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ТЕМА: 

,,ТЕНДЕНЦИИ КЪМ 

УСТОЙЧИВОСТ“

ПРОФ.Д-Р ГЕНА ВЕЛКОВСКА



УВАЖАЕМА Д-Р ПЕТРОВА – ЗАМЕСТНИК 

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА!

УВАЖАЕМИ ОРГАНИЗАТОРИ , 

ДОКЛАДЧИЦИ И УЧАСТНИЦИ ВЪВ 

ФОРУМА!

ЗА МЕН Е ЧЕСТ ДА БЪДА ЧАСТ ОТ 

АУДИТОРИЯТА!

ПРИВЕТСТВАМ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНАТА ИДЕЯ ПО ЕДНА ВАЖНА 

И ЗНАЧИМА ТЕМА!



В контекста на Националната стратегия за 

активен живот на възрастните хора, 

очакваните и вече придобитите резултати, е 

необходимо да се превърнат в устойчиви 

тенденции.

За тази цел трябва да се отчетат 3 (три) групи

фактори, а именно;

Iва група: ЗАКОНОДАТЕЛНИ;

IIра група: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ – ОРГАНИ

НА ЦЕНТРАЛНАТА И МЕСТНАТА ВЛАСТ;

IIIта група: НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ФАКТОРИ

– НПО В ОБЩЕСТВЕНА И ЧАСТНА ПОЛЗА.



Извън диапазона на посочените

групи, но при отчитане на тяхното

влияние са:

а/ демографските фактори;

б/ икономическите фактори, в това

число пазара на труда и други.

Посочените фактори се намират

едновременно в единство и в

субординация.



Специфичното обаче е:

- Динамиката на всяка една от 

групите, съотносими към 

спецификите на определения период 

в контекста на съответния екшън 

план;

- Доминирането на едни или други 

фактори, което доминиране се 

обуславя от обективната среда 

(климат) или икономическата 

конюнктура ( устойчивост на 

отраслите, устойчивост на пазара на 

труда, устойчивост на социалната и 

здравна системи);



-Отчитането на тази 
сложна компилация от 
фактори и условия би 
трябвало да се превърне в 
перманентна дейност и 
задача на субективния, 
най-общо казано фактор –
органите, оторизирани да 
провеждат демографска 
политика.



Както се отбелязва в Национална 
стратегия за активен живот на 
възрастните хора в България за 
периода 2019 – 2030г. непрекъснатото 
обучение и ученето през целия живот 
ще допринесат уменията на хората да 
следват структурните промени на 
пазара на труда. 

Според резултати от авторско 
изследване, образователните програми 
дори за хора, излезли от диапазона на 
трудовата заетост, се свързват с 
възможностите, които те дават за 
придобиване на нови знания и умения, 
но чрез тези знания се задоволяват и 
лични нужди и потребности на 
възрастните хора.



Изследването се базира на данни, 

събрани по телефона (телефонно 

интервю). 

Интервюираните респонденти са 

лица над 62 годишна възраст с 

пенсионен статус – настоящ или 

предстоящ. Броят на респондентите е 

102-ма души от София и други 

областни центрове на Република 

България.













Анализът на резултатите от изследването, 

налага следните изводи, които са 

свързани с необходимостта от:

Първо, подготовка и прилагане на 

актуални обучителни програми за 

възрастни хора – в съответствие с 

потребностите на възрастните хора и 

потребностите на трудовия пазар;

Второ, подготовка на образователни 

програми за възрастни хора, свързване 

преди всичко с техните лични потребности 

и лични нужди – като например 

придобиване на дигитални умения, езикова 

подготовка и други, необходими на 

съвременния човек, умения.



БЛАГОДАРЯ
ЗА

ВНИМАНИЕТО!

THANKS FOR
ATTENTION!


