (2012). How many psychologists do we need? The Irish

Psychologist, vol. 38, Issue 5, 136-138.
54. Votta-Bleeker, L., & Cohen, K. R. (2014). Matching Need, Supply, and Demand in

Psychology: How Many to Do What for Whom?. Canadian Psychology, 55(2), 131-
134. doi:10.1037/a0036456.

55. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook
Handbook, 2014-15 Edition, Psychologists, on the Internet at http://www.bls.gov/
ooh/life-physical-and-social-science/psychologists.htm.

56. Branley, A. & Byrne, M. (2012). How many psychologists do we need? The Irish
Psychologist, vol. 38, Issue 5, 136-138.

57. Campbell, C. (2012). Do we really need more psychiatrists or psychologists?
http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/commentAndOpinion/2012/Do-we-really-
need-more-psychiatrists-or-psychologists.aspx.

http://www.bls.gov/ ooh/life-physical-and-social-science/psychologists.htm
http://www.bls.gov/ ooh/life-physical-and-social-science/psychologists.htm

