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I.

Обхват

Планът за действие представя преглед на настоящата нормативна уредба относно
обхвата на запазените дейности, административните изисквания и рисковете пред
достъпа до всяка една регулирана професия в Република България съгласно
разпределението на Европейската комисия във втория клъстър, основните цели,
предложените мерки и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за
взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59
„Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните
квалификации (изменена с Директива 2013/55/ЕО) и Съобщението на Комисията до
Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет
COM(2013) 676 final от 02.10.2013 г. относно оценката на националното регулиране на
достъпа до професии, както и времеви график за тяхното постигане. За всяка
регулирана професия от плана са посочени основни цели, статистическа информация,
икономически анализ на сектор, към, който попада професията, преглед на настоящата
нормативна

уредба,

заключения

от

направената

оценка,

предложени

мерки,

ориентировъчен метод за постигане на всяка от тях и времеви график за изпълнението
на мерките.

II.

Тенденции на пазара на труда в България - Икономическа активност,
заетост и безработица. Работни места

Икономическа активност и заетост
Според данните от Наблюдението на работната сила 1 населението на България на
15 и повече навършени години за 2014 г. може да се раздели на:

• работна сила – 3 366 млн. лица, от които
o заети – 2 981 млн. лица
o безработни - 449 хил. лица
• лица извън работната сила – 2 851 млн. лица, от които:
1

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез
домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на
населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и
безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.

4

o заради напреднала възраст – 1 548 млн. лица
o по други причини – 1 303 млн. лица.
Заетите и безработните лица съставляват работната сила (икономически
активното население).
Икономическа активност
Според наличните данни - за последните 12 месеца до юни 2015 г. средногодишният брой на работната сила в България е 3 354 млн. лица. Промяната през
2014 г. като цяло е отрицателна, като се наблюдава увеличение при мъжете и
намаление при жените. В периода 2010-2014 г. е регистрирано намаление на броя на
работната сила с 35 хил. лица.
Таблица 1. Работна сила на населението на 15 и повече навършени години (хил.)

Общо

3354

3366

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г.
-5,3

Мъже

1791

1799

2,0

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
-35,0
-6,1

1563
1567
-7,3
-28,9
Жени
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни и тримесечни данни.

През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на икономическа активност за
населението на възраст от 15 до 64 навършени години е 69,4%, като е с 0,6 пр.п. повисок в сравнение неговото равнище през второто тримесечие на 2014 г.
Коефициентът на икономическа активност (относителният дял на икономически
активното население от населението на същата възраст) е 54,2% средно за последните
12 месеца до юни 2015 г. за населението на 15 и повече навършени години.
Таблица 2. Коефициенти на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени
години (%)

Общо

54,2

54,1

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г. (в
пр. п.)
0,2

Мъже

60,1

60,1

0,4

2,5

Жени

48,6

48,6

0,0

1,7

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр. п.)
2,1

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни и тримесечни данни.

Образователната структура на работната сила показва силна концентрация в
степените над основно образование - около 2,9 млн. лица от общо 3,35 млн. за
5

последните 12 месеца до юни 2015 г. Промяната през 2014 г. е положителна в сегмента
на лицата с висше образование и лицата с основно образование, но е отчетен спад сред
лицата със средно образование.
Таблица 3. Работна сила на населението на 15 и повече навършени години по образование (хил.)
Степен на образование

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Висше

1009,4

997,1

48,7

127,2

Средно

1896,5

1906,8

-79,1

-128,3

в т,ч, с придобита
професионална квалификация

1209,8

1232,9

-59,7

-121,4

Основно

379

390,9

21,3

-39,8

Начално и по-ниско

69,1

71,1

3,8

5,9

Общо

3354

3365,9

-5,3

-35,0

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни и тримесечни данни.

Коефициентът на икономическа активност е най-висок сред лицата с висше
образование по данни за последните 12 месеца до юни 2015 г. Коефициентът на
икономическа активност е три пъти нисък сред лицата с начално и по-ниско
образование в сравнение с лицата със средно образование. През 2014 г. коефициентът
на икономическа активност намалява в сравнение с 2013 г. при лицата със средно
образование, в т.ч. и при лицата с придобита професионална квалификация, но се
увеличава при тези с по-висока или по-ниска образователна степен.
Таблица 4. Коефициенти на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени
години по образование (%)

Висше

74,0

73,6

Промяна 2014 г.
спрямо г. 2013
(в пр. п.)
0,1

Средно

61,0

61,3

-0,7

-2,5

в т.ч. с придобита
професионална
квалификация

67,0

67,4

-0,7

-2,8

Основно

27,4

28,0

1,7

3,1

Начално и по-ниско

20,3

19,8

0,9

4,8

Общо

54,2

54,1

0,2

2,1

Степен на образование

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
(в пр. п.)
0,3

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни и тримесечни данни.

Наблюдението на работната сила обхваща лицата на 15 и повече навършени
години, живеещи в обикновените домакинства в страната. Безработните лица, които са
част от работната сила, според методологията на НСИ може да бъдат само в групата на
6

лицата от 15 до 74 навършени години. Във възрастовата структура на работната сила
има най-малко лица в групата на тези, които са на 65 и повече навършени години - едва
58,5 хил. по данни за последните 12 месеца до юни 2015 г.
През 2014 г. се наблюдава положителна промяна в групите на лицата на възраст
над 45 г., като най-много расте работната сила сред лицата на възраст от 55 до 64 г.
Увеличава се и броят на работната сила на възраст над 65 г., докато работната сила сред
най-младите намалява. В периода 2010-2014 г. настъпват значителни промени във
възрастовата структура на населението: увеличение на работната сила на възраст от 25
до 34 г. с около 68 хил. лица, намаление на работната сила на възраст от 35 до 54 г. с
около 160 хил. лица и увеличение на работната сила на възраст над 55 г. с около 127
хил. лица.
Таблица 5. Работна сила на населението на 15 и повече навършени години по възраст (хил.)
Възрастова група

12 месеца
до юни 2015 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

15-24 г.

194,9

200,3

-29,3

-69,6

25-34 г.

762,7

767,7

-10,5

67,9

35-44 г.

935,5

941

1,9

-77,8

45-54 г.

823,8

821

6,2

-82,6

55-64 г.

578,6

578,7

17,8

114,5

65 и повече години

58,5

57,2

8,7

12,7

Общо

3354

3365,9

-5,3

-35,0

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни и тримесечни данни.

През последните 12 месеца до юни 2015 г. най-голям е делът на икономически
активното население във възрастовата група от 35 до 44 г. Коефициентът на
икономическа активност рязко намалява във възрастовата група над 55 г., като той е
едва 4,1% сред населението над 65 г. Най-голяма е положителната промяна както през
2014 г., така и през последните 5 години в групата на лицата на възраст от 55 до 64 г.
Въпреки това нивата на активност в тази група остават значително по-ниски от
активността в групите с по-ниска възраст.
Таблица 6. Коефициенти на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени
години по възраст (%)

15-24 г.

27,1

27,2

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г. (
пр. п.)
-2,4

25-34 г.

78,3

78,3

-0,4

-1,5

35-44 г.

87,2

87,4

0,7

1,1

Възрастова група

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.
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Промяна 2014
г. спрямо 2010
г. (в пр. п.)
-1,7

45-54 г.

83,9

83,7

0,2

0,6

55-64 г.

57,2

56,6

2,5

8,7

4,1

4,0

0,5

1,0

54,2

54,1

0,2

2,1

65 и повече години
Общо

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни и тримесечни данни.

Регионалното разпределение на работната сила показва концентрация в областите
около най-големите градове.
През второто тримесечие на 2015 г. близо 1/3 от работната сила (32,1%) е
разположена в Югозападен район, близо 1/5 (19,6%) в Южен централен район, 13,8% е
в Югоизточен район, 13,6% в Североизточен район, 11% в Северен централен район, а
9,8% в Северозападен район.
В сравнение с второто тримесечие на предходната 2014 г. се наблюдават следните
изменения в структурата на работната сила по райони:

▫ Относителният дял на Североизточен район в работната сила се увеличава до
13,6% през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 12,9% през
съответното тримесечие на предходната 2014 г.

▫ Делът на Югоизточен район в работната сила се увеличава до 13,8% през второто
тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 13,7% точно 12 месеца по-рано.

▫ Югозападен район формира 32,1% от работната сила през второто тримесечие на
2015 г. в сравнение с дял от 32% точно година по-рано.

▫ Южен централен район формира по-малък процент от работната сила през
второто тримесечие на 2015 г. – 19,6% в сравнение с дял от 20,6% точно година
по-рано.

▫ Северозападен район представлява 9,8% от работната сила през второто
тримесечие на 2015 г., като не се наблюдава съществена промяна спрямо второто
тримесечие на предходната година.

▫ Около 11% от работната сила е концентрирана в Северен централен район през
второто тримесечие на 2015 г. – точно колкото и през съответното тримесечие на
2014 г.
През 2014 г. работната сила възлиза на 693 хил. лица в столицата София, 323 хил.
в област Пловдив, 220 хил. в област Варна и 191 хил. в област Бургас. Най-малките
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шест области по размер на работната сила през 2014 г. се намират в Северна България:
Видин, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград и Габрово.
През 2014 г. се наблюдава най-голяма положителна промяна в броя на работната
сила в областите Пловдив, София-столица, Пазарджик, Велико Търново, Силистра. В
рамките на същия период има положителна промяна в още 10 области. Сред областите
с най-значима отрицателна промяна в работната сила попадат Плевен, Русе, Ямбол,
Кюстендил и Благоевград. Отрицателна промяна е регистрирана в още 8 области.
В периода 2010-2014 г. най-осезаема положителна промяна е отчетена в работната
сила в областите: София-столица, Пловдив, Кърджали, Бургас, Велико Търново.
Положителна промяна има в още 7 области. Най-голям номинален спад има в работната
сила в областите Русе, Пазарджик, Ловеч, Стара Загора и Плевен. Свиване на работната
сила в рамките на този петгодишен период е отчетено в още 11 области.
Таблица 7. Работна сила на населението на 15 и повече навършени години по райони (хил.)
Област

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Видин

41,3

Враца

73,7

1,7

-0,6

Ловеч

47,8

-2,1

-14,5

Монтана

59,4

1,6

-3,3

Плевен

103,9

-6,3

-11,1

Велико Търново

0,5

3,1

115,0

1,9

6,3

Габрово

54,3

-1,4

-1,2

Разград

52,0

-0,6

-2,1

Русе

96,9

-5,2

-15,5

Силистра

49,3

1,8

0,2

Варна

219,9

0,7

5,8

Добрич

89,4

0,0

-0,9

Търговище

45,2

-0,6

-9,9

Шумен

90,8

0,2

-2,9

Бургас

191,4

-0,2

13,3

Сливен

76,5

-1,8

-10,7

139,8

-0,7

-14,3

Стара Загора
Ямбол

56,8

-3,4

-3,5

Благоевград

160,2

-2,2

0,1

Кюстендил

55,2

-2,6

-8,3

Перник

59,9

0,1

0,6

София

108,5

1,5

-3,7

София (столица)

693,2

3,5

25,1

67,1

1,5

16,5

Кърджали
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Област

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Пазарджик

120,5

Пловдив
Смолян
Хасково

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

3,0

-15,3

327,9

3,8

18,9

60,8

-0,3

1,3

109,1

0,2

-8,4

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

В регионален план съществуват значителни разлики по отношение на
икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години.
През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на икономическа активност на
населението на 15 и повече навършени години е най-висок в Югозападен район (58,5%)
при стойност на коефициента в размер на 54,1% средно за страната. Икономическата
активност е по-ниска през второто тримесечие на 2015 г. в Североизточен район (с
коефициент на икономическа активност 56,3%), Южен централен район (52,9%),
Югоизточен район (51,7%) и Северен централен район (51,3%). Коефициентът на
икономическа активност през второто тримесечие на 2015 г. е най-нисък в
Северозападен район – 47,9%.
Коефициентът на икономическа активност се различава значително между
отделните области, като през 2014 г. варира от 61,1% в столицата София до 41,1% в
Област Ловеч. Само в 8 области икономическата активност е по-висока от средната за
2014 г. - освен столицата София това са областите Шумен, Смолян, Благоевград,
Добрич, Пловдив, Бургас и Варна. Сред областите с коефициент на икономическата
активност под 50% попадат Ловеч, Търговище, Плевен, Русе, Враца, Сливен,
Кюстендил, Монтана, Силистра и Видин.
През 2014 г. се наблюдава увеличение на коефициента на икономическата
активност в повечето области, като най-голямо е увеличението в Силистра, Монтана,
Враца, Пазарджик и Видин. Понижение е регистрирано в 10 области, като най-голямо е
то в област Ямбол, Русе и Плевен.
В периода 2010-2014 г. увеличение на коефициента на икономическа активност
има в 20 от общо 28 области. Най-голямо е увеличението на показателя в област
Кърджали, Видин, Велико Търново, Смолян и Пловдив. Намаление има в 8 области,
сред които попадат Ловеч, Търговище, Сливен, Русе и Пазарджик.
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Таблица 8. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени
години по области (%)

Видин

49,8

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г. (в
пр. п.)
1,6

Враца

48,3

2,1

4,6

Ловеч

41,1

-1,2

-6,5

Монтана

49,0

2,2

2,8

Плевен

46,7

-2,1

1,1

Велико Търново

52,7

1,5

7,9

Габрово

52,3

-0,4

4,0

Разград

50,3

0,0

2,7

Русе

48,3

-2,2

-3,0

Силистра

49,5

2,3

5,1

Варна

54,5

0,1

0,5

Добрич

56,8

0,7

4,3

Търговище

45,2

-0,1

-4,7

Шумен

59,8

0,4

3,4

Бургас

54,7

-0,1

5,2

Сливен

48,4

-0,6

-3,2

Стара Загора

50,1

0,1

-0,8

Ямбол

52,6

-2,4

2,1

Благоевград

58,9

-0,5

2,0

Кюстендил

48,6

-1,2

-0,9

Перник

53,1

0,8

4,1

София

52,3

1,2

1,2

София (столица)

61,1

0,0

-0,4

Кърджали

51,5

0,9

13,2

Пазарджик

52,8

1,7

-2,0

Пловдив

56,4

0,8

5,6

Смолян

59,6

0,9

5,6

Хасково

53,0

0,6

0,2

Област

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр. п.)
9,6

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През второто тримесечие на 2015 г. лицата извън работната сила достигат 2835
хил. лица според данни от Наблюдението на работната сила на НСИ. От тях 1181,2 хил.
са мъже, докато 1653,8 са жени. Жените представляват 58,3% от лицата извън
работната сила през второто тримесечие на 2015 г.
През 2014 г. лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години са
2,85 млн. Лицата извън работната сила (текущо икономически неактивно население) са
лицата, които не са заети, нито са безработни през наблюдавания период. В тази група
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се включват и лицата, които са в допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2годишна възраст. Броят на жените извън работната сила е значително по-голям от броя
на мъжете през 2014 г.

Таблица 9. Лица извън работната сила на 15 и повече навършени години (хил.)

Общо

2850

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г.
-32,5

Мъже

1194

-20,9

-133,2

Жени

1657

-11,6

-152,6

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
-285,9

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През 2014 г. голяма част от респондентите в НРС заявяват, че не участват в
работната сила заради напреднала възраст (1,55 млн.). Трябва да бъде отчетено, че във
възрастовите групи с най-активно участие на населението (от 25 до 54 г.) има над
половин милион лица, които не са част от работната сила.

Таблица 10. Лица извън работната сила на 15 и повече навършени години по възраст (хил.)

15-24 г.

535,8

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г.
-9,1

25-34 г.

212,8

2,0

35,9

35-44 г.

135,7

-8,9

-25,8

45-54 г.

159,6

-1,4

-24,4

55-64 г.

443,0

-32,1

-61,2

Възрастова
група

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
-127,3

65 и повече
1363,9
17,1
-82,9
години
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

Заетост
Съществува значително разминаване между данните за заетостта според НРС
(2014 г. - 2,98 млн. лица) и данните за заетостта според националните сметки на НСИ
(2014 г. - 3,43 млн. лица). Разликата от около 453 хил. лица се дължи на различните
методологии, използвани в двете изследвания. Националните сметки използват
информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи
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възможно най-изчерпателна и съвместима с другите показатели на Национални сметки
оценка, в резултат на което данните за заетите лица според Национални сметки могат
да се различават от тези на използваните източници. Основното различие с данните
от Наблюдението на работната сила е по отношение на броя на заетите лица в
селското стопанство. При оценката на данните за самостоятелно заетите лица в
селското стопанство Национални сметки използват данни от преброяването на
земеделските стопанства и извадкови изследвания на земеделските стопанства,
провеждани от Министерство на земеделието и храните. Възможно е част разликата
(което в Националните сметки е „заети”) да попада в „безработни лица” според НРС, но
голямата част попадат в категорията „лица извън работната сила”.
През второто тримесечие на 2015 г. заетите лица на 15 и повече навършени
години са 3 011,2 хил. Промяната на заетостта през 2014 г. е увеличение от 46,5 хил.
лица. В периода 2010-2014 г. обаче е отчетен спад, като понижението е по-силно
изразено сред жените.
Таблица 11. Заети лица на 15 и повече навършени години (хил.)

Общо

2981,4

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г.
46,5

Мъже
Жени

1577,1
1404,3

30,2
16,2

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
-71,4
-31,2
-40,2

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост на населението на 15
и повече навършени години е 48,7%. Коефициентът на заетост през второто тримесечие
е по-висок сред градското население (53,4%) отколкото сред населението в селата
(36,3%).
През 2014 г. коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени
години е 48%, като този коефициент е по-висок сред мъжете в сравнение с жените.
Промяната на този показател през 2014 г. е положителна, а в периода 2010-2014 г.
коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години се увеличава
с 1,3 пр.п.
Таблица 12. Коефициенти на заетост на населението на 15 и повече навършени години (%)
Промяна 2014
г. спрямо 2013
г. (в пр.п.)

2014 г.
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Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр.п.)

Общо

48,0

1,1

1,3

Мъже

52,7

1,3

1,4

Жени

43,6

0,8

1,2

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През второто тримесечие на 2015 г. заетите на възраст от 15 до 24 г. са 145,3 хил.,
докато заетите във възрастовата група от 25 до 34 г. са 687,9 хил. Около 844,4 хил. са
заетите на възраст от 35 до 44 г., докато 760 хил. са заетите в групата на лицата на
възраст от 45 до 54 г. Около 517,9 хил. са заетите лица на възраст от 55 до 64 г., докато
55,7 хил. са заетите на 65 и повече години.
През второто тримесечие на 2015 г. заетите на възраст от 15 до 24 г. формират
4,8% от общата заетост, докато заетите на възраст от 25 до 34 г. представляват 22,8% от
заетостта в страната. Около 28% от заетите са лицата на възраст от 35 до 44 г., докато
лицата на възраст от 45 до 54 г. са 25,2% от заетите в страната. Около 17,2% от
заетостта се формира от лица на възраст от 55 до 64 г., докато едва 1,8% от заетостта се
състои от лица на 65 и повече години.
През второто тримесечие на 2015 г. се наблюдават следните промени в
структурата на заетостта по възрастови групи:
•

Относителният дял на заетите лица на възраст от 15 до 24 г. се свива през
второто тримесечие на 2015 г. до 4,8% от заетите в сравнение с дял от 5,2% през
второто тримесечие на предходната 2014 г.

•

Делът на заетите на възраст от 25 до 34 г. се увеличава до 22,8% през второто
тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 22,5% през второто тримесечие на
2014 г.

•

Заетите лица на възраст от 35 до 44 г. представляват по-малък процент от
общата заетост в страната през второто тримесечие на 2015 г. (28%) в сравнение
със съответното тримесечие на 2014 г. (28,5%).

•

Относителният дял на заетите лица на възраст от 45 до 54 г. леко се увеличава до
25,2% от заетостта през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от
25,1% през съответното тримесечие на предходната 2014 г.

•

Делът на заетите на възраст от 55 до 64 г. се увеличава по-осезаемо през второто
тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. През
второто тримесечие на 2015 г. заетите на възраст от 55 до 64 г. формират 17,2%
от всички заети в сравнение с дял от 16,9% през съответното тримесечие на
2014 г.
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•

Заетите лица на възраст 65 и повече години не се променят като относителен дял
в общата заетост, формирайки 1,8% от заетостта през второто тримесечие на
2015 г.
През 2014 г. от всички заети във възрастовата група от 20 до 64 г. попадат 2,92

млн. лица, докато над 65-годишна възраст има едва под 54 хил. заети. Промяната в
заетостта през 2014 г. е най-вече сред населението на възраст над 45 г. В периода
2010-2014 г. е отчетен ръст на заетите сред лицата на възраст от 25 до 34 г., както и
сред лицата на възраст от 55 до 64 г.
Таблица 13. Заети лица на 15 и повече навършени години по възраст (хил.)

15-24 г.

152,7

-11,8

Промяна
2014 г. спрямо
2010 г.
-54,7

25-34 г.

669,2

9,7

49,0

35-44 г.

850,9

8,9

-85,8

45-54 г.

743,5

11,6

-81,4

55-64 г.

511,2

19,7

90,0

53,9

8,4

11,5

Общо

2981,4

46,5

-71,4

20-64 г.

2916,4

36,8

-77,5

Възрастова група

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

65 и повече години

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През 2014 г. коефициентът на заетост се увеличава най-бързо сред населението на
възраст от 55 до 64 г. Увеличение е отчетено и в останалите възрастови групи с
изключение на лицата на възраст от 15 до 24 г., където е отчетено понижение през
2014 г. с 0,5 пр.п. и спад за последните пет години с 1,5 пр.п.
Таблица 14. Коефициенти на заетост на населението на 15 и повече навършени години по възраст
(%)

15-24 г.

20,7

-0,5

Промяна
2014 г. спрямо
2010 г.
(в пр. п.)
-1,5

25-34 г.

68,3

1,6

-2,4

35-44 г.

79,0

1,3

-0,4

45-54 г.

75,8

0,8

0,0

55-64 г.

50,0

2,6

6,5

3,8

0,5

1,0

48,0

1,1

1,3

65,1

1,6

-0,3

Възрастова група

65 и повече години
Общо
20-64 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.
(в пр. п.)

2014 г.

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.
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През второто тримесечие на 2015 г. заетите лица с висше образование са 976,1
хил., докато заетите лица със средно образование възлизат на 1708,2 хил. Лицата със
средно образование включват и заети лица с придобита професионална квалификация,
които наброяват 1079,5 хил. лица през второто тримесечие на 2015 г. Основно
образование имат 289,6 хил. заети лица, докато начално и по-ниско образование
притежават 37,2 хил. заети лица.
През второто тримесечие на 2015 г. настъпват следните структурни промени в
разпределението на заетите по завършена образователна степен:
•

Делът на заетите лица с висше образование се увеличава до 32,4% през
второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 32% през второто
тримесечие на предходната 2014 г.

•

Относителният дял на заетите със средно образование през второто
тримесечие на 2015 г. леко се свива до 56,7% в сравнение с дял от 56,8%
през второто тримесечие на предходната година.

•

Делът на заетите с придобита професионална квалификация намалява в
относително изражение – до 35,8% през второто тримесечие на 2015 г. в
сравнение с дял от 37,3% през съответното тримесечие на 2014 г.

•

Делът на заетите с основно образование се понижава през второто
тримесечие на 2015 г. до 9,6% от заетостта в сравнение с дял от 9,8% през
второто тримесечие на 2014 г.

•

Заетите лица с начално и по-ниско образование формират все по-малък дял
от общата заетост, като през второто тримесечие на 2015 г. техният дял в
заетостта е 1,2% в сравнение с дял от 1,4% през съответното тримесечие на
предходната година.

През 2014 г. в образователната структура на заетостта най-голям дял имат заетите
със средно образование, следвани от лицата с висше образование. По-ниско от средно
образование имат 331 хил. заети от общо 2,98 млн. заети лица. Промяната за
последната година е отрицателна само за заетите със средно образование (спад с 37,3
хил.), докато увеличение има при висшистите, както и при заетите с основно или пониско образование. В периода 2010-2014 г. заетите лица с висше образование се
увеличават с 115,1 хил., докато заетите със средно и с основно образование намаляват.
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Таблица 15. Заети лица на 15 и повече навършени години по образование (хил.)
Степен на образование

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Висше

946,3

58,9

115,1

Средно

1703,8

-37,3

-134,6

в т.ч. с придобита
професионална квалификация

1107,7

-35,7

-118,8

290,5

19,4

-55,7

Начално и по-ниско

40,8

5,5

3,7

Общо

2981

46,5

-71,4

Основно

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През второто тримесечие на 2015 г. съществуват значителни различия между
коефициентите на заетост на населението в зависимост от най-високата завършена
образователна степен. През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост е
най-висок за лицата с висше образование (71,2%) и значително по-нисък за лицата с пониска образователна степен. Коефициентът на заетост за лицата със средно
образование е 55,5% през второто тримесечие на 2015 г., като този коефициент е повисок за лицата със средно образование, които притежават професионална
квалификация. Коефициентът на заетост е значително по-нисък за лицата с основно
образование – 20,9% и лицата с начално и по-ниско образование – 10,8% през второто
тримесечие на 2015 г.
През 2014 г. коефициентът на заетост се увеличава заедно със степента на
образование - най-висок е той сред висшистите (близо 70%), а най-нисък при лицата с
начално и по-ниско образование (11,4%). Сред всички образователни нива се
наблюдава увеличение на коефициента на заетост през 2014 г. в сравнение с
предходната година. В периода 2010-2014 г. е отчетено понижение на коефициента на
заетост сред лицата със средно и висше образование и увеличение на този коефициент
за лицата с по-ниска образователна степен.

Таблица 16. Коефициенти на заетост на населението на 15 и повече навършени години по
образование (%)

Висше

69,8

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г. (в
пр.п.)
1,0

Средно

54,8

0,4

-2,9

в т.ч. с придобита
професионална квалификация

60,6

0,3

-3,0

Степен на образование

2014 г.
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Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр.п.)
-0,3

Основно

20,8

1,5

0,8

Начално и по-ниско

11,4

1,5

2,9

Общо

48,0

1,1

1,3

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

Професионалната структура на заетостта показва по-висока концентрация на
заетите в упражняването на няколко класове професии. През второто тримесечие на
2015 г. ръководителите са 181,4 хил. лица, като те представляват 6% от заетостта.
Специалистите възлизат на 509 хил. лица, формирайки 16,9% от заетите лица, докато
техници и приложни специалисти са 9,6% от заетите. Като помощен административен
персонал работят 180,7 хил. лица, които представляват 6% от общата заетост в
страната. Над 1/5 от заетите – 21,2%, са персонал, зает с услуги за населението,
търговията и охраната, който наброява 638 хил. лица през второто тримесечие на
2015 г. Около 118,5 хил. лица са квалифицирани работници в селското, горското,
ловното и рибното стопанство, които формират 3,9% от заетостта в страната. Като
квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии работят 388,3 хил. лица, или
12,9% от заетите в страната през второто тримесечие на 2015 г. Машинни оператори и
монтажници са 373,2 хил. лица, които формират 12,4% от общата заетост. Лицата,
упражняващи професии, неизискващи специална квалификация, са 309,2 хил. през
второто тримесечие на 2015 г., като съставляват 10,3% от заетостта.
През второто тримесечие на 2015 г. настъпват следните изменения в
професионалната структура на заетостта в страната в сравнение с второто тримесечие
на предходната година:

▫ Относителният дял на ръководните кадри се увеличава – до 6% през
второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 5,9% през второто
тримесечие на предходната 2014 г.

▫ Делът на специалистите не се променя през второто тримесечие на
2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. и остава
около 16,9% от заетостта.

▫ Относителният дял на лицата, класифицирани като „Техници и
приложни специалисти“, се увеличава до 9,6% през второто тримесечие
на 2015 г. в сравнение с дял от 9,3% през второто тримесечие на
предходната година.
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▫ Делът на лицата работещи като помощен административен персонал, се
свива значително до 6% през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение
с дял от 6,7% през второто тримесечие на 2014 г.

▫ Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната, се
увеличава в относително изражение до 21,2% от заетостта през второто
тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 20,5% през съответното
тримесечие на предходната година.

▫ Квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното
стопанство формират 3,9% от заетостта през второто тримесечие на
2015 г. в сравнение с дял от 4,1% през съответното тримесечие на
2014 г.

▫ Относителният дял на заетите като квалифицирани работници и сродни
на тях занаятчии леко се увеличава до 12,9% от заетостта през второто
тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 12,8% през второто
тримесечие на предходната година.

▫ Делът на лицата, работещи като машинни оператори и монтажници, не
се променя съществено през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение
със съответното тримесечие на предходната 2014 г.

▫ Лицата,

упражняващи

професии,

неизискващи

специална

квалификация, формират по-малък дял от общата заетост през второто
тримесечие на 2015 г. (10,3%) в сравнение с второто тримесечие на
2014 г. (10,6%).
През 2014 г. по класове професии най-голям ръст има при специалистите - с 37,6
хил. спрямо 2013 г. и с над 100 хил. в сравнение с 2010 г. Подобна е промяната в броя
на персонала, зает с услуги за населението, търговията и охраната за периода
2010-2014 г. В рамките на този петгодишен период се свива броят заети лица във
всички останали класове професии.

Таблица 17. Заети лица по класове професии (хил.)
Класове професии
Общо

2014 г.
2981,4

19

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.
46,5

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
-71,4

Класове професии

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Ръководители

187,0

-7,1

-34,4

Специалисти

496,4

37,6

100,3

Техници и приложни
специалисти

268,5

12,5

-32,4

Помощен административен
персонал

196,1

6,2

-29,9

Персонал, зает с услуги за
населението, търговията и
охраната

621,4

0,0

98,9

Квалифицирани работници в
селското, горското, ловното и
рибното стопанство

118,4

3,6

-10,6

Квалифицирани работници и
сродни на тях занаятчии

383,7

-3,9

-48,3

Машинни оператори и
монтажници

374,4

-5,7

-43,1

Професии, неизискващи
311,2
2,7
-67,1
специална квалификация
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През второто тримесечие на 2015 г. работодателите възлизат на 104,5 хил. лица, а
самостоятелно заети са 240,9 хил. лица. Наетите лица достигат 2646,7 хил. лица, докато
неплатените семейни работници са 19,1 хил.
През второто тримесечие на 2015 г. се наблюдават следните промени в
структурата на заетите лица от гледна точка на техния статус в заетостта:

▫ Относителният дял на работодателите в общата заетост намалява до 3,5%
през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 3,6% през второто
тримесечие на предходната година.

▫ Делът на самостоятелно заетите лица също се свива през второто
тримесечие на 2015 г. до 8% от заетостта в сравнение с дял от 8,1% през
второто тримесечие на 2014 г.

▫ Относителният дял на наетите лица се увеличава през второто тримесечие
на 2015 г., достигайки 87,9% от всички заети в сравнение с дял в размер на
87,7% през второто тримесечие на предходната година.

▫ В рамките на групата на наетите лица също се наблюдават промени – делът
на наетите лица в частни предприятия се увеличава до 64,6% през второто
тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 63,7% през второто тримесечие
на 2014 г. Същевременно, делът на наетите лица в обществени
предприятия намалява до 23,3% от общата заетост през второто
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тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 24% през съответното
тримесечие на 2014 г.

▫ Относителният дял на неплатените семейни работници се свива през
второто тримесечие на 2015 г. – до 0,6% в сравнение с дял от 0,7% през
съответното тримесечие на предходната година.
През 2014 г. от 2,98 млн. заети около 113,5 хил. са работодатели. Единствено
работодателите намаляват през 2014 г. – с 1,6 хил., докато другите групи заети в
зависимост от статуса се увеличават. В сравнение с 2010 г. обаче броят на заетите
намалява във всички групи в зависимост от статуса в заетостта. Най-съществено се
понижава броят на наетите лица, докато най-слабо намалява броят на работодателите.

Таблица 18. Заети лица по статус в заетостта (хил.)
Статус в заетостта

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Общо

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

2981,4

46,5

-71,4

Работодатели

113,5

-1,6

-1,6

Самостоятелно заети лица

238,1

16,5

-4,6

2609,1

30,4

-53,7

20,6

1,0

-11,6

Наети лица
Неплатени семейни работници

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През 2014 г. по икономически дейности най-много са заетите в преработващата
промишленост и дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. През
2014 г. има най-голям ръст на заетостта в земеделието, здравеопазването,
хотелиерството и ресторантьорството. Съществена положителна промяна има още във
финансовата

дейност,

„Професионални

дейности

и

научни

изследвания”,

строителството, преработващата промишленост и образованието.
В периода 2010-2014 г. съществен ръст на заетите се наблюдава в
„Административни и спомагателни дейности”, „Професионални дейности и научни
изследвания” и „Финансови и застрахователни дейности“. В същото време осезаем спад
има в строителството и преработващата промишленост. Намаляват заетите в дейност
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Добивна промишленост“,
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни
горива“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Държавно управление“.
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Таблица 19. Заети лица по икономически дейности (хил.)
Икономически дейности

2014 г.

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

2981,4

46,5

-71,4

208,9

13,4

0,8

26,4

0,4

-6,6

584,5

8,1

-52,9

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и
газообразни горива

37,1

-2,8

-5,6

Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

34,4

-2,3

0,8

Строителство

215,4

8,5

-53,1

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

518,5

-7,0

-12,6

Транспорт, складиране и пощи

177,6

-3,2

0,3

Хотелиерство и ресторантьорство

155,1

9,0

-4,6

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

73,2

-2,1

2,9

Финансови и застрахователни дейности

60,5

8,9

7,8

Операции с недвижими имоти

11,2

1,5

1,1

Професионални дейности и научни
изследвания

93,5

8,6

8,7

Административни и спомагателни дейности

112,3

-6,5

36,3

Държавно управление

223,3

-5,3

-2,9

Образование

188,5

3,7

4,1

Хуманно здравеопазване и социална работа

163,3

9,9

3,9

Култура, спорт, развлечения

41,7

1,3

2,7

Други дейности

55,9

2,3

-2,5

Преработваща промишленост

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

През второто тримесечие на 2015 г. близо 1/3 от всички заети (33%) са
концентрирани в Югозападен район, а близо 1/5 (19,7%) са в Южен централен район.
Югоизточен район осигурява 13,7% от заетите, а Североизточен район – 13,5% от
заетите лица. По-малко са заетите в Северен централен район – 10,8% от заетостта в
страната, а най-малко са те в Северозападен район – 9,4% от заетите в страната.
В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. настъпват следните промени в
структурата на заетостта по статистически райони:
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▫ Относителният дял на Северозападен район в общата заетост в страната се
увеличава до 9,4% през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от
9,2% през второто тримесечие на 2014 г.

▫ Северен централен район осигурява заетост за 10,8% от заетите през
второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 10,7% през второто
тримесечие на предходната година.

▫ Заетостта в Североизточен район се увеличава като дял, достигайки 13,5%
от заетите в страната през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял
от 12,9% през съответното тримесечие на предходната година.

▫ Относителният дял на Югоизточен район се запазва без промяна през
второто тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на 2014 г. –
13,7%.

▫ Югозападен район увеличава своя дял в общата заетост в страната до 33%
от заетите през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 32,9%
през съответното тримесечие на предходната година.

▫ Относителният дял на Южен централен район намалява с 0,9 пр.п. в
сравнение с второто тримесечие на 2014 г., като достига 19,7% от заетостта
през второто тримесечие на 2015 г.
През 2014 г. най-бързо се увеличава заетостта в областите София-столица и
Варна. Положителна промяна има в още 15 области. Понижение на заетостта е
отчетено в Ямбол, Благоевград и още девет области.
В периода 2010-2014 г. най-голямо в абсолютно изражение е увеличението на
заетостта в столицата София, Кърджали, Бургас и Велико Търново. Спад на заетостта е
отчетен в 18 области, като понижението е най-значително в област Стара Загора, Русе,
Ловеч и Благоевград.
Таблица 20. Заети лица на 15 и повече навършени години по области
Област

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Видин

32,1

-1,5

-1,1

Враца

60,4

-0,9

-7,5

Ловеч

42,9

-1,7

-14,3

Монтана

49,7

1,6

-5,4

Плевен

94,6

-2,2

-5,7

101,5

6,7

7,0

Велико Търново
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Област

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Габрово

50,0

Разград

42,8

1,1

1,0

Русе

86,4

-3,0

-18,4

Силистра

38,2

0,8

-5,3

Варна

200,7

11,5

4,1

Добрич

76,7

1,5

1,2

Търговище

40,1

1,5

-8,5

Шумен

71,6

4,5

4,9

Бургас

170,3

3,1

9,3

Сливен

-0,8

-1,4

66,1

0,3

-6,5

124,5

-1,2

-19,2

48,3

-2,2

-3,1

Благоевград

137,6

-2,9

-13,3

Кюстендил

47,4

-1,7

-10,4

Перник

52,1

0,1

-3,1

София

94,8

-1,5

-8,7

649,4

16,2

25,5

Кърджали

63,7

2,7

15,6

Пазарджик

108,0

5,8

-6,7

Пловдив

284,9

4,2

2,1

Смолян

49,0

0,3

0,9

97,7

4,4

-4,2

Стара Загора
Ямбол

София (столица)

Хасково

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

Измерена в относително изражение, заетостта варира значително между
отделните райони и области на страната.
През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост на населението на 15
и повече навършени години е най-висок в София-град (59,2%), Варна (55,2%),
Благоевград (50,5%), Бургас (50,4%) и Хасково (49,9%). Коефициентът на заетост на
населението на 15 и повече навършени години през второто тримесечие на 2015 г. е
най-нисък в област Ловеч (40,9%), Търговище (39,7%), Монтана (38,5%), Враца (38,4%)
и Силистра (37,6%).
През 2014 г. коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени
години е най-висок в София-град, Благоевград, Варна, Кърджали и Пловдив. Най-нисък
е коефициентът на заетост в област Търговище, Враца, Видин, Силистра и Ловеч. През
2014 г. коефициентът на заетост се увеличава най-осезаемо в област Велико Търново,
Шумен, Пазарджик, Варна и Хасково. В 9 области на страната коефициентът на заетост
намалява през 2014 г. спрямо 2013 г., като най-силно изразено е понижението в Русе и
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Ямбол. В по-дългосрочен план – спрямо 2010 г. коефициентът на заетост на
населението на 15 и повече навършени години се увеличава в 17 области на страната, а
намалява в останалите 11 области. В сравнение с 2010 г. най-значително е повишението
на коефициента на заетост в област Кърджали, Велико Търново, Шумен, Добрич и
Разград. Най-значително понижение на коефициента на заетост през 2014 г. спрямо
2010 г. е регистрирано в Благоевград, Кюстендил, Търговище, Русе и Ловеч.
Таблица 21. Коефициенти на заетост на населението на 15 и повече навършени години по области
(%)
Област

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 (в
пр.п.)
-0,8

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр.п.)
3,8

Видин

38,8

Враца

39,5

0,1

-0,4

Ловеч

36,9

-0,9

-6,9

Монтана

41,0

2,0

0,4

Плевен

42,5

-0,4

2,8

Велико Търново

46,5

3,6

7,6

Габрово

48,1

0,0

3,4

Разград

41,4

1,5

4,6

Русе

43,1

-1,1

-4,8

Силистра

38,4

1,3

-0,9

Варна

49,8

2,8

0,2

Добрич

48,6

1,3

4,7

Търговище

40,1

1,9

-3,9

Шумен

47,2

3,2

7,0

Бургас

48,6

0,8

3,8

Сливен

41,8

0,5

-1,2

Стара Загора

44,6

-0,2

-2,9

Ямбол

44,7

-1,5

1,7

Благоевград

50,6

-0,8

-3,0

Кюстендил

41,7

-0,7

-3,3

Перник

46,2

0,7

0,6

София

45,7

-0,3

-1,4

София (столица)

57,3

1,2

-0,1

Кърджали

49,0

1,9

12,6

Пазарджик

47,3

2,9

1,0

Пловдив

49,0

0,9

2,5

Смолян

48,0

1,2

4,3

Хасково

47,5

2,6

1,7

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.
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Безработица
През второто тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица на 15 и повече
навършени години достига 330,9 хил., като коефициентът на безработица е 9,9%
според данните от Наблюдението на работната сила на НСИ. Спрямо съответното
тримесечие на 2014 г. броят на безработните лица се свива с 50,9 хил., докато
коефициентът на безработица намалява с 1,5 пр.п. В сравнение с второто тримесечие на
2014 г. безработицата намалява както при мъжете, така и при жените. Сред
безработните лица през второто тримесечие на 2015 г. 195 хил. (58,9%) са мъже, а 135,9
хил. (41,1%) са жени.
Безработните лица на 15 и повече навършени години са 350,9 хил. лица през
последните 12 месеца до юни 2015 г. Броят на безработните мъже надвишава броя на
безработните жени. През 2014 г. броят на безработните лица също намалява. Свиването
на безработицата в абсолютно изражение спрямо 2013 г. е по-силно изразено при
мъжете, отколкото при жените. В по-дългосрочен план – в сравнение с 2010 г.
безработицата се повишава в абсолютно изражение, като увеличението е по-значително
при мъжете, отколкото при жените.
Таблица 22. Брой безработни лица на 15 и повече навършени години през 2014 г. (хил.)

Общо

350,9

384,5

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г.
-51,8

Мъже

202,5

221,4

-28,4

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
36,5
25,1

148,4
163,1
-23,4
11,4
Жени
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.

Коефициентът на безработица в страната през последните 12 месеца до юни
2015 г. е 10,5% общо за страната, като измерена по този начин безработицата е повисока сред мъжете, отколкото сред жените. Низходящата тенденция по отношение на
коефициента на безработица се запазва през първото полугодие на 2015 г. В подългосрочен план спрямо 2010 г. коефициентът на безработица през 2014 г. остава
сравнително висок въпреки отчетеното подобрение на основните показатели за
състоянието на пазара на труда през последните няколко години.
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Таблица 23. Коефициенти на безработица на населението на 15 и повече навършени години (%)

Общо

10,5

11,4

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г. (в пр.п.)
-1,5

Мъже

11,3

12,3

-1,6

1,4

Жени

9,5

10,4

-1,4

0,9

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр.п.)
1,2

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.

Тенденцията на понижение на броя на безработните лица е ясно изразена в
групата на лицата на възраст от 15 до 29 г. Сред безработните в тази възрастова група
преобладават мъжете в сравнение с жените. През 2014 г. безработицата в групата на
лицата на възраст от 15 до 29 г. намалява в абсолютно изражение, като понижението е
по-силно изразено при мъжете, отколкото при жените.
Таблица 24. Безработни лица на 15-29 навършени години (хил.)

Общо

89,3

100,1

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г.
-28,8

Мъже

53,0

58,3

-17,4

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
-1,4
-5,2

36,3
41,8
-11,4
3,8
Жени
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.

Безработицата е по-висока в групата на лицата на възраст от 15 до 29 г. в
сравнение с общия коефициент на безработица в страната. През първото полугодие на
2015 г. обаче тенденцията на намаляване на безработицата се запазва и в тази
възрастова група. През 2014 г. коефициентът на безработица за лицата от 15 до 29 г. се
понижава, като понижението е по-значително сред мъжете, отколкото сред жените.
През 2014 г. коефициентът на безработица за лица на възраст от 15 до 29 г. като цяло е
по-висок в сравнение с 2010 г. В рамките на този период коефициентът на безработица
в тази възрастова група се понижава сред мъжете, но леко се увеличава сред жените.
Таблица 25. Коефициенти на безработица на населението на 15-29 навършени години (%)

Общо

16,0

17,7

Промяна 2014
г. спрямо 2013
г. (в пр.п.)
-4,1

Мъже

16,6

18,1

-4,2

-0,6

Жени

15,3

17,3

-3,7

1,3

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр.п.)
0,1

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.
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От гледна точка на възстановяването на пазара на труда и структурните
предизвикателства пред българската икономика е важно да се разгледа разпределението
на безработните лица по степен на завършено образование. Образователната структура
на безработните показва несъответствията в търсенето и предлагането на работна сила
с определена квалификация и характеристики, а оттам и дисбалансите, които се
проявяват в краткосрочен и дългосрочен план.
През второто тримесечие на 2015 г. около 41,7 хил. от безработните лица са с
висше образование, а 170,3 хил. са със средно образование. От тях с придобита
професионална квалификация са 108 хил., докато с основно образование са 87,4 хил.
лица. С начално и по-ниско образование са 31,6 хил. лица.
През второто тримесечие на 2015 г. настъпват следните изменения в
образователната структура на безработните лица:

▫ Относителният дял на безработните лица с висше образование намалява до 12,6%
през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 13,6% през съответното
тримесечие на 2014 г.

▫ Делът на безработните лица със средно образование се свива до 51,5% през
второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 53,6% през съответното
тримесечие на предходната година.

▫ Делът на безработните със средно образование с придобита професионална
квалификация намалява до 32,6% от безработните през второто тримесечие на
2015 г. в сравнение с дял от 33% през съответното тримесечие на предходната
година.

▫ Делът на безработните лица с основно образование се увеличава – до 26,4% през
второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 25,2% през съответното
тримесечие на 2014 г.

▫ Относителният дял на безработните лица с начално и по-ниско образование се
повишава до 9,5% през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с дял от 7,6%
през съответното тримесечие на предходната година.
През 2014 г. над половината от безработните лица са със средно образование, а
най-малко са безработните с висше образование. С изключение на безработните с
основно образование, където има леко увеличение, при всички останали образователни
степени е отчетено понижение на безработицата през 2014 г. спрямо 2013 г. В подългосрочен план – спрямо 2010 г. безработните лица се увеличават в почти всички
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групи според образователната степен. Единствено в подгрупата на безработните с
придобита професионална квалификация е отчетено понижение на броя на
безработните лица през 2014 г. спрямо 2010 г.
Таблица 26. Безработни лица на 15 и повече навършени години по образование (хил.)
Степен на образование

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Висше

50,8

-10,1

12,1

Средно

203

-41,9

6,3

в т.ч. с придобита
професионална квалификация

125,2

-24,0

-2,5

Основно

100,3

1,8

15,8

30,3

-1,7

2,2

Начално и по-ниско

384,5
-51,8
36,5
Общо
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.

Статистиката за безработицата по възрастови групи дава важна информация за
състоянието на пазара на труда и съществуващите структурни предизвикателства в
определени сегменти на трудовия пазар. През първото полугодие на 2015 г. е отчетена
ясна тенденция на понижение на броя безработни лица във всички разгледани
възрастови групи. През 2014 г. най-много в абсолютно изражение се е свила
безработицата за лица на възраст от 25 до 34 г., а най-слабо е намаляла безработицата
за лица на възраст 55 и повече години. В сравнение с 2010 г. броят на безработните се
увеличава най-много в групата на лицата на възраст 55 и повече години.

Таблица 27. Безработни лица на 15 и повече навършени години по възраст (хил.)

15-24

44,0

47,6

Промяна
2014 г. спрямо
2013 г.
-17,5

25-34

87,9

98,5

-20,2

35-44

83,6

90,2

-6,9

8,1

45-54

71,6

77,5

-5,4

-1,2

55 и повече

63,7

70,7

-1,7

25,6

Възрастова
група

12 месеца
до юни 2015 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
-14,9
18,8

350,9
384,5
-51,8
36,5
Общо
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години е
най-висок за лицата на възраст от 15 до 24 г. за последните 12 месеца до юни 2015 г.
Най-нисък е коефициентът на безработица за лицата на възраст от 45 до 54 г. Във
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всички възрастови групи коефициентът на безработица се понижава през последните 12
месеца, което затвърждава положителната тенденция на намаление на безработицата. В
сравнение с 2010 г. обаче коефициентът на безработица през 2014 г. е по-висок във
всички възрастови групи, като увеличението е най-съществено за лицата на възраст от
35 до 44 г. и лицата на 55 и повече навършени години.

Таблица 28. Коефициенти на безработица на населението на 15 и повече навършени години по
възраст (%)

15-24

22,6

23,8

Промяна
2014 г. спрямо
2013 г. (в пр.
п.)
-4,6

25-34

11,5

12,8

-2,5

1,4

35-44

9,0

9,6

-0,7

1,5

8,7

9,4

-0,8

0,7

10,0

11,1

-0,8

2,2

Възрастова
група

12 месеца
до юни 2015 г.

45-54
55 и повече

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г. (в
пр. п.)
0,6

10,5
54,1
0,2
2,1
Общо
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.

Продължителността на безработица е важен индикатор за структурните
дисбаланси на пазара на труда.
През второто тримесечие на 2015 г. продължително безработните лица достигат
208,8 хил., като формират 63,1% от всички безработни лица. Коефициентът на
продължителна безработица е 6,2%, намалявайки с 0,4 пр.п. спрямо второто тримесечие
на 2014 г. Съществуват различия относно разпределението на продължително
безработните по пол. Коефициентът на продължителна безработица възлиза на 7% за
мъжете и 5,4% за жените през второто тримесечие на 2015 г.
През 2014 г. безработните лица за 2 и повече години са 147,3 хил., а лицата с
продължителност на безработица до 5 месеца са 90,5 хил. През 2014 г. намалението в
абсолютно изражение е най-силно при безработните за срок до 5 месеца, а най-слабо
при безработните за срок от 12-23 месеца. В по-дългосрочен план – спрямо 2010 г.
броят на безработните лица за срок до 11 месеца намалява, докато значително
увеличение се наблюдава при безработните за продължителен срок от време (над 11
месеца).
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Таблица 29. Безработни лица по продължителност на безработицата през 2014 г. (хил.)
Продължителност на
безработица

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

До 5 месеца

90,5

-24,6

-22,4

6 - 11 месеца

61,6

-9,2

-11,8

85,2

-8,4

10,3

147,3

-9,4

60,5

12 - 23 месеца
2 и повече години

384,5
-51,8
36,5
Общо
Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Тримесечни и годишни данни.

Регионалното разпределение на безработните лица е значим показател за
възстановяването на пазара на труда на областно равнище. Разпределението на
безработните лица по области зависи до голяма степен от размера на регионалния пазар
на труда.
През второто тримесечие на 2015 г. около 24,1% от безработните лица са в
Югозападен район, където и броят на заетите е относително най-голям. Около 18,9% от
безработните са в Южен централен район, докато 14,9% от безработните се намират в
Североизточен район, а 14,7% - в Югоизточен район. Около 14% от безработните са в
Северозападен район, докато 13,3% - в Северен централен район.
През 2014 г. най-много като брой са безработните лица в област София-град –
11,9% от всички безработни лица в страната, следвана от област Пловдив, Благоевград,
Бургас и Варна. През 2014 г. броят на безработните лица в абсолютно изражение
намалява в 20 области на страната спрямо предходната година, в 2 области броят на
безработните лица не се променя съществено, докато в 6 области на страната (София,
Враца, Видин, Силистра, Благоевград и Стара Загора) броят на безработните лица се
увеличава. В сравнение с 2010 г. броят на безработните лица се повишава в 16 области
на страната, докато в 12 области броят на безработните лица през 2014 г. е по-нисък,
отколкото е бил през 2010 г.
Таблица 30. Безработни лица на населението на 15 и повече навършени години по райони (хил.)
Област

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

Видин

9,1

1,9

4,1

Враца

13,3

2,6

6,9

Ловеч

4,9

-0,4

-0,1

Монтана

9,7

0,0

2,1

Плевен

9,3

-4,1

-5,5

13,5

-4,8

-0,7

4,4

-0,5

0,2

Велико Търново
Габрово
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Област

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.

2014 г.

Разград

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.

9,2

-1,7

-3,0

Русе

10,4

-2,3

2,8

Силистра

11,1

1,0

5,5

Варна

19,2

-10,8

1,7

Добрич

12,8

-1,3

-2,0

Търговище

5,1

-2,1

-1,3

Шумен

19,2

-4,3

-7,8

Бургас

21,1

-3,3

4,0

Сливен

10,4

-2,0

-4,2

Стара Загора

15,3

0,5

4,9

8,5

-1,2

-0,4

Благоевград

22,6

0,7

13,3

Кюстендил

7,8

-0,8

2,1

Перник

7,8

0,0

3,7

София

13,7

3,0

4,9

София (столица)

43,8

-12,8

-0,4

Кърджали

(3,3)

-1,3

0,8

Пазарджик

12,5

-2,8

-8,6

Пловдив

43,0

-0,4

16,8

Смолян

11,8

-0,6

0,4

Хасково

11,4

-4,2

-4,1

Ямбол

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.

Измерена в относително изражение, безработицата варира съществено между
отделните райони и области на страната.
През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица на населението
на 15 и повече навършени години е най-висок в Северозападен район (14,1%), следван
от Северен централен район (12%), Североизточен район (10,8%), Югоизточен (10,6%),
Южен централен район (9,6%) и Югозападен район (7,4%). Регионалните различия в
коефициентите на безработица са значителни. Коефициентът на безработица в
Северозападен район е близо два пъти по-висок в сравнение с коефициента на
безработица в Югозападен район, където безработицата е най-ниска в относителен
план.
Коефициентът на безработица през 2014 г. е най-висок в област Силистра, Видин,
Шумен, Смолян и Разград. Безработицата през 2014 г. е най-ниска в относително
изражение в София-град, Габрово, Варна, Плевен и Ловеч. Измерена в процентни
пунктове, безработицата се повишава спрямо 2013 г. най-осезаемо в област Видин,
Враца, София, Силистра и Благоевград. В сравнение с 2013 г. най-чувствително
намалява коефициентът на безработица в област Варна, Шумен, Велико Търново,
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Търговище и Хасково. В по-дългосрочен план – спрямо 2010 г. коефициентът на
безработица се понижава в 10 области на страната, докато в останалите 18 области
коефициентът на безработица се увеличава. В сравнение с 2010 г. най-силно изразено е
понижението на коефициента на безработица в област Шумен, Пазарджик, Разград,
Плевен и Сливен, докато в областите Силистра, Враца, Видин, Благоевград и Перник
увеличението на коефициента на безработица е най-осезаемо.
Таблица 31. Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години по
области
Област

2014 г.

Промяна 2014 г.
спрямо 2013 г.
(в пр. п.)
4,5

Промяна 2014 г.
спрямо 2010 г.
(в пр. п.)
9,1

Видин

22,2

Враца

18,1

3,2

9,5

Ловеч

10,2

-0,5

2,2

Монтана

16,3

-0,4

4,1

9,0

-3,1

-3,8

Плевен
Велико Търново

11,7

-4,5

-1,4

Габрово

8,1

-0,7

0,6

Разград

17,7

-3,0

-4,9

Русе

10,8

-1,7

4,0

Силистра

22,4

1,1

11,0

Варна

8,7

-5,0

0,5

Добрич

14,3

-1,5

-2,1

Търговище

11,4

-4,3

-0,3

Шумен

21,1

-4,9

-7,7

Бургас

11,0

-1,7

1,4

Сливен

13,6

-2,3

-3,1

Стара Загора

11,0

0,4

4,3

Ямбол

15,0

-1,1

0,2

Благоевград

14,1

0,6

8,3

Кюстендил

14,2

-0,7

5,2

Перник

13,1

0,1

6,2

София

12,7

2,7

4,9

6,3

-1,9

-0,3

Кърджали

(4,9)

-2,1

0,0

Пазарджик

10,4

-2,6

-5,1

Пловдив

13,1

-0,3

4,6

Смолян

19,4

-0,9

0,2

Хасково

10,4

-3,9

-2,8

София (столица)

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на работната сила. Годишни данни.
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Наети лица
Източник на данните за наети лица, средна работна заплата и свободни работни
места е Наблюдението на наетите лица, отработеното време, средствата за работна
заплата и други разходи за труд 2, което се изготвя от НСИ. Това наблюдение на НСИ
осигурява данни за лицата, които са в трудово правоотношение с работодател съгласно
Кодекса на труда или в служебно правоотношение по Закона за държавния служител.
Основната разлика между това наблюдение и НРС е, че НРС обхваща и лица, наети на
работа по друг вид договор или без договор, както и самостоятелно заетите лица
(работодатели, лица, работещи за своя сметка, и лица, работещи без формално
заплащане в семеен бизнес).
Краткосрочна статистика
През второто тримесечие на 2015 г. общият брой наети лица по трудово и
служебно правоотношение продължава да се увеличава, достигайки 2 млн. 310,5 хил.
лица като списъчен брой в края на месец юни 2015 г. според данни от Наблюдението на
наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за
труд на НСИ 3 Броят на наетите лица през юни е по-висок в сравнение с броя на наетите
през април и май 2015 г. Броят на наетите лица се повишава в сравнение със
съответните месеци на предходната година във всеки един от първите шест месеца на
2015 г. В абсолютно изражение увеличението варира от 19,9 хил. лица през февруари
2015 г. спрямо февруари 2014 г. до 10,2 хил. лица през юни 2015 г. спрямо юни 2014 г.
Общият брой наети лица нараства с 0,4% годишно през юни 2015 г. Най-бързо през
2015 г. е отчетеното повишение на броя на наетите лица през февруари, когато е
регистриран ръст от 0,9% годишно. Във всеки един месец от първото полугодие на
2015 г. обаче броят наети лица по трудово и служебно правоотношение се повишава с
темпове по-ниски от 1% годишно. Нещо повече, увеличението на броя наети лица в

2

Наблюдението на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд на НСИ
се базира на данни, които се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на
страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието. Наблюдението
обхваща предприятия от всички икономически дейности назависимо от формата на собственост и източника на
финансиране.

3

Според Методологията, която НСИ използва „Средният списъчен брой на наетите за един месец е сумата от
списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни),
разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и
празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен
или празничен ден).“
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периода април-юни 2015 г. леко се забавя в сравнение с темпа на растеж на броя наети
лица, регистриран в периода януари-март 2015 г.
2400,0

2350,0

2300,0
2013
2250,0

2014
2015

2200,0

2150,0

2100,0

януари

февруари

март

април

май

юни

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на наетите лица, отработеното време,
средствата за работна заплата и други разходи за труд. Месечни данни.
Фигура 1. Брой наети лица (в хил.) по месеци през първо полугодие, 2013-2015 г.

Динамиката на броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се
различава значително в зависимост от икономическата дейност, в която са наети
лицата 4. През юни 2015 г. броят на наетите лица се увеличава като абсолютен брой найсъществено в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения“, в която са наети с близо 6 хил. повече лица в
сравнение с юни 2014 г. Повишаването на заетостта в отрасъла на информационните
технологии и далекосъобщенията е част от дългосрочната тенденция на повишаване на
търсенето на приложен софтуер в глобален мащаб и утвърждаването на България като
предпочитана дестинация за местни и международни фирми в областта на
информационните технологии.
На второ място е дейност „Преработваща промишленост“, отчитаща нетно
увеличение на броя на наетите лица с 5,1 хил. лица през юни 2015 г. в сравнение със
съответния месец на предходната година. Увеличението на броя наети в сферата на
преработващата промишленост е пряко свързано с възможностите за износ на
4

Динамиката на броя наетите лица по икономически дейности през юни 2015 г. спрямо съответния месец на
предходната година е на нетна основа. С други думи, промяната на броя наети показва какво е нетното
увеличение или намаление на наетите лица.
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експортно-ориентираните предприятия в България към основни търговски партньори в
еврозоната.
На трето място е икономическа дейност „Строителство“, която през юни 2015 г. е
предоставила работа за 2,8 хил. лица повече в сравнение със съответния месец на
2014 г. Бизнес климатът в строителството се подобрява трайно през 2015 г. според
Наблюдението на бизнес тенденциите в строителството на НСИ. Очакванията на
строителните предприемачи устойчиво се повишават в периода май-август 2015 г. По
отношение на строителната продукция обаче тенденциите са противоречиви.
Строителната продукция на фирмите, занимаващи се със сградно строителство,
намалява

–

с

около

8%,

докато

дейността

на

фирмите,

извършващи

гражданско/инженерно строителство, расте с 8% през последните 12 месеца до август
2015 г. според календарно изгладените данни от Индексите на строителната продукция,
които са част от Краткосрочната бизнес статистика на НСИ 5.
По-слабо е увеличението на броя наети лица в дейност „Селско, горско и рибно
стопанство“ (2,7 хил. лица), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1,7 хил. лица),
„Транспорт, складиране и пощи“ (1,4 хил. лица), „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“ (1,3 хил. лица), „Финансови и застрахователни дейности“ (1,2 хил. лица),
„Хуманно здравеопазване и социална работа“ (1,1 хил. лица), „Професионални
дейности и научни изследвания“ (595 лица) и „Образование“ (572 лица). Динамиката на
броя наети лица в селското стопанство зависи отчасти от търсенето и цените на
международно търгуваните суровини, а заетостта в хотелите и ресторантите е пряко
свързана с текущото състояние на туризма в България. По-слабото увеличение на
наетите в търговията се обяснява с по-бавното повишение на потреблението на
домакинствата през второто тримесечие на 2015 г. (0,5% ръст) в сравнение с първото
тримесечие на 2015 г. (1,5% ръст) според данните на НСИ за Брутен вътрешен продукт
(БВП) – ЕСС 2010. Транспортните услуги и логистиката отбелязват увеличение на
оборота с 9,4% годишно през второто тримесечие на 2015 г. според календарно
изгладените данни за индекси на оборота в транспорта и съобщенията на НСИ 6.
Оборотите на фирмите, занимаващи се с воден транспорт, нараства с близо 50%
годишно, а оборотът в сухопътния транспорт се повишава с двуцифрени темпове от
5

Източник на данните е: НСИ. Краткосрочна бизнес статистика. Индекси на строителната продукция. Календарно
изгладени. Месечни данни.

6

Източник на данните е НСИ. Краткосрочна бизнес статистика. Индекси на оборота в транспорта и съобщенията.
Календарно изгладени. Тримесечни данни.
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11% годишно. Динамиката на транспортните услуги е важен показател за текущото
състояние на икономиката като цяло, защото транспортът е свързан както с търговията
и потреблението, така и с индустрията и износа.
В осем икономически дейности броят на наетите лица през юни 2015 г. се свива в
сравнение със съответния месец на 2014 г. Най-значително понижение на наетите лица
като абсолютен брой се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности“
(спад с 4,6 хил. лица), „Култура, спорт и развлечения“ (спад с 3,9 хил. лица),
„Държавно управление“ (спад с 3,2 хил. лица) и „Операции с недвижими имоти“ (спад
с 1,2 хил. лица). Свиването на броя наети лица е по-слабо изразено в дейност
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ (спад с 408 лица), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване“ (спад с 366 лица) и „Добивна промишленост“ (спад с 254
лица).
В процентно изражение броят на наетите лица през юни 2015 г. се увеличава с
8,5% годишно (т.е. спрямо съответния месец на 2014 г.) в дейност „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, с 3,6%
годишно в „Селско, горско и рибно стопанство“, с 2,2% годишно в „Строителство“, с
2,2% годишно във „Финансови и застрахователни дейности“, с 1,2% годишно в
„Хотелиерство и ресторантьорство“, с 1,1% годишно в „Транспорт, складиране и пощи“
и с 1% годишно в „Преработваща промишленост“. През второто тримесечие на 2015 г.
оборотът на фирмите в дейност „Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 4% годишно според календарно
изгладените данни на НСИ за индексите на оборота в услугите 7. Оборотът на фирмите,
занимаващи се с далекосъобщения, се свива с 10,3% годишно през второто тримесечие
на 2015 г., докато оборотът на фирмите, извършващи „Дейности в областта на
информационните технологии“, се повишава с 24,6% годишно, а оборотът на фирмите,
занимаващи се с „Информационни услуги“, се увеличава с 15,3% годишно.
Под 1% годишно е отчетеното увеличение на броя на наетите лица в
„Професионални дейности и научни изследвания“ (ръст от 0,8% годишно), „Хуманно
здравеопазване и социална работа“ (ръст от 0,8% годишно), „Образование“ (ръст от
7

Източник на данните е НСИ. Краткосрочна бизнес статистика. Индекси на оборота в услугите. Календарно
изгладени. Тримесечни данни.
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0,3% годишно) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (ръст от 0,3%
годишно).
В осемте икономически дейности, в които броят наети лица се свива през юни
2015 г. спрямо съответния месец на предходната година, темпът на понижение варира
от 1% годишно до 9,9% годишно. Най-слабо е регистрираното понижение в дейност
„Доставяне на води; канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване“
(спад с 1% годишно), „Добивна промишленост“ (спад с 1% годишно), „Други
дейности“ (спад с 1,2% годишно) и „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива“ (спад с 1,3% годишно). По-значително е
намалението на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение в дейност
„Държавно управление“ (спад с 2,7% годишно), „Административни и спомагателни
дейности“ (спад с 3,9% годишно), „Операции с недвижими имоти“ (спад с 4,9%
годишно) и „Култура, спорт и развлечения“ (спад с 9,9% годишно).
Наетите лица са концентрирани в няколко икономически дейности в средата на
2015 г. През юни 2015 г. най-голям е делът на наетите лица в дейност „Преработваща
промишленост“ (21,5% от всички наети в икономиката), „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“ (16,9% от наетите), „Образование“ (7,2% от наетите),
„Хотелиерство и ресторантьорство“ (6,6% от наетите), „Хуманно здравеопазване и
социална работа“ (6,1% от наетите), „Транспорт, складиране и пощи“ (5,9% от наетите),
„Строителство“ (5,6% от наетите), „Административни и спомагателни дейности“ (4,9%
от наетите) и „Държавно управление“ (4,9% от наетите). В дейност „Селско, горско и
рибно стопанство“ работят 3,4% от наетите, в „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения“ работят 3,3% от наетите, а в
„Професионални дейности и научни изследвания“ – 3,3% от наетите. От гледна точка
на броя наети лица следват „Финансови и застрахователни дейности“ (2,5% от наетите),
„Други дейности“ (1,6% от наетите), „Култура, спорт и развлечения“ (1,5% от наетите),
„Доставяне

на

води;

канализационни

услуги,

управление

на

отпадъци

и

възстановяване“ (1,5% от наетите), „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна

енергия

и

на

газообразни

горива“

(1,3%

от

наетите),

„Добивна

промишленост“ (1% от наетите) и „Операции с недвижими имоти“ (1% от общия брой
наети лица в страната).
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Структурата на икономиката, определена чрез броя наети лица по трудово и
служебно правоотношение, се променя през 2015 г. спрямо предходната 2014 г. според
данни от Наблюдението на наетите лица, отработеното време, средствата за работна
заплата и други разходи за труд на НСИ. Делът на наетите в дейност „Селско, горско и
рибно стопанство“ се увеличава от 3,3% през юни 2014 г. до 3,4% от общия брой наети
през юни 2015 г. Наетите в „Добивна промишленост“ намаляват в относително
изражение от 1,1% през 2014 г. до 1% през 2015 г. Дейност „Преработваща
промишленост“ през юни 2015 г. осигурява заетост за 21,5% от наетите в сравнение с
21,4% от наетите през юни 2014 г. Делът на наетите в „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ намалява в относително
изражение – от 1,4% през юни 2014 г. до 1,3% година по-късно. Броят на наетите в
„Доставяне

на

води;

канализационни

услуги,

управление

на

отпадъци

и

възстановяване“ не се променя в относително изражение през 2015 г., като към юни
2015 г. в тази икономическа дейност работят 1,5% от общия брой наети лица в
страната. В унисон с възстановяването на строителната активност, особено в сегмента
на гражданско/инженерно строителство, делът на наетите в дейност „Строителство“ се
увеличава до 5,6% през юни 2015 г. в сравнение с 5,5% в средата на предходната
година. Дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ продължава да бъде
сред най-значимите икономически дейности за пазара на труда в България като броят
на наетите лица в този дейност не се променя спрямо юни 2014 г. (16,9% от общия брой
наети лица в страната).
Делът на наетите лица в „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава до 5,9%
към юни 2015 г. в сравнение с 5,8% точно година по-рано. Дейност „Хотелиерство и
ресторантьорство“ също увеличава своя дял в общия брой наети лица, като през юни
2015 г. осигурява заетост за 6,6% от наетите в сравнение с 6,5% 12 месеца по-рано.
Дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ играе все по-важна роля в българската икономика от гледна точка на
работните места. През юни 2015 г. в дейностите, свързани с високите технологии,
работят 3,3% от наетите лица в икономиката в сравнение с дял от 3% през съответния
месец на предходната година. Наетите лица във „Финансови и застрахователни
дейности“ формират 2,5% от общия брой наети през юни 2015 г. в сравнение с дял от
2,4% точно година по-рано. Броят на наетите в „Операции с недвижими имоти“ остава
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непроменен в относително изражение през последните 12 месеца, като през юни 2015 г.
в тази икономическа дейност работят 1% от наетите лица в страната.
През юни 2015 г. „Професионални дейности и научни изследвания“ предоставя
заетост за 3,3% от наетите лица в сравнение с 3,2% 12 месеца по-рано. Паралелно с това
делът на заетите в „Административни и спомагателни дейности“ се свива в
относително изражение до 4,9% от наетите през юни 2015 г. от 5,2% от наетите през
съответния месец на 2014 г. В дейност „Държавно управление“ през юни 2015 г. се
трудят 4,9% от наетите лица в сравнение с 5,1% точно година по-рано. Относителният
дял на наетите в дейност „Образование“ не се променя през последните 12 месеца, като
към юни 2015 г. в образованието са заети 7,2% от наетите лица. Делът на наетите в
„Хуманно здравеопазване и социална работа“ се увеличава до 6,1% през юни 2015 г. от
6% през съответния месец на 2014 г. Наетите в „Култура, спорт и развлечения“ се
свиват в относителен план до 1,5% от всички наети в страната през юни 2015 г. в
сравнение с 1,7% от наетите през 2014 г. Наетите в „Други дейности“ не отчитат
промяна в относително изражение през последните 12 месеца, представлявайки 1,6% от
наетите лица в страната.
От гледна точка на общата икономическа динамика и възстановяването на пазара
на труда е важно да бъде установена промяната на броя наети лица според формата на
собственост. През юни 2015 г. наетите лица в частния сектор са 1 764 485, а в
публичния сектор наетите възлизат на 545 998. В сравнение със съответния месец на
2014 г. наетите в публичния сектор намаляват с около 14 хил. лица, докато наетите в
частния сектор се увеличават с 24,2 хил. лица. Броят на наетите лица в обществения
сектор се понижава с 2,5% в сравнение с юни 2014 г., докато броят на наетите лица в
частния сектор се увеличава с 1,4% в рамките на същия период. През 2015 г. делът на
наетите в публичния сектор се свива в относително изражение – до 23,6% от всички
наети в средата на 2015 г. в сравнение с дял от 24,3% точно година по-рано. Наетите в
частния сектор се увеличават в относително изражение през последните 12 месеца, като
през юни 2015 г. те формират 76,4% от наетите в икономиката в сравнение с дял от
75,7% година по-рано.
През юни 2015 г. най-много са наетите в Югозападен район, в който работят 922,7
хил. лица, или 39,9% от наетите лица в страната, следван от Южен централен район с
381,9 хил. наети, или 16,5% от наетите в страната. В Югоизточен район работят 320,4
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хил. лица, които представляват 13,9% от наетите в страната през юни 2015 г., докато в
Североизточен район са 12,2% от всички наети в страната. Наетите в Северен
централен район възлизат на 9,9% от всички наети лица или 228,6 хил. лица, а в
Северозападен район работят 175,7 хил. лица, които формират 7,6% от наетите в
страната в средата на 2015 г.
От гледна точка на разпределението на наетите по области през юни 2015 г. наймного са наетите в София-столица (31,2% от всички наети), Пловдив (9,2%), Варна
(7,3%), Бургас (6,4%) и Стара Загора (4,4%). Най-малко в относително изражение през
юни 2015 г. са наетите в областите Монтана (1,2% от наетите), Разград (1,2%), Перник
(1,2%), Силистра (1%) и Видин (0,7%).
Динамиката по отношение на наетите лица през последните 12 месеца до юни
2015 г. се различава съществено в отделните статистически райони на страната. В
Североизточен район броят на наетите лица се увеличава с 2,7% годишно (т.е. през юни
2015 г. спрямо юни 2014 г.), в Югоизточен район с 0,7% годишно, а в Югозападен
район – с 0,6% годишно. Успоредно с това броят на наетите лица в останалите три
статистически района на страната се свива. В Южен централен район броят на наетите
лица намалява с 0,2% през юни 2015 г. спрямо съответния месец на 2014 г., в Северен
централен район е регистриран спад с 0,4% в рамките на същия период, а в
Северозападен район броят на наетите лица се понижава с 2,1% годишно.
Най-съществено се увеличава броят на наетите лица в областите Силистра (ръст
от 8,7% през юни 2015 г. спрямо юни 2014 г.), Варна (годишен ръст от 5,5%), Ловеч
(ръст от 4,8% годишно), Ямбол (ръст от 2,8% годишно) и Разград (ръст от 2,3%
годишно). Най-значителен е регистрираният спад на броя на наетите лица в областите
Монтана (спад с 2,8% годишно), Шумен (спад с 3,7% годишно), Велико Търново (спад
с 4% годишно), Враца (спад с 5% годишно) и Видин (понижение с 5,6% годишно).
През 2015 г. настъпват промени в регионалната структура на икономиката,
разгледана посредством разпределението на броя на наетите лица по статистически
райони и области. Делът на наетите в Северозападен район намалява през последните
12 месеца до 7,6% от всички наети през юни 2015 г. в сравнение с дял от 7,8% от
наетите през съответния месец на предходната година. Наетите в Северен централен
район също намаляват в относителен план, като през юни 2015 г. те представляват 9,9%
от наетите в сравнение с дял от 10% точно година по-рано. През юни 2015 г.
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Североизточен район предоставя заетост за 12,2% от наетите в страната в сравнение с
11,9% точно 12 месеца по-рано. Относителният дял на Югоизточен район в наетите
лица също се увеличава до 13,9% от всички наети през юни 2015 г. в сравнение с дял от
13,8% година по-рано. Значението на Югозападния район по отношение на наетите
лица остава непроменено в относителен план през последните 12 месеца, като през юни
2015 г. в този район работят 39,9% от всички наети в страната. Паралелно с това
концентрацията на наети лица в Южен централен район намалява до 16,5% през юни
2015 г. в сравнение с дял от 16,6% година по-рано.
Разпределението на наетите по области също се променя през последните 12
месеца до юни 2015 г. Спрямо съответния месец на 2014 г. се свива относителният дял
на наетите в областите Видин, Плевен, Велико Търново, Добрич, Шумен, Бургас,
Благоевград, Кърджали и Хасково. Без промяна през последните 12 месеца е
относителният дял на областите Враца, Ловеч, Монтана, Габрово, Разград, Русе,
Търговище, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кюстендил, Перник, София, Пловдив и
Смолян. Относителният дял на наетите лица се увеличава в областите Силистра, Варна,
София (столица) и Пазарджик.
Годишна статистика
През 2014 г. средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение достига 2 166 199, като общият брой на наетите лица се свива с 2,7%
годишно спрямо 2013 г. според данни от Наблюдението на наетите лица, отработеното
време, средствата за работна заплата и други разходи за труд на НСИ. Най-значително
намаление на броя на наетите лица в периода след настъпването на глобалната
финансова криза е отчетено през 2010 г., когато наетите намаляват със 162 хил. лица.
През 2013 г. наетите се увеличават със 7,7 хил., като това е първата година с
положителен ръст след 2008 г. Според предварителните данни от Наблюдението на
наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за
труд на НСИ броят на наетите лица се понижава през 2014 г. Дългосрочната динамика в
броя на наетите лица показва, че развитието на пазара на труда е тясно свързано с
динамиката на реалната икономика. В периода след кризата възстановяването на
икономическия растеж в България протича с бавни темпове. Средният растеж на БВП
на България в периода 2010-2014 г. е 1,2% в реално изражение, като този темп на
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икономическо възстановяване изглежда не е достатъчен, за да генерира по-съществено
увеличение на наетите лица.

2242,6

2242,5

2218,7

2226,4

2010

2011

2012

2013

2166,2

2014

Източник: НСИ. Пазар на труда. Наблюдение на наетите лица, отработеното време,
средствата за работна заплата и други разходи за труд. Годишни данни.
Фигура 2. Наети лица (в хил. лица) в периода 2010-2014 г.

През 2014 г. няколко икономически дейности осигуряват заетост за голяма част от
наетите лица. През 2014 г. най-много са наетите в дейност „Преработваща
промишленост“ (480,2 хил. или 22,2% от всички наети), „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“ (372,6 хил. или 17,2% от всички наети), „Образование“
(164,1 хил. или 7,6% от всички наети), „Хуманно здравеопазване и социална работа“
(131,3 хил. или 6,1% от всички наети) и „Транспорт, складиране и пощи“ (128,9 хил.
или 5,9% от всички наети в страната). Най-малко са наетите в дейност „Култура, спорт
и развлечения“ (33,2 хил. или 1,5% от всички наети), „Други дейности“ (32,1 хил. или
1,5% от наетите в страната), „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива“ (30,7 хил. или 1,4% от наетите), „Добивна
промишленост“ (23,7 хил. или 1,1% от общия брой на наетите) и „Операции с
недвижими имоти“ (22,2 хил. или 1% от наетите в страната).
През 2014 г. средният списъчен брой на наетите лица намалява в повечето
икономически дейности, докато в три отрасъла броят на наетите се увеличава спрямо
2013 г. Ръст на наетите лица е регистриран в дейност „Култура, спорт и развлечения“
(увеличение с 4,6% годишно), „Професионални дейности и научни изследвания“
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(нарастване с 1,5% годишно) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“
(повишение с 0,5% годишно). В останалите икономически дейности средният брой на
наетите лица намалява спрямо 2013 г. Най-значително понижение на броя наети се
наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“ (спад с 5,9% годишно),
„Транспорт, складиране и пощи“ (спад с 6% годишно), „Строителство“ (спад с 6,5%
годишно), „Други дейности“ (спад с 11,4% годишно) и „Административни и
спомагателни дейности“ (спад с 14,3% годишно).
През 2014 г. наети в обществения сектор са 541 046, или 25% от всички наети в
страната, а в частния сектор наети са 1 625 153, или 75% от всички наети в страната.
Наетите в частния сектор намаляват с 2,3% годишно, докато наетите в обществения
сектор се понижават с 3,9% спрямо 2013 г.
През 2014 г. настъпват структурни промени в икономиката, измерени през
разпределението на наетите по икономически дейности. Увеличава се делът на наетите
в преработващата промишленост – от 22% от всички наети през 2013 г. до 22,2% през
2014 г. Наетите в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ формират по-голям
процент от наетите в страната през 2014 г. (17,2%) в сравнение с 2013 г. (16,7%).
Увеличава се делът на наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 5,1% от всички
наети през 2014 г. в сравнение с дял от 5% през 2013 г., както и делът на наетите в
„Професионални дейности и научни изследвания“ – до 3,3% от всички наети през
2014 г. в сравнение с дял от 3,2% през 2013 г. Относителният дял на наетите в дейност
„Държавно управление“ и в дейност „Култура, спорт и развлечения“ също нараства
през 2014 г. Паралелно с това относителният дял на наетите в строителството се свива
до 5,6% от всички наети през 2014 г. в сравнение с дял от 5,8% точно година по-рано, а
делът на наетите в „Транспорт, складиране и пощи“ намалява до 5,9% през 2014 г. в
сравнение с дял от 6,2% през предходната година. Отраслите „Операции с недвижими
имоти“ и „Административни и спомагателни дейности“ също формират по-малък
процент от общия брой наети в страната през 2014 г.
Разпределението на наетите по класове професии показва, че през 2013 г.
(последни налични данни) наетите на ръководни позиции са 6,1% от всички наети в
страната, а 17% от наетите са специалисти. Техници и приложни специалисти са 9,9%
от наетите в България, докато 9,2% са помощен административен персонал. Около
18,7% от наетите в страната са персонал, зает с услугите за населението, търговията и
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охраната, а едва 0,7% от наетите са квалифицирани работници в селското, горското,
ловното и рибното стопанство. Квалифицираните работници и сродни на тях занаятчии
представляват 11,3% от наетите в страната, а 12,7% са машинни оператори и
монтажници. Около 14,4% са наети за изпълняване на дейности, които не изискват
специална квалификация.
Разпределението на наетите по класове професии на областно равнище показва
особеностите на търсенето на труд с определена професионална квалификация в
регионален план, отразявайки до голяма степен секторната специализация на отделните
области в страната. В относително изражение през 2013 г. ръководителите са най-голям
процент от наетите в София-град (8,6% от всички наети в областта), София-област
(6,5% от наетите в областта), Враца (5,8%), Варна (5,6%) и Ловеч (5,5%). Високият дял
на ръководните позиции в София-град се дължи на концентрирането на много от
централите на предприятията именно в столицата. Ръководни позиции се заемат от наймалък процент от наетите в Смолян (4,6% от наетите в областта), Хасково (4,6%),
Велико Търново (4,5%), Кюстендил (4,5%) и Благоевград (4,4%).
Специалистите са най-често срещаният професионален клас в София-град (22,5%
от наетите в областта през 2013 г.), Враца (18,1%), Видин (17,4%), Силистра (17%) и
Велико Търново (16,3%). В относителен план специалистите формират най-малък
процент от местната работна сила в област Бургас (12,8% от наетите през 2013 г.),
Габрово (12,8%), Смолян (12,7%), Благоевград (12,4%) и Перник (12,3%). През 2013 г.
техниците и приложните специалисти са относително най-много в област София-град
(13,2% от наетите в областта), Варна (10%), Стара Загора (9,7%), Перник (9,7%) и
Враца (9,6%). Високият дял на техниците и приложните специалисти сред наетите в
тези области се обяснява с развитата преработваща промишленост, както и с
развитието на икономически дейности като „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Техниците
и приложните специалисти са най-малко в относителен план в Хасково (7,3% от
наетите в областта), Кърджали (7,2%), Пазарджик (7%), Смолян (7%) и Благоевград
(6,6%).
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Позициите за помощен административен персонал са най-многобройни във Варна
(11,4% от наетите в областта), София-град (11,1%), Бургас (9,4%), Пловдив (9%) и
Хасково (8,9%). Относително най-малобройни са местата за помощен административен
персонал в област Благоевград (7%), Кюстендил (6,7%), Смолян (6,7%), Монтана
(6,7%) и Кърджали (6,2%). Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и
охраната, формира най-значителен процент от наетите в областите Бургас (25,1% от
наетите в областта през 2013 г.), Варна (21,9%), София-град (21,7%), Добрич (21,2%) и
Хасково (19,5%). Този професионален клас е най-слабо представен в област Ямбол
(13,5% от наетите в областта през 2013 г.), Разград (13,4%), Габрово (13,3%), Смолян
(13,2%) и Търговище (13,1%). Позициите за помощен административен персонал и
персонал в услугите за населението, търговията и охраната са най-разпространени в
области с добро развитие на обслужващия сектор, туризма и търговията.
Квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
представляват относително малък дял от наетите в страната (0,7% през 2013 г.), като са
сравнително най-много в област Добрич (2,5% от наетите в областта през 2013 г.),
Силистра (1,8%), Пазарджик, Разград и Ямбол (по 1,5% във всяка една от трите
области). Квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното
стопанство са относително най-малко в област Враца (0,5% от наетите в областта през
2013 г.), Габрово (0,4%), Кюстендил (0,3%), Перник и София-град (по 0,2% в двете
области).
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии заемат най-голям дял сред
наетите в област Габрово (21,9% от наетите в областта през 2013 г.), Стара Загора
(18,8%),

Благоевград

(18,6%),

Плевен

(16,4%)

и

Кюстендил

(16,2%).

Този

професионален клас е най-слабо представен в област Бургас (9,4% от наетите в
областта през 2013 г.), Добрич (9,3%), Видин (8,8%), Силистра (8,5%) и София-град
(6,5%). Наетите като машинни оператори и монтажници са относително най-много на
брой в област Смолян (22% от наетите в областта през 2013 г.), Търговище (20,1%),
Кюстендил (19,3%), София област (19,2%) и Кърджали (19,2%). Наетите в този
професионален клас са най-малко в относителен план в Шумен (12,8% от наетите в
областта през 2013 г.), Враца (12,2%), Бургас (12,1%), Варна (9,7%) и София-град
(7,3%).
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Професиите, неизискващи специална квалификация, формират най-значителен
процент от наетите в област Търговище (22% от наетите в областта), Разград (21,5%),
Смолян (21,1%), Шумен (20,8%) и Монтана (20,6%). Този професионален клас
представлява най-нисък дял от наетите в София област (15,1% от наетите в областта
през 2013 г.), Варна (14,1%), Стара Загора (13,5%), Габрово (13,5%) и София-град (9%).

III.

Статистически данни

Наети лица и средна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение през 2010 г.
Средна
Средна
месечна годишна
заплата* заплата**
Хиляди
Левове
2272,5
603
8137
Наети
лица

Професии - НКПД 2011
Общо всички професии

в т.ч.
1342 Ръководители в здравеопазването
6,2
1055
13606
2211 Общопрактикуващи лекари
9,5
1023
13354
2212 Лекари специалисти
12,4
1080
14175
2221 Медицински сестри
36,0
588
7551
2222 Акушерки
3,2
616
7960
2240 Парамедицински специалисти
3,8
556
6956
2250 Ветеринари
0,6
591
7051
2261 Лекари по дентална медицина
0,7
684
8946
2262 Фармацевти
3,5
701
8452
2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
1,3
705
8904
2264 Физиотераписти
2,3
532
7261
2265 Диетолози и специалисти по хранене
0,2
429
6131
2269 Други медицински и здравни специалисти, н.д.
(0.1)
(1295)
(16036)
2611 Прокурори, адвокати и юрисконсулти
2,2
2894
37295
2612 Съдии
2,0
2491
32585
2619 Юристи, н.д.
4,5
1142
15458
3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
1,6
672
8598
3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
4,4
587
7509
3213 Помощник-фармацевти
4,2
441
5511
3214 Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях
0,7
333
4067
3240 Ветеринарни техници и асистенти
0,2
373
4633
3253 Здравни работници в общности
/
/
/
3255 Приложни специалисти във физиотерапията
1,0
408
5612
3344 Медицински секретари
0,5
567
7005
5321 Санитари
27,4
361
4676
5322 Домашни санитари
4,7
260
3145
5329 Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.
1,2
372
4637
* Средната месечна заплата е за октомври 2010 г. и не включва нерегулярните премии и социалните придобивки.
** Средната годишна заплата включва нерегулярните премии и социалните придобивки, получени от наетите лица през годината.
( ) - получените стойности са относително представителни
http://www.nsi.bg/bg/content/4032/
/ - получените стойности не са представителни
Източник: НСИ, Наблюдение на структурата на заплатите 2010 :
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Заети лица по единични групи професии през 2014 година

Код

Единични групи професии - НКПД 2011
1342 Ръководители в здравеопазването
2211 Общопрактикуващи лекари
2212 Лекари специалисти
2221 Медицински сестри
2222 Акушерки
Специалисти в областта на традиционната и комплементарна
2230 медицина
2240 Парамедицински специалисти
2250 Ветеринари
2261 Лекари по дентална медицина
2262 Фармацевти
Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни
2263 условия на труд
2264 Физиотераписти
2265 Диетолози и специалисти по хранене
2266 Аудиолози и логопеди
2267 Оптометристи и оптици
2269 Други медицински и здравни специалисти, н.д.
Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и
3211 терапия
Приложни специалисти в медицински и патологични
3212 лаборатории
3213 Помощник-фармацевти
3214 Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях
3221 Помощник-медицински сестри
Приложни специалисти в областта на традиционната и
3230 комплементарната медицина
3240 Ветеринарни техници и асистенти
3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация
3254 Оптици техници
3255 Приложни специалисти във физиотерапията
Инспектори по медицинска екология, здравословни и
3257 безопасни условия на труд и сродни на тях
3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.
5321 Санитари
5322 Домашни санитари
5329 Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.

2611 Прокурори и адвокати
2612 Съдии
2619 Юристи, н.д.

Заети - хиляди
(2,1)
10,3
19,1
38,9
(2,9)
(0,3)
(3,0)
(3,4)
8,5
6,2
(1,1)
(2,1)
(0,2)
(1,0)
(0,7)
(1,1)
(1,4)
5,1
(3,1)
(2,6)
(0,2)
(0,1)
(0,8)
(0,1)
(0,3)
(2,1)
(2,7)
(0,3)
23,9
14,4
(2,9)

14,4
(1,8)
8,8

Източник: Наблюдение на работната сила, НСИ
( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни
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IV.

Регулирани професии в Република България, съответстващи на професиите
в клъстър 2

1) „Професии в областта на здравеопазването“/„Лекар“
Лекарят е медицински специалист, който извършва диагностика, лечение и
рехабилитация на болни, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване
лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, прилагане на мерки
за укрепване и опазване на здравето, трансплантация на органи, тъкани и клетки,
наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ и др.

1. Основни цели:
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Лекар”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Лекар” и
подпомагане

по-голямата

мобилност

на

висококвалифицираните

специалисти на територията на Европейския съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Лекар” в Република България и за Европейския съюз.

2. Мерки
• Преглед на настоящата нормативна уредба
Основни нормативни документи, определящи начина на регламентиране на
професионалната

квалификация

„Лекар”,

както

и

на

признаването

на

тази

професионална квалификация, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за лечебните заведения;
3) Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина;
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4) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за
образователно-квалификационна степен „магистър“;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията в основните нормативни актове, регулиращи професията „лекар“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство или
пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на лекаря са пряко свързани с живота и здравето на
пациентите и затова е от съществено значение да се гарантира, че лекарят е
преминал необходимото обучение и притежава нужните знания и умения да
изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на лекаря са със сложен и комплексен характер и са
пряко свързани с живота и здравето на пациентите, поради което се изисква
специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на професията
гарантира защитата на здравето и качеството на медицинските грижи.
• Предложени мерки
 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
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на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
• Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България.

•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

2) „Професии в областта на здравеопазването“/„Лекар по дентална медицина”
Лекарят по дентална медицина е медицински специалист, който извършва
диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика на заболяванията от областта на
денталната медицина и др.
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1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Лекар по дентална
медицина”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Лекар по
дентална

медицина”

и

подпомагане

по-голямата

мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Лекар по дентална медицина” в Република България и за Европейския
съюз.

2. Мерки
• Преглед на настоящата нормативна уредба
Основни нормативни актове, регулиращи професията „лекар по дентална
медицина”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за лечебните заведения;
3) Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина;
4) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за
образователно-квалификационна степен „магистър“;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
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•

Заключения от направената оценка

Изискванията в основните нормативни актове, регулиращи професията „лекар по
дентална медицина“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на лекаря по дентална медицина са пряко
свързани с живота и здравето на пациентите и затова е от съществено
значение да се гарантира, че лекарят по дентална медицина е преминал
необходимото обучение и притежава нужните знания и умения да
изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на лекаря по дентална медицина са със
сложен и комплексен характер и са пряко свързани с живота и здравето на
пациентите, поради което се изисква специфична професионална
квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията

гарантира

защитата

на

здравето

и

качеството

на

медицинските грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
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необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

3) „Професии в областта на здравеопазването“/„Фармацевт“
Фармацевтът е медицински специалист, който изпълнява рецепти; продава
медикаменти,

разрешени

за отпускане

без

рецепта;

приготвя

екстемпорални

лекарствени форми при спазване на изискванията за дозиране и съвместимост на
съставките; дава информация за начина на приемане и дозировката на лекарствените
средства и наличието на противопоказания или несъвместимост; следи за правилното
съхранение на лекарствените средства и др.

1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Фармацевт”.
3) Улесняване
„Фармацевт”

признаването
и

на

подпомагане
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професионалната
по-голямата

квалификация
мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Фармацевт” в Република България и за Европейския съюз.

2. Мерки
• Преглед на настоящата нормативна уредба
Основни нормативни актове, регулиращи професията „фармацевт”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;
3) Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
4) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование

по

специалността

„Фармация“

за

образователно-

квалификационна степен „магистър”;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията в основните нормативни актове, регулиращи професията
„Фармацевт“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
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Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на фармацевта са пряко свързани със здравето
и живота на пациентите и затова е от съществено значение да се
гарантира, че фармацевтът е преминал необходимото обучение и
притежава нужните знания и умения да изпълнява съответните
професионални дейности;
2) професионалните дейности на фармацевта са със сложен и комплексен
характер и са пряко свързани със здравето и живота на пациентите,
поради което се изисква специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията

гарантира

защитата

на

здравето

и

качеството

на

фармацевтичните грижи.

•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
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3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

4) „Професии в областта на здравеопазването“/„Медицинска сестра“
Медицинската сестра е медицински специалист, който извършва планиране,
организиране и предоставяне на сестрински здравни грижи на пациенти, включващи:
провеждане на назначено от лекар лечение; асистиране на лекар при извършване на
манипулации и интервенции; извършване на инжекции, венозни инфузии, септични и
асептични превръзки и др.; измерване, регистрация и оценяване на витални показатели;
организиране извършването на медико-диагностични изследвания на пациента;
обучение на пациента и близките му за справяне със заболяването; промоция на
здравето и профилактика на заболяванията и др.

1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Медицинска сестра”.
3) Улесняване
„Медицинска

признаването
сестра”

и

на

професионалната

подпомагане

по-голямата

квалификация
мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Медицинска сестра” в Република България и за Европейския съюз.
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2. Мерки
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „медицинска сестра”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за
образователно- квалификационна степен "бакалавър";
4) Наредба № 1 от 08.02.2011г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Изискванията в основните нормативни актове, регулиращи професията
„медицинска сестра“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
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Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на медицинската сестра са пряко свързани с
живота и здравето на пациентите и затова е от съществено значение да се
гарантира, че медицинската сестра е преминала необходимото обучение и
притежава необходимите знания и умения да изпълнява съответните
професионалните дейности;
2) професионалните дейности на медицинската сестра са със сложен и
комплексен характер и са пряко свързани с живота и здравето на
пациентите, поради което се изисква специфична професионална
квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
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3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

5) „Професии в областта на здравеопазването“/„Акушерка“
Акушерката е медицински специалист, който извършва дейностите, посочени в
чл. 42, ал. 2 на Директива 2005/36/ЕО и здравни грижи като извършване на инжекции и
венозни инфузии, поставяне на уретрален катетър при жена, септични и асептични
превръзки, поставяне на интравагинални лекарствени форми и др.
1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Акушерка”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Акушерка”
и подпомагане по-голямата мобилност на висококвалифицираните
специалисти на територията на Европейския съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Акушерка” в Република България и за Европейския съюз.
2. Мерки
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „акушерка”, са:
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1) Закон за здравето;
2) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за
образователно- квалификационна степен "бакалавър";
4) Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
5) Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт
"Акушерство и гинекология";
6) Закон за признаване на професионалните квалификации;
7) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
8) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията в основните нормативни актове, регулиращи професията
„акушерка“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на акушерката са пряко свързани с живота и
здравето на бременните жени и новородените и затова е от съществено
значение да се гарантира, че акушерката е преминала необходимото
61

обучение и притежава необходимите знания и умения да изпълнява
съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на акушерката са със сложен и комплексен
характер и са пряко свързани с живота и здравето на бременните жени и
новородените, поради което се изисква специфична професионална
квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
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•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и редът за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

6) „Професии в областта на здравеопазването“/„Рехабилитатор “
Рехабилитаторът е медицински специалист, който извършва терапевтични
процедури – електролечение, светлолечение, инхалационно лечение, кинезитерапия,
лечебен масаж – класически и специализиран, екстензионно лечение, суспенсотерапия,
рефлекторна кинезитерапия; термолечение – топлолечение, криотерапия, хидротерапия;
балнеолечебни процедури; мануално мускулно тестуване; функционални измервания;
лекарствена електрофореза с галваничен ток; фонофореза и др. Дейностите са насочени
към постигане на максимално възстановяване и стабилизиране на пациентите и към
адаптирането и връщането на хората с увреждания и застрашените от инвалидизация
лица в семейството и социалната среда.
1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Рехабилитатор”.
3) Улесняване

признаването

„Рехабилитатор”

и

на

подпомагане

професионалната
по-голямата

квалификация
мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Рехабилитатор” в Република България и за Европейския съюз.
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2. Мерки
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „рехабилитатор”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите от професионално направление "Здравни
грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален
бакалавър по ...";
4) Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„рехабилитатор“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
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1) професионалните дейности на рехабилитатора са пряко свързани със
здравето и живота на пациентите и затова е от съществено значение да се
гарантира, че рехабилитаторът е преминал необходимото обучение и
притежава необходимите знания и умения да изпълнява съответните
професионални дейности;
2) професионалните дейности на рехабилитатора са със сложен и
комплексен характер и са пряко свързани със здравето и живота на
пациентите, поради което се изисква специфична професионална
квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
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•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и редът за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

7) „Професии в областта на здравеопазването“/„Медицински лаборант“
Медицинският лаборант е медицински специалист, който извършва лабораторно
изследване на биологични течности и материали – клинични лабораторни изследвания
на субстрати, ензими, електролити; хематологични, клинико-химични, имунологични
изследвания; изследвания на хормони, туморни маркери, на параметрите на алкалнокиселинното равновесие, на показателите за хемостаза; уринен анализ; изследване на
ликвор, на пунктати и конкременти; микробиологични и вирусологични изследвания и
т.н.; приготвяне на реактиви и тяхното съхранение; вземане на периферна и венозна
кръв и др.

1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Медицински лаборант”.
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

„Медицински лаборант” и подпомагане по-голямата мобилност на
висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Медицински лаборант” в Република България и за Европейския съюз.
2. Мерки
•

Преглед на настоящата нормативна уредба
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Основни нормативни актове, регулиращи професията „медицински лаборант”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите от професионално направление "Здравни
грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален
бакалавър по ...";
4) Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„медицински лаборант“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на медицинския лаборант са пряко свързани
със здравето на пациентите и затова е от съществено значение да се
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гарантира, че медицинският лаборант е преминал необходимото обучение
и притежава необходимите знания и умения да изпълнява съответните
професионални дейности;
2) професионалните дейности на медицинския лаборант са със сложен и
комплексен характер и са пряко свързани със здравето на пациентите,
поради което се изисква специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
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професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

8) „Професии в областта на здравеопазването“/„Рентгенов лаборант“
Рентгеновият
конвенционални

лаборант

е

рентгенографии,

медицински

специалист,

мамографии,

който

класически

извършва
томографии,

рентгенографии в операционни зали, в шокова зала, с мобилни рентгенови уредби;
участва в извършването на компютър-томографско изследване, магнитнорезонансно
изследване, лъчетерапевтични процедури, нуклеарномедицинско изследване; асистира
на лекаря при контрастни рентгенови изследвания и при интервенционални
изследвания и др.

1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване на оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Рентгенов лаборант”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Рентгенов
лаборант”

и

подпомагане

по-голямата

мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Рентгенов лаборант” в Република България и за Европейския съюз.
2. Мерки
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „рентгенов лаборант”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
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3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите от професионално направление "Здравни
грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален
бакалавър по ...";
4) Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията в основните нормативни актове, регулиращи професията „рентгенов
лаборант“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на рентгеновия лаборант са пряко свързани
със здравето на пациентите и затова е от съществено значение да се
гарантира, че рентгеновият лаборант е преминал необходимото обучение
и притежава необходимите знания и умения да изпълнява съответните
професионални дейности;
2) професионалните дейности на рентгеновия лаборант са със сложен и
комплексен характер и са пряко свързани със здравето на пациентите,
поради което се изисква специфична професионална квалификация;
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3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.
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9) „Професии в областта на здравеопазването“/„Фелдшер“
Фелдшерът е медицински специалист, който извършва долекарски медицински
преглед в лечебно заведение за извънболнична помощ, в център за спешна медицинска
помощ, както и в местата за лишаване от свобода и системата на Министерството на
вътрешните работи, в случаите, когато пациентът не може да бъде прегледан от лекар;
предписва разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и издава рецепти
само при сключен договор с лечебно заведение; извършва манипулации като поставяне
на инжекции, осигуряване на продължителен венозен достъп, вземане на кръв,
обработка на рана, въвеждане на уретрален катетър и др.; провежда назначено от лекар
лечение; подготвя и при необходимост подпомага пациента при извършване на медикодиагностични манипулации и др.

1. Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Фелдшер”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Фелдшер”
и подпомагане мобилността на висококвалифицираните специалисти на
територията на Европейския съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Фелдшер” в Република България и за Европейския съюз.
2. Мерки
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „фелдшер”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
3) Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
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4) Закон за признаване на професионалните квалификации;
5) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
6) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„фелдшер“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на фелдшера са пряко свързани със здравето и
живота на пациентите и затова е от съществено значение да се гарантира,
че фелдшерът е преминал необходимото обучение и притежава
необходимите знания и умения да изпълнява съответните професионални
дейности;
2) професионалните дейности на фелдшера са със сложен и комплексен
характер и са пряко свързани със здравето и живота на пациентите,
поради което се изисква специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
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на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

10) „Професии в областта на здравеопазването“/„Инспектор по обществено
здраве“
Инспекторът по обществено здраве е медицински специалист, който участва в
осъществяването на профилактика и здравен контрол в областта на комуналната
хигиена, хигиената на труда, хигиена на храненето, хигиената на детско-юношеската
възраст, епидемиологията (здравен контрол на обекти с обществено предназначение,
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жилищни обекти и инфраструктура, на факторите на жизнената среда, на продукти,
стоки и дейности от значение за здравето на човека и др.).
Основни цели

1.

1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Инспектор по обществено
здраве”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Инспектор
по обществено здраве” и подпомагане по-голямата мобилност на
висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Инспектор по обществено здраве” в Република България и за
Европейския съюз.

2.
•

Мерки
Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „инспектор по обществено
здраве”, са:
1) Закон за здравето;
2) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите от професионално направление "Здравни
грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален
бакалавър по ...";
3) Закон за признаване на професионалните квалификации;
4) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
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5) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„инспектор по обществено здраве“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на инспектора по обществено здраве са пряко
свързани със здравето на хората и затова е от съществено значение да се
гарантира,

че

инспекторът

по

обществено

здраве

е

преминал

необходимото обучение и притежава необходимите знания и умения да
изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на инспектора по обществено здраве са пряко
свързани със здравето на хората, поради което се изисква специфична
професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето.

•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
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професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

11) „Професии в областта на здравеопазването“/„Помощник-фармацевт“

Помощник-фармацевтът е медицински специалист, който приема и отговаря за
всички видове лекарствени средства, медико-санитарни материали и медицинска
техника; съблюдава правилата на съхранение на лекарствените продукти; грижи се за
поддържане на фармацевтичния порядък в складовото помещение; следи за нормалната
запасеност на складовото отделение и за сроковете на годност на лекарствата;
проверява точността на мерките и уредите, с които се работи и отговаря за тяхната
изправност; извършва под контрола на магистър-фармацевт следните дейности:
приготвяне, опаковане и отпускане на лекарствени продукти без лекарско предписание
на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти.
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Основни цели:
1) Гарантиране защита на общественото здраве.

1.

2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Помощник-фармацевт”.
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

„Помощник-фармацевт” и подпомаганр по-голямата мобилност на
висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Помощник-фармацевт” в Република България и за Европейския съюз.

Мерки

2.

•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „помощник-фармацевт”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите от професионално направление "Здравни
грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален
бакалавър по ...";
4) Закон за признаване на професионалните квалификации;
5) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
6) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

„помощник-фармацевт“:
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актове,

регулиращи

професията

1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на помощник-фармацевта са пряко свързани
със здравето на пациентите и затова е от съществено значение да се
гарантира, че помощник-фармацевтът е преминал необходимото обучение
и притежава необходимите знания и умения да изпълнява съответните
професионални дейности;
2) професионалните дейности на помощник-фармацевта са пряко свързани
със здравето на пациентите, поради което се изисква специфична
професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
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придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

12) „Професии в областта на здравеопазването“/„Ортопедичен техник“
Ортопедичният техник е медицински специалист, който изработва помощни
средства за позиционно лечение и за придвижване; осъществява антропометрични
измервания и ъглометрия; извършва ръчна обработка на гипсови модели, ръчно и
машинно обработване на пластмасови изделия от листов и отливен материал, ръчно и
машинно обработване на модули от метал за ортези и протези, обработване на
текстилни материали, кожа и гума, сглобяване на медицински изделия, статична и
динамична центровка, козметично оформяне на медицинските изделия и др.

1.

Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Ортопедичен техник”.
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

„Ортопедичен техник” и подпомагане по-голямата мобилност на
висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
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4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Ортопедичен техник” в Република България и за Европейския съюз.
2.
•

Мерки
Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „ортопедичния техник” са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за лечебните заведения;
3) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
4) Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„ортопедичен техник“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
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Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на ортопедичния техник са със сложен и
комплексен характер и са пряко свързани със здравето на пациентите и
затова е от съществено значение да се гарантира, че ортопедичният
техник е преминал необходимото обучение и притежава необходимите
знания и умения да изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на ортопедичния техник са със сложен и
комплексен характер и са пряко свързани със здравето на пациентите,
поради което се изисква специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.

•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.

82

3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

13) „Професии в областта на здравеопазването“/„Зъботехник“
Зъботехникът

е

медицински

специалист,

който

осъществява

лечебно-

възстановителна медико-техническа дейност; извършва определени специфични
технически дейности и изработва специализирани медицински и помощни средства по
предписание на лекар по дентална медицина – всички видове снемаеми и неснемаеми
зъбопротезни конструкции, ектопротези, обтуратори и други, както и всички видове
технически поправки и възстановяване на съществуващи зъбопротезни конструкции.

1.

Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Зъботехник”.
3) Улесняване
„Зъботехник”

признаването
и

на

подпомагане

професионалната
по-голямата

квалификация
мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Зъботехник” в Република България и за Европейския съюз.
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2.
•

Мерки
Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „зъботехник”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за лечебните заведения;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите от професионално направление "Здравни
грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален
бакалавър по ...";
4) Наредба № 30 от 19.12.2003 г. за утвърждаване на медико-технически
стандарт по "Зъботехника";
5) Закон за признаване на професионалните квалификации.
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„зъботехник“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на зъботехника са със сложен и комплексен
характер и са пряко свързани със здравето на пациентите и затова е от
съществено значение да се гарантира, че зъботехникът е преминал
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необходимото обучение и притежава необходимите знания и умения да
изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на зъботехника са със сложен и комплексен
характер и са пряко свързани със здравето на пациентите, поради което се
изисква специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
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за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

14) „Професии в областта на здравеопазването“/„Масажист“
Специалност „масажист“ от висшето образование може да бъде придобивана само
от лица с увредено зрение. Тези специалисти извършват лечебен масаж – класически и
специализиран, мануално мускулно тестване, участват в провеждането на различни
физиотерапевтични терапевтични процедури.
Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.

1.

2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Масажист”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Масажист”
и подпомагане по-голямата мобилност на висококвалифицираните
специалисти на територията на Европейския съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Масажист” в Република България и за Европейския съюз.

2.
•

Мерки
Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „масажист”, са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите от професионално направление "Здравни
грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален
бакалавър по ...";
4) Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските

сестри,

акушерките,
86

асоциираните

медицински

специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно;
5) Закон за признаване на професионалните квалификации;
6) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„масажист“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на масажиста са със сложен и комплексен
характер и са пряко свързани със здравето на пациентите и затова е от
съществено значение да се гарантира, че масажистът е преминал
необходимото обучение и притежава необходимите знания и умения да
изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на масажиста са със сложен и комплексен
характер и са пряко свързани със здравето на пациентите, поради което се
изисква специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето и качеството на здравните
грижи.
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•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.
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15) „Професии в областта на здравеопазването“/„Преподавател по практика по
специалностите от професионално направление „Здравни грижи”

Професията „преподавател по практика по специалностите от професионално
направление „Здравни грижи” могат да придобиват лица с висше образование и
професионална квалификация медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант,
рентгенов лаборант, рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, помощникфармацевт, зъботехник, масажист (с увредено зрение), фелдшер, ортопедичен техник.
Тези лица провеждат практическото обучение на студентите по съответната
специалност. Медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и лаборантите,
придобили тази квалификация могат да заемат съответно длъжностите главна и старша
медицинска сестра (акушерка, рехабилитатор) и старши лаборант и съответно да
организират, координират и отговарят за качеството на здравните грижи в лечебните
заведения за болнична помощ.
Основни цели

1.

1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Преподавател по практика
по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”.
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

„Преподавател по практика по специалностите от професионално
направление „Здравни грижи” и подпомагане по-голямата мобилност на
висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Преподавател по практика по специалностите от професионално
направление „Здравни грижи” в Република България и за Европейския
съюз.
2.
•

Мерки
Преглед на настоящата нормативна уредба
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Основни нормативни актове, регулиращи професията „преподавател по практика
по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” са:
1) Закон за здравето;
2) Закон за лечебните заведения;
3) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността "Управление на здравните грижи" за
образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от
професионално направление "Обществено здраве";
4) Закон за признаване на професионалните квалификации;
5) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
6) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни
грижи“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните

дейности

на

преподавателя

по

практика

по

специалностите от професионално направление „Здравни грижи” са със
сложен и комплексен характер и са пряко свързани със здравето на хората
и затова е от съществено значение да се гарантира, че преподавателят по
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практика по специалностите от професионално направление „Здравни
грижи” е преминал необходимото обучение и притежава необходимите
знания и умения да изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните

дейности

на

преподавателя

по

практика

по

специалностите от професионално направление „Здравни грижи” са със
сложен и комплексен характер и са пряко свързани със здравето на хората,
поради което се изисква специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето.

•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките
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 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

16) „Професии в областта на здравеопазването“/„Лекарски асистент“

Лекарският асистент е професия, която е нова за Република България. Обучението
по нея е стартирало като обучение по нерегулирана специалност през 2014г. и към
момента няма лица с придобита професионална квалификация „лекарски асистент“.
Предвижда се лекарският асистент да осъществява дейности по оказване на спешна и
първична медицинска помощ. В тази връзка професията „лекарски асистент“ е
регулирана в Република България от 21.01.2016 г.
Основни цели

1.

1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Лекарски асистент”.
3) Улесняване признаването на професионалната квалификация „Лекарски
асистент”

и

подпомагане

по-голямата

мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Лекарски асистент” в Република България и за Европейския съюз.

2.
•

Мерки
Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „лекарски асистент”, са:
1) Закон за здравето;
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2) Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти.;
3) Закон за признаване на професионалните квалификации;
4) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
5) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Изискванията в основните нормативни актове, регулиращи професията „лекарски
асистент“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на лекарския асистент ще бъдат пряко
свързани с живота и здравето на пациентите и затова е от съществено
значение да се гарантира, че лекарският асистент е преминал
необходимото обучение и притежава необходимите знания и умения да
изпълнява съответните професионални дейности;
2) професионалните дейности на лекарския асистент ще бъдат със сложен и
комплексен характер и ще са пряко свързани с живота и здравето на
пациентите, поради което се изисква специфична професионална
квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията

гарантира

защитата

медицинските грижи.
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на

здравето

и

качеството

на

•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
 Изготвяне на проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване
на професионална квалификация „лекарски асистент“.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
4) Изготвяне на проект на Наредба за единните държавни изисквания за
придобиване на професионална квалификация „лекарски асистент“..
5) Съгласуване на проекта на Наредба за единните държавни изисквания за
придобиване на професионална квалификация „лекарски асистент“..
6) Приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване
на професионална квалификация „лекарски асистент“..
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
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за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.
 Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата за
единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация
„лекарски асистент“ по предложение на министъра на здравеопазването – второ
тримесичие на 2016 г.

17) „Професии в областта на здравеопазването“/„Кинезитерапевт“

Специалност „Кинезитерапия“ е от професионално направление „Обществено
здраве“. Дейностите, които кинезитерапевтът извършва в лечебно заведение, включват:
кинезиологичен

анализ;

прилагане

и

контролиране

изпълнението

на

кинезитерапевтична програма, изготвена съвместно с лекаря – специалист по
Физикална и рехабилитационна медицина (включваща изотонични, изометрични и
изокинетични

физически

упражнения,

мануални

мобилизационни

техники

на

периферните стави – мекотъканни, мобилизации и тракции, релаксиращи и улесняващи
техники – постизометрична релаксация на периферни стави и проприоцептивно
нервно-мускулно улесняване, класически масаж и др.), участие в ресоциализацията на
пациентите и хората с трайни увреждания и др.
1.

Основни цели
1) Гарантиране защита на общественото здраве.
2) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес
чрез изискванията за достъп до професията „Кинезитерапевт”.
3) Улесняване

признаването

„Кинезитерапевт”

и

на

професионалната

подпомагане

по-голямата

квалификация
мобилност

на

висококвалифицираните специалисти на територията на Европейския
съюз.
4) Улесняване на достъпа до информация и осигуряване на прозрачност
относно процедурите за признаване на професионалната квалификация
„Кинезитерапевт” в Република България и за Европейския съюз.
2.

Мерки
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•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „кинезитерапевт”, са:
1) Закон за здравето;
2) Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността "Кинезитерапия" за образователноквалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално
направление "Обществено здраве";
3) Наредба № 4 от 6.04.2006г. за професионалната компетентност на лицата,
завършили висше образование по специалността "кинезитерапия";
4) Закон за признаване на професионалните квалификации;
5) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
6) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Изискванията

в

основните

нормативни

актове,

регулиращи

професията

„кинезитерапевт“:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
Някои аргументи в полза на необходимостта от регулиране на професията:
1) професионалните дейности на кинезитерапевта в лечебните заведения са
със сложен и комплексен характер и са пряко свързани със здравето на
пациентите и затова е от съществено значение да се гарантира, че
кинезитерапевтът е преминал необходимото обучение и притежава
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необходимите знания и умения да изпълнява съответните професионални
дейности;
2) професионалните дейности на кинезитерапевта в лечебните заведения са
със сложен и комплексен характер и са пряко свързани със здравето на
пациентите, поради което се изисква специфична професионална
квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията гарантира защитата на здравето.
•

Предложени мерки

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка

1) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
2) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
3) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мерките

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими
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за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава членка.

18) „Професии в областта на сигурността“/„Офицер за тактическо ниво на
управление“

Висше образование по специалности от регулирана професия „Офицер за
тактическо ниво на управление” се придобива чрез обучение на курсанти във висши
военни училища, които отговарят на изискванията на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.
Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 6, подниво 6 „б” от
Националната квалификационна рамка. Обучението се извършва в редовна форма и
осигурява:
− получаване

на

широкопрофилна

и

специализирана

професионална

подготовка по професионално направление "Военно дело";
− придобиване на умения за адаптивност в съответствие с изменящите се
условия при професионалната реализация;
− придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в
екип;
− условия за образователна мобилност и международна сравнимост на
получаваните знания и придобитите способности. Обучението завършва с
държавен изпит или със защита на дипломна работа.
Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:
− да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни
технологии;
− да владее общи и професионални комуникативни умения;
− да ползва чужд език;
− да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.
Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
− да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да
поддържа висока бойна готовност на повереното му формирование;
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− да участва с подчиненото му формирование при спасителни и неотложни
аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии,
катастрофи и опасни замърсявания в страната;
− да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се
условия;
− да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и
прилагането на основните принципи на ефективното лидерството;
− да участва в национални и многонационални бойни операции и операции,
различни от война.
Професионална реализация:
След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните
начални длъжности в Българската армия:
− командир на взвод;
− други

длъжности

в

Българската

армия,

изискващи

висше

военно

образование, съответстващи на неговата професионална квалификация;
− длъжности в национални и международни формирования.
След допълнителна квалификация и стаж випускникът може да заема следните
длъжности:
− командир на рота (батарея) и приравнени;
− до заместник-командир на батальон (дивизион) и приравнени;
− длъжности в национални и международни формирования;
− други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и
стаж.
В други сфери на обществения живот:
− длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и
инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
− участие в научни изследвания и проекти;
− да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни
институции и неправителствени организации;
− да работи в областта на образованието и други сфери на социално
политическия живот;
− да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
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Основни цели

1.

1) Улесняване достъпа до професия „Офицер за тактическо ниво на
управление “;
2) Улесняване

мобилността

на

работната

сила

на

територията на

Европейския съюз;
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

за

регулирана професия „Офицер за тактическо ниво на управление”;
4) Установяване на оптимален механизъм за защита на обществения
интерес.
Мерки

2.
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „Офицер за тактическо ниво
на управление”, са:
1) Закон за отбраната и въоръжените сили;
2) Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Наредба № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на
обучаеми във висшите военни училища;
4) Закон за признаване на професионалните квалификации;
5) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
6) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Направения преглед на настоящата нормативна уредба показа необходимост от
изменения и допълнения на Закон за отбраната и въоръжените сили и Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили свързани с подготовката на
курсантите за изпълнение на военната служба като професия, както и кариерното
развитие на офицерите, завършващи Националния военен университет „Васил Левски”
и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. Прецизиране на процедурите по
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логистично осигуряване на военната водготовка, специализираната военна подготовка и
практическите занятия на курсантите за нуждите на Министерството на отбраната и
други министерства с отговорности към националната сигурност. Целесъобразно е
извършването на преглед, оценка, изменения и допълнения на Наредба № Н-33 от
23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни
училища.
•

Предложени мерки

Изменение и допълнение на:
1) Закон за отбраната и въоръжените сили;
2) Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Наредба № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на
обучаеми във висшите военни училища;
4) Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване
на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирана професия на територията на друга държава
членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Вътрешноведомствен преглед на нормативната уредба;
2) Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнении на Закон за
отбраната и въоръжените сили;
3) Предстои сформиране на работна група за изготвяне на проект за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили;
4) Сформирана е работна група за обсъждане, изменение и допълнение на
Наредба № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на
обучаеми във висшите военни училища.
5) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
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необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
6) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
7) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мярката
1) Проектът на Закон за изменение и допълнении на Закон за отбраната и
въоръжените сили е изготвен и предстои внасянето му в Министерски
съвет за обсъждане.
2) В началото на 2016 г. предстои сформиране на работна група за изготвяне
на проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Сформирана е работна група за обсъждане, изменение и допълнение на
Наредба № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на
обучаеми във висшите военни училища, която е планирано да приключи в
края на месец февруари 2016 г.
4) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения,
свързани с придобита професионална квалификация на територията на
Република България, необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга държава членка.

•

Степен на прилагане на реформата (ако е приложимо)

В Министерството на отбраната всяка година се извършва преглед на
реализацията на випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” и
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” и при необходимост се извършват
102

корекции в учебните програми, лекциите, заданията за провеждането на ученията и
тренировките.
Пълен преглед за реализацията на випускниците и ефекта от планираната
подготовка се извършва на всеки 6 години. При необходимост се извършват корекции
на учебните планове, програми и квалификационни характеристики.
През последните години, в резултат на интензивната промяна на политиковоенната обстановка в света, ангажиментите на Българската армия за участие в
операции на НАТО и ЕС се налага по-честа промяна на учебната документация с цел
подготовка за изпълнение на специфични задачи както на територията на страната, така
и на територията на други страни.

19) „Професии в областта на сигурността“/„Офицер за оперативно ниво на
управление“

Висше образование по специалности от регулираните професии "офицер за
оперативно ниво на управление" се придобива чрез обучение във Военна академия
„Георги Стойков Раковски” на български офицери, притежаващи висше образование на
образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в професионално
направление "Военно дело". Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 7
от Националната квалификационна рамка
Обучението по специалности от регулираните професии "офицер за оперативно
ниво на управление" се извършва в редовна и задочна форма и осигурява теоретична и
специализирана подготовка по организацията и управлението на военното дело.
Обучението осигурява:
− интелектуално, професионално и нравственото изграждане на офицера и
създаване на лидерски и мениджърски качества, необходими за реализацията
му като офицер от оперативното ниво на управление.
− офицерът се доизгражда и се подготвя да командва и/или да подпомага
управлението на формирования от Българската армия, за изпълнение на
основните роли, мисии и задачи на Българската армия в колективната
система за сигурност и отбрана, защита на населението и териториалната
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цялост на страната и за пряко ръководство на основните структури, както и за
работа в щаб на многонационални съвместни сили;
− придобиване на професионални компетентности чрез използване на знания и
умения за командване и управление на формирования от Българската армия.
То дава необходимото образование и квалификация за заемане на длъжности
за

старши

офицери,

съгласно

„Класификатор

на

длъжностите

на

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на МО и БА”, които изискват образователно-квалификационна
степен „магистър” и специалност “Организация и управление на военни
формирования на оперативно ниво”.
Придобитите знания и умения дават възможност на офицерите след завършване на
обучението си да заемат:
− експертни длъжности в дирекциите от Министерството на отбраната и Щаба
на отбраната;
− експертни длъжности в отделите, секторите и направленията на Съвместното
командване на силите;
− експертни

длъжности

в

отделите,

секторите

и

направленията

в

командванията на видовете въоръжени сили;
− щабни и експертни длъжности в щабовете на бригади, авиационни и
военноморски бази;
− заместник-командири

и

началници

на

щабове

на

самостоятелни

формирования (батальони, дивизиони, ескадрили и др.);
− различни длъжности, при изпълнение на военна служба извън територията на
страната, в състава на български или многонационални формирования, в
задграничните представителства на Република България;
− национални и международни длъжности в щабове и/или органи на
международни организации и/или във връзка с участието на Република
България в международни договори и инициативи.

1.

Основни цели
1) Улесняване достъпа до професия „Офицер за оперативно ниво на
управление “;
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2) Улесняване

мобилността

на

работната

сила

на

територията на

Европейския съюз;
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

за

регулирана професия „Офицер за оперативно ниво на управление”;
4) Установяване на оптимален механизъм за защита на обществения
интерес.
Мерки

2.
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „Офицер за оперативно
ниво на управление” са:
1) Закон за отбраната и въоръжените сили;
2) Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Наредба № Н-5 от 02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във
Военна академия "Г. С. Раковски";
4) Закон за признаване на професионалните квалификации;
5) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
6) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Направения преглед на настоящата нормативна уредба показа необходимост от
изменения и допълнения на Закон за отбраната и въоръжените сили и Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили свързани с подготовката на
младите офицери за професионална реализация на следващо оперативно ниво. Предвид
новите промени на геостратегическата среда и предизвикателствата към Република
България, както необходемостта от нов модел за кариерно развитие на офицерите е
необходима промяна на Закона за отбраната и въоръжените сили и Правлиника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили. Целесъобразно е извършването
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на преглед, оценка, изменения и допълнения на Наредба № Н-5 от 02.03.2011 г. за
условията и реда за приемане във Военна академия "Г. С. Раковски".
•

Предложени мерки

Изменение и допълнение на:
1) Закон за отбраната и въоръжените сили;
2) Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Наредба № Н-5 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна
академия "Г. С. Раковски";
4) Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване
на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирана професия на територията на друга държава
членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Вътрешноведомствен преглед на нормативната уредба;
2) Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнении на Закон за
отбраната и въоръжените сили;
3) Предстои сформиране на работна група за изготвяне на проект за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили;
4) Сформирана е работна група за обсъждане, изменение и допълнение на
Наредба № Н-5 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна
академия "Г. С. Раковски";
5) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка;
6) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
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придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
7) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.

•

Времеви график за приемането и изпълнението на мярката
1) Проектът на Закон за изменение и допълнении на Закон за отбраната и
въоръжените сили е изготвен и предстои внасянето му в Министерски
съвет за обсъждане.
2) В началото на 2016 г. предстои сформиране на работна група за изготвяне
на проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Сформирана е работна група за обсъждане, изменение и допълнение на
Наредба № Н-5 от 02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във
Военна академия "Г. С. Раковски", която е планирано да приключи в края
на месец февруари 2016 г.
4) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения,
свързани с придобита професионална квалификация на територията на
Република България, необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга държава членка.

•

Степен на прилагане на реформата (ако е приложимо)

В Министерството на отбраната всяка година се извършва преглед на
реализацията на випускниците на Военна академия "Г. С. Раковски" и при
необходимост се извършват корекции в учебните програми, лекциите, заданията за
провеждането на ученията и щабните тренировки.
Пълен преглед за реализацията на випускниците и ефекта от планираната
подготовка се извършва на всеки 2 години. При необходимост се извършват корекции
на учебните планове, програми и квалификационни характеристики.
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През последните години, в резултат на интензивната промяна на политиковоенната обстановка в света, ангажиментите на Българската армия за участие в
операции на НАТО и ЕС се налага по-честа промяна на учебната документация с цел
подготовка за изпълнение на специфични задачи както на територията на страната, така
и на територията на други държави.

20) „Професии

в

областта

на

сигурността“/„Офицер

за

стратегическо

ръководство на отбраната и въоръжените сили“

Висше образование по специалности от регулираните професии "офицер за
стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" се придобива чрез
обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски” на български офицери,
притежаващи

висше

образование

на

образователно-квалификационна

степен

"магистър" в професионално направление "Военно дело". Обучението и резултатите от
него съответстват на ниво 7 от Националната квалификационна рамка
Обучението

по

специалности

от

регулираните

професии

"офицер

за

стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили " се извършва в редовна
форма и осигурява теоретична и специализирана подготовка по организацията и
управлението на военното дело.
Обучението осигурява подготовка по:
1. Ръководство на отбраната и въоръжените сили:
2. Използване на въоръжените сили:
3. Стратегическо лидерство.
Придобитите знания и умения дават възможност на офицерите след завършване
на обучението си да заемат:
− висши командни длъжности във формированията на Българската армия,
щабовете на видовете въоръжени сили, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Щаба на отбраната;
− ръководни длъжности в дирекциите от Министерството на отбраната и Щаба
на отбраната;
− ръководни длъжности в Съвместното командване на силите и щабовете на
видовете въоръжени сили;
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− ръководни длъжности извън територията на страната, в състава на български
или многонационални формирования, в задграничните представителства на
Република България;
− национални представители в международни щабове и/или органи на
международни организации и/или във връзка с участието на Република
България в международни договори и инициативи.

Основни цели

1.

1) Улесняване достъпа до професия „Офицер за стратегическо ръководство
на отбраната и въоръжените сили“;
2) Улесняване

мобилността

на

работната

сила

на

територията на

Европейския съюз;
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

за

регулирана професия „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната
и въоръжените сили”;
4) Установяване на оптимален механизъм за защита на обществения
интерес.
Мерки

2.
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „Офицер за стратегическо
ръководство на отбраната и въоръжените сили”, са:
1) Закон за отбраната и въоръжените сили;
2) Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Наредба № Н-5 от 02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във
Военна академия "Г. С. Раковски";
4) Закон за признаване на професионалните квалификации;
5) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
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6) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.

•

Заключения от направената оценка

Направения преглед на настоящата нормативна уредба показа необходимост от
изменения и допълнения на Закон за отбраната и въоръжените сили и Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили свързани с подготовката на
младите офицери за професионална реализация на следващо стратегическо ниво.
Предвид новите промени на геостратегическата среда и предизвикателствата към
Република България, както необходемостта от нов модел за кариерно развитие на
офицерите е необходима промяна на Закона за отбраната и въоръжените сили и
Правлиника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили. Целесъобразно е
извършването на преглед, оценка, изменения и допълнения на Наредба № Н-5 от
02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна академия "Г. С. Раковски".
•

Предложени мерки

Изменение и допълнение на:
1) Закон за отбраната и въоръжените сили;
2) Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Наредба № Н-5 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна
академия "Г. С. Раковски";
4) Изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът за издаване
на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирана професия на територията на друга държава
членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Вътрешноведомствен преглед на нормативната уредба;
2) Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнении на Закон за
отбраната и въоръжените сили;
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3) Предстои сформиране на работна група за изготвяне на проект за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили;
4) Сформирана е работна група за обсъждане, изменение и допълнение на
Наредба № Н-5 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна
академия "Г. С. Раковски".
5) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
6) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
7) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мярката
1) Проектът на Закон за изменение и допълнении на Закон за отбраната и
въоръжените сили е изготвен и предстои внасянето му в Министерски
съвет за обсъждане.
2) В началото на 2016 г. предстои сформиране на работна група за изготвяне
на проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили;
3) Сформирана е работна група за обсъждане, изменение и допълнение на
Наредба № Н-5 от 02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във
Военна академия "Г. С. Раковски", която е планирано да приключи в края
на месец февруари 2016 г.;
4) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения,
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свързани с придобита професионална квалификация на територията на
Република България, необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга държава членка.
•

Степен на прилагане на реформата (ако е приложимо)

В Министерството на отбраната всяка година се извършва преглед на
реализацията на випускниците на Военна академия "Г. С. Раковски" и при
необходимост се извършват корекции в учебните програми, лекциите, заданията за
провеждането на ученията и щабните тренировки.
Пълен преглед за реализацията на випускниците и ефекта от планираната
подготовка се извършва на всеки 2 години. При необходимост се извършват корекции
на учебните планове, програми и квалификационни характеристики.
През последните години, в резултат на интензивната промяна на политиковоенната обстановка в света, ангажиментите на Българската армия за участие в
операции на НАТО и ЕС се налага по-честа промяна на учебната документация с цел
подготовка за изпълнение на специфични задачи както на територията на страната, така
и на територията на други държави.

21) „Професии в областта на публичната администрация“/„Архивист“
Предметът на дейност на професията “архивист е съобразен с европейските и
световните изисквания. България е член на Международния архивен съвет към
ЮНЕСКО от 1960 г. и е приела общите норми и правила, етичния кодекс,
терминологичния речник на професионалните термини и други нормативни документи,
които детерминират професията в Европа.
В съответствие с европейската и световна практика, архивистът в Република
България планира и организира системите и процедурите за съхраняване на текущи
документи и на такива, които имат историческо значение, управлява и поддържа
колекциите от всички типове носители и подпомага широката общественост при
достъпа до тях.
Архивистът идентифицира, оценява и определя документите, които трябва да
бъдат запазени или унищожени, осигурява приемането на нови архивни документи от
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потенциални източници - фондообразуватели. Той осигурява широк достъп до
документите, използвайки алтернативни форми, като изготвя и предоставя различни по
вид и носител техни копия и съдейства за разширяването на интернет достъпа до тях.
Дейностите, които изпълняват архивистите, могат да се конкретизират в
следните основни области: извършване на експертиза на ценността на документите и
изготвяне на научно-справочен апарат, организиране приемането и обработката на
документите,

осъществяване

на

методическо

ръководство

и

контрол

на

фондообразувателите, подготовка на методически указания за организация и работа с
документите в държавните и общински учреждения и организации, опазване и
съхранение на документите от Националния архивен фонд, изготвяне на справки по
заявки на физически и юридически лица, оказване на експертна помощ на
потребителите на архивна информация, улесняване на достъпа до националното
документално наследство, включително чрез възможностите на интернет, организиране
на изложби, подготовка на публикации и други популяризаторски изяви.
Тези дейности са аналогични на изпълняваните от архивистите в цял свят
(Директива 199/42/ЕО и номенклатура NICE [ISIC classification 1958]). В изпълнение на
Директивите от Общата система за улесняване на мобилността на гражданите на ЕС,
професията „архивист“ е регулирана професия в Република България, но тя е
аналогична на европейските и световните стандарти по отношение на образование,
срокове на обучение, професионални умения и пр., т.е. на регулираната европейска и
световна професия „архивист“.
Основни цели

1.

1) Улесняване достъпа до професия „Архивист“;
2) Улесняване

мобилността

на

работната

сила

на

територията на

Европейския съюз;
3) Улесняване

признаването

на

професионалната

квалификация

регулирана професия „Архивист”;
4) Установяване оптимален механизъм за защита на обществения интерес.
Мерки

2.
•

Преглед на настоящата нормативна уредба

Основни нормативни актове, регулиращи професията „архивист”, са:
1) Закон за Националния архивен фонд;
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за

2) Закон за признаване на професионалните квалификации;
3) Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка;
4) Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република България.
•

Заключения от направената оценка

Направеният преглед на настоящата нормативна уредба показа необходимост от
изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд.
•

Предложени мерки

Изменение и допълнение на:
1) Изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд;
2) Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирана професия на територията на друга държава
членка.
•

Ориентировъчен метод за постигане на всяка мярка
1) Вътрешноведомствен преглед на нормативната уредба;
2) Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
Националния архивен фонд.
3) Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
4) Съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация на територията на Република
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България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
професия на територията на друга държава членка.
5) Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България.
•

Времеви график за приемането и изпълнението на мярката
1) Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националния
архивен фонд е изготвен и предстои внасянето му в Министерски съвет за
обсъждане.
2) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения,
свързани с придобита професионална квалификация на територията на
Република България, необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга държава членка.

22) Специалности в областта на здравеопазването, посочени в Приложение V на
Директива 2005/36/ЕО, и специалностите на лекарите по дентална медицина,
посочени в т. 5.3.3 на Приложение V на Директива 2005/36/ЕО
Анестезиология, Обща хирургия, Неврохирургия, Акушерство, гинекология и
репродуктивна медицина, Вътрешни болести, Очни болести, Ушно-носногърлени болести, Детски болести, Пневмология и фтизиатрия, Урология,
Ортопедия и травматология, Обща и клинична патология, Нервни болести,
Психиатрия, Образна диагностика Diagnostic radiology, Лъчелечение, Пластичновъзстановителна хирургия, Клинична лаборатория, Микробиология, Биохимия,
Клинична имунология/Имунология, Гръдна хирургия/Кардиохирургия, Детска
хирургия, Съдова хирургия, Кардиология, Гастроентерология, Ревматология,
Трансфузионна хематология, Ендокринология и болести на обмяната, Физикална
и рехабилитационна медицина, Кожни и венерически болести, Радиобиология,
Детска психиатрия, Гериатрична медицина, Нефрология, Инфекциозни болести,
Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена, Клинична
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фармакология
алергология,

и

терапия/Фармакология,

Нуклеарна

медицина,

Трудовa

медицина,

Лицево-челюстна

Клинична

хирургия

(базово

медицинско обучение), Клинична хематология, Спешна медицина, Медицинска
онкология, Медицинска генетика.
Изискванията, регулиращи медицинските специалности:
1) не въвеждат пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство
или пребиваване;
2) са обосновани от съображения, свързани с общественото здраве;
3) са подходящи за осигуряване на постигането на набелязаната цел и не
надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
По отношение на аргументите в полза на необходимостта от регулиране на
медицинските специалности следва да се отбележи, че:
1) професионалните дейности на лекаря-специалист и лекаря по дентална
медицина-специалист са пряко свързани с живота и здравето на
пациентите и затова е от съществено значение да се гарантира, че
съответният специалист е преминал необходимото обучение и притежава
необходимите знания и умения да изпълнява съответните професионални
дейности;
2) професионалните дейности на лекаря-специалист и лекаря по дентална
медицина- специалист са със сложен и комплексен характер и са пряко
свързани с живота и здравето на пациентите, поради което се изисква
специфична професионална квалификация;
3) кумулативният ефект на законодателните мерки за регулация на
професията

гарантира

защитата

на

здравето

и

качеството

на

медицинските грижи.
Към настоящия момент не се налага приемането на допълнителни мерки за
медицинските специалности, посочени в т. 5.1.3 на Приложение V на Директива
2005/36/ЕО, и специалностите на лекарите по дентална медицина, посочени в т. 5.3.3 на
Приложение V от същата директива.
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