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Проект на БСК - „Активно стареене“Бенефициент

• Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Партньори

• Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

Асоциирани партньори

• Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ)

• Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Продължителност - 26 месеца 

Начална дата - 01.10.2019 г., крайна дата - 31.12.2021 г.
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Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография
на работната сила в България

Проучване за специфичните потребности за нови политики и
подходи за адаптиране на работната среда за осигуряване на по-
дълъг трудов живот и способност на работа на хора с хронични
заболявания

Изследване на поколенческите характеристики на работната сила в 
България

Изследване на международни практики и опит в
междугенерационния подход и насърчаването на по-дълъг трудов
живот и способност за работа
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2018 2014

Дял на лицата над 55 г. в структурата на заетите

България е на пето място в света и
на първо място в ЕС по темп на
застаряване. Броят на наетите
лица на възраст над 50 г. е 35%.
Към 2040 г. ще бъде над 40%.

Промяната в коефициента на
възрастовата зависимост в
България се очаква да бъде най-
неблагоприятен в ЕС. От 34,3
(2020) на 52.03 (2070).

270 000 работещи пенсионери

Разминаване между изисквания
за заемане на длъжностите и
квалификационната структура. С
висше образование 19,3%.

Проблеми в статистиката.



ФИГУРА  9.  СТРУКТУРА НА ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ ПО ПОВОД ХИПЕРТОНИЯ,  ДИАБЕТ И ХОББ

 
Източник: НЗОК 

 

• Относителният дял на лицата с хронични
заболявания е 46,7%

• С нарастване на възрастта, броят на хронично
болните в трудоспособна възраст се увеличава

• Най-често срещаните хронични заболявания са
диабет, хипертония, белодробни болести

• През 2018 г., разходите на НЗОК само за тези
три заболявания са над 26 млн. лв. За този
период, загубите на работодателите от
изплащане на болнични е 14 млн. лв.

• Рискови фактори са: напрежение и стрес; проблеми в организацията и режимите
на работа; интензивност на работата и претоварване; монотонност; обездвижване;
неблагоприятни физически параметри на работната среда; нарушен баланс между
работа и личен живот; ниска здравна култура.



➢ Изследването се проведе в периода - ноември 2019 г. – март 2020г.
➢ В прякото изпълнението на дейността се включиха 24 обучени по прилагането на съответните

инструменти за проучване и запознати с методологията на изследването експерти.
➢ Участваха 10 икономическите сектора

Химия

Мебелна промишленост КултураТърговияКонсервна промишленостМеталургия

Целулозно-хартиена промишленостСтроителствоМесопреработване Туризъм

Параметри на изследването:

Полево интервю –
443 респондента

Онлайн анкетно проучване –
270 респодента

Интервю с експерти – 34 
респондента

5 фокус групи – 62 
респондента

Изследване на поколенческите характеристики на раб.сила в България

Броят на обхванатите лица, респонденти участвали в изследването е 809 души. Тяхното
разпределение според участието им във видове инструменти за набиране на информация, е
следното:

Резултати



Резултати
Разпределението на 809те участвали в изследването респондентите по
поколенчески групи :

Поколение Т Поголение Х Поколение Y Поколение Z

27%20%

26%
27%



Поколенчески профили и различия
• Културно-исторически и социален контекст
• Доминиращи ценности
• Мотивация в работата
• Нагласи към предприятието и ръководителите
• Адаптивност към промяната
• Нагласи за обучение и усъвършенстване
• Отношение към технологиите
• Начин на общуване

• Отношение към условията на труд и работоспособност
• Отношение към пенсионирането

Поколение Z
18 -26 г.

Поколение Y
27 -39 г.

Поколение Х
40 -54 г.

Поколение Т
55 -65 г.



https://activeageing.bia-bg.com

https://activeageing.bia-bg.com/


• Проучени са над 130 практики на различни по размер компании,
опериращи както в Европа, така и в глобален мащаб, представящи
различни инструменти, модели и подходи за въвеждането на
междугенерационния подход и управлението на възрастовото
многообразие.

• Преобладаващата част от добрите практики могат да бъдат приложени
от компаниите в България след задълбочено проучване и оценка на:

➢ спецификите и нуждите на дадената организация,

➢ потенциала за разработването и прилагането на
съответните инициативи в конкретното предприятие,

➢ планираната възвръщаемост на инвестициите

Международен опит



де

Дейност 2-резултати
➢ Методически указания с образци на документи

✓ секторни меморандуми за сътрудничество – 10
сектора;

✓ секторни (браншови) партньорски програми - 10
сектора;

✓ проекти за изменение и допълнение на браншови
колективни трудови договори в 5 сектора;

➢ 10 секторни съвещания за обсъждане и приемане на
разработените документи;



Ръководни принципи
• Включване управлението на възрастта и активното стареене в политиките по

управление на човешките ресурси и в социалния диалог
• Управлението на възрастта и поколенческият подход следва да са основна задача

и задължение на мениджмънта
• По-добро осъзнаване на особеностите на остаряването и справедливи нагласи

спрямо възрастта, превенция на дискриминацията и насърчаване на
сътрудничеството и солидарността между поколенията

• Създаване на здравословни условия на труд и организация на работата,
съобразени с потребностите и възможностите, произтичащи от възрастта

• Насърчаване на по-дълъг трудов живот, продуктивност и способност за работа
• Насърчаване на ученето и усъвършенстването през целия живот, създаване на

условия за трансфер на знания и опит между поколенията
• Осигуряване на безпроблемен преход към пенсиониране. Реинтегриране на

възрастни работници, които желаят да останат на пазара на труда



Надежда Димитрова

Експерт в Национален център за оценка на компетенциите

n.dimitrova@competencemap.bg;   

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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