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ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

Ас. Калин Илиев

Възстановяването след икономическа криза е значим и жизнеутвържда-
ващ процес за всяка икономика. България премина през период на продължи-
телни икономически реформи, последвани от настъпването на световната ико-
номическа криза. Сега е изправена пред нова, нелека ситуация. Необходимо е
насочване на вниманието върху социалната защита и повишаване квалификаци-
ята на работната сила. Продължителните икономически реформи, икономичес-
ката криза и застаряването на населението, налагат необходимостта от по-ви-
сока гъвкавост и квалификация на работоспособните лица за справяне с иконо-
мическите трудности. Съпътстващ проблем е и нарастващият брой на неква-
лифицирани и неграмотни лица от етническите малцинства, както и лицата, на-
пускащи училище в ранна възраст.

Европейският социален фонд играе важна роля в настоящата икономичес-
ка криза, оказала негативно влияние върху много хора в страната. Той има за
цел подпомагане на заетостта и повишаване на образователния ценз, както и
уменията на гражданите, като по този начин подобрява перспективите им в
областта на трудовата заетост и тяхното благосъстояние.

Тази статия има за цели да се изведат основните тенденции и проблеми в
заетостта на трудоспособното население на България. В подкрепа на преодоля-
ването на изведените проблеми се търси значението на Европейския социален
фонд. За целта е направен анализ на заетостта в България през последните 10
години и са посочени основните полета на действие и проблеми при усвояване-
то на ЕСФ.

*
*   *

Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от най-старите инструменти на
политиката на ЕС. Насочен е към подпомагане на европейските жители в подо-
бряването на тяхната адаптивност и квалификация, като с това се цели пости-
гането на бъдещ икономически растеж, заложен в приоритетите на стратегията
на Европейския съюз – Европа 2020. ЕСФ има ключова роля в изпълнението на
стратегията „Европа 2020”1.

1 Европейският социален фонд в България, 2007-2013 г. Министерство на труда и социалната
политика.
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В съответствие със стратегия „Европа 2020” правителството на република
България първоначално изготви Национална програма за реформи (2010-2013 г.), но
още преди да бъде приета бе изготвена и друга национална програма за реформи
(2011-2015 г.), като до средата на април нито една от двете програми не е приета.
Като имаме предвид оставащите две години до края на програмния период (2013г.),
фактът, че няма единна програма за целенасоченото усвояване на средствата от
ЕСФ е притеснителен. В предложените програмите са заложени като основни цели
мерките от стратегия „Европа 2020”. Част от целите са пряко обвързани със фи-
нансиранията от ЕСФ – национална цел номер 1 е постигане на 76% заетост сред
населението на възраст 20-64 г. до 2020 г, а цел 4 е делът на преждевременно напус-
налите образователната система да спадне на 11% до 2020 г. и делът на 30-34
годишните със завършено висше образование да достигне 36% до 2020 г. Изборът
на тези цели на стратегията и програмата не е случаен. Според проучване на евро-
пейската комисия, 63% от европейците желаят приоритет номер 1 на стратегията
да е борбата с безработицата2, а 46% смятат, че на второ място трябва да е обра-
зованието и специализацията, следвани от здравеопазването (44%).

В предложените програми липсва изчерпателна информация за конкретни-
те мерки, действия и контрол върху изпълнението, засягащи заложените в тях
цели. Не става ясно дали и как точно отделни институции биха действали ком-
плексно на местно и национално равнище за постигане на желаните резултати, а
в последните доклади на европейските комисари все по-често се коментира
комплексното действие на институциите. Има се предвид, че заетостта се влияе
не само от пасивните и активните трудови политики, а и от въздействието върху
макроикономическата конюнктура. Чрез стимулиране на потреблението, инве-
стициите, развитието на селските и горските райони, развитието на инфраструк-
турата и т.н., също може да се стимулира заетостта. Във връзка с това е нале-
жащо да се изгради цялостен план, предвиждащ комплексни мерки на местно и
национално равнище за постигане на заетост от 76% през 2020 г.

Необходимостта от финансиране от страна на ЕСФ, особено в период на ико-
номическа криза е безспорна. През последното десетилетие икономическите ре-
форми играят ролята на ключов фактор за поддържане развитието на България.
Независимо от това, все още е необходимо да се работи за постигане на равнищата
на трудова заетост и социална защита, съгласно стандартите на ЕС, както и да се
предотврати допълнителното разрастване на безработицата. Утежняващ ситуация-
та факт е, че населението в България, както и в цяла Европа, клони към застаряване,
а работната сила е необходимо да стане по-приспособима чрез подобряване на ква-
лификацията и уменията. Важно макроикономическо значение има повишаването на
конкурентноспособността и образоваността на работната сила за справянето с на-
стоящите отрицателни икономически перспективи, чиито въздействия се усещат и от
българската икономика. С цел да се поддържа бъдещата конкурентоспособност следва
да се намали броят на лицата, които отпадат от системата на училищното образова-
ние и да се инвестира в уменията и в професионалното обучение.
2 Евробарометър 350. Изследване на Европейската комисия. 2010, с. 7.
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Задълбочаването на икономическата криза в страната има своето законо-
мерно отражение върху пазара на труда в България. Отчетеният рязък спад на
БВП с 5% и на инвестициите с 27% през 2009 г. спрямо 2008 г., води до прекъсване
на трайната 8-годишна тенденция на намаление на безработицата в страната,
наблюдавана през периода 2001-2008 г.3 (фиг. 1).

В края на 2010 година коефициентът на безработица в България се покач-
ва с 3,1 процентни пункта, спрямо 2009 г. С това нарастване делът на безработ-
ните се връща към своите стойности от 2005 г. – 10%. Въпреки повишаването
на броя на безработните, нивото й все още не надвишава значително средното
за Европейския съюз. Страната е на трето място в ЕС по ръст на безработица-
та през последната година.

Източник: Агенция по заетостта

Фиг. 1. Коефициент на безработица в България
и средно за ЕС за периода 2001-2010 г.

Ръст на безработицата, надвишаващ този в България,е отчетен само в
Литва и Гърция. За същия период безработицата е намаляла в осем страни от
Евросъюза, като най-значителен спад е регистриран в Малта, Швеция и Герма-
ния. С 9,9 на сто безработица България е близо до средните равнища за Евро-
пейския съюз и Еврозоната, които са съответно с 9,6 и 10 процента. Делът на
безработните има по-големи стойности в 8 страни от ЕС, начело с Испания,
където те са над 20 на сто. Дълготрайната безработица – за период над една
година, рязко се увеличава и в момента представлява около 40%4 от общата
безработица в ЕС. Това подчертава риска от трайно изключване от пазара на
труда. Процентът на безработицата на ниво ЕС е особено висок сред ниско
квалифицираните работници, мигрантите и младите хора.

3 Социалното осигуряване в България през 2009 г. Годишник на НОИ, 2010, с. 29.
4 Годишен обзор на растежа.Приложение 2.Макроикономически доклад; Европейска комисия,

2011, с. 6.
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Сравнително ниският размер на безработицата у нас, от една страна,се
дължи и на факта, че голяма част от работоспособното население на страната
е част от трудовия контингент на посочените европейски страни. От друга стра-
на,много български работодатели преназначиха наетите при тях лица на поча-
сово работно време. Така те са със статус на заети, но реализираните от тях
доходи са ниски.

Неблагоприятната икономическа конюнктура, вследствие влиянието на
глобалната финансова криза, води до свиване на пазарите, намаляване обема
на работа в някои икономически дейности, провеждане на структурни промени
и намаляване на работния персонал. По данни на агенцията по заетостта, през
2009 година броят на регистрираните безработни в бюрата по труда нараства
значително (фиг. 2).

Източник: Агенция по заетостта

Фиг. 2. Брой на регистрираните безработни в периода 2001-2010 г.

През 2009 г. средногодишният им брой е 280 980 души, което представля-
ва нарастване с 47262 безработни, спрямо 2008 г. или с 20,2%5. През 2010 г.
тенденцията за увеличаване броя на безработните продължава, като към
31.12.2010 техният брой е 342 419, което представлява нарастване с 61 4396

безработни, или с 21,87%.
Нарастващият брой на безработните е проблем не само на отделният ин-

дивид, но и за обществото като цяло. Ниската заетост води до забавяне на
икономическия растеж и до засилване на криминалните прояви.7

При по-детайлно разглеждане на проблема с безработицата прави впечат-
ление структурата на безработните по образователен ценз през годините (фиг. 3).
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5 Годишник за 2009 г. Агенция по затостта, с. 13.
6 Месечен бюлетин за месец декември 2010 г. на Агенция по затостта.
7 Вж.: Благойчева, Хр. Осигурителни системи и фондове. Изд. „Наука и икономика”, 2010, с. 73.
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Независимо от това, дали в страната се наблюдава растеж на заетостта и
намаляване на безработица през последното десетилетие, делът на безработни-
те с основно и по-ниско образование остава трайно висок, гравитиращ около 57%.

На второ място са лицата със средно образование, с дял около 35%, след-
вани от лицата с висше образование и дял около 7%.

Източник: Агенция по заетостта

Фиг. 3. Структура на безработните по образователен ценз
за периода 2001-2009 г.

Нискообразованата работна сила остава най-уязвима от икономическите
промени и това обуславя запазване на тенденцията безработните с основно и
по-ниско образование да съставляват най-голяма част от регистрираните без-
работни. С най-големи възможности за реализация на пазара на труда са безра-
ботните лица с висше образование, поради което те запазват своя най-нисък
относителен дял. Най-трудно реализиращите се на пазара на труда са негра-
мотните лица. През 2008 г. броят на регистрираните неграмотни безработни в
бюрата по труда е 11 412, а през 2009 г. с влошаване на икономическата ситуа-
ция, броят им нараства на 14 395 или с 26,1%. Нещо повече, нараства относи-
телният им дял с 0,2 процентни пункта до 5,1% в структурата на регистрирани-
те безработни. Това нарастване само потвърждава тезата, че във времена на
икономически трусове най-уязвими са хората с ниско или без образование.

Предвид сравнимостта на данните за България и за страните от Европей-
ския съюз, обект на разглеждане е и коефициентът на заетост във възрастовия
диапазон – 15-64 г. (фиг. 4). През 2009 г. за България той е 62,6% и също нама-
лява с 1,4 процентни пункта на годишна база. Според последните данни на
Eвростат за 2009 г. коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до
64 години в ЕС на 27-те страни членки е 64,6% (при 65,9% за 2008 г.).
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Източник: Евростат

Фиг. 4. Коефициент на заетост в България и средно за ЕС
в периода 2001-2009 г.

През 2001 заетостта в България е била с повече от 12% по-ниска от тази
в Европа. Прави добро впечатление сравнително бързото изравняване на стой-
ностите на този показател в България със средните за ЕС през 2008 г.

Относно другите два показатела, залегнали като цели в Стратегия 2020 и
Националната програма за реформи 2010-2013, делът на ранно напускащите
училище лица и делът на младото поколение с висше образование8, тенденция-
та е към плавно подобряване на ситуацията.
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8 Национална програма за реформи (2010-2013) на правителството на Република България.
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Динамиката на първият показател може да бъде проследена във фиг. 5:

Източник: Евростат

Фиг. 5. Дял на ранно напускащите училище лица
в България и средно за ЕС в периода 2001-2009 г.

След 2001 г. стойността на този показател бележи значително намаляване
с 5,8 процентни пункта – от 20,5% през 2001 до 14,7% за 2009 г.. С това намале-
ние на делът на ранно напускащите училище лица, България се изравнява със
средната стойност за ЕС. Въпреки това, отчетените стойности са все още да-
леч от заложените 10% в Стратегия 2020.

Ограничаването на преждевременното напускане на училище е начин за
постигането и на други цели на стратегията „Европа 2020”. Освен, че оказва
пряко въздействие върху пригодността за заетост на младите хора, това допри-
нася и за засилване на интеграцията на пазара на труда. По този начин съдей-
ства и за постигане на основната цел – 75% равнище на заетост на населението
на възраст от 20 до 64 години. Стремежът е към разчупване на затворения кръг
на недостига на финансови средства, който води до социалното изключване на
младите хора. Последното е мярка от ключово значение за постигането на цел-
та за преодоляване на риска от бедност и социално изключване на гражданите
на България както и за най-малко 20 милиона души9 в ЕС.

Пригодността за заетост зависи в голяма степен от постигнатото равни-
ще на квалификация. През 2009 г. 52%10 от преждевременно напусналите учи-
лище лица в ЕС са били или безработни, или извън пазара на труда. Дори когато
работят, те печелят по-малко, по-често заемат по-несигурни работни места и
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9 Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и соци-
ален комитет и комитета на регионите – Справяне с преждевременното напускане на училище:
ключов принос към стратегия „Европа 2020”, с. 3.

1 0 Евростат. Изследване на работната сила (LFS), 2010.
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по-често са зависими от социалното подпомагане. Те имат по-малко участие в
процеса на учене през целия живот и следователно в този на преквалификация.

На равнището на икономиката и обществото като цяло, високият процент
на преждевременно напускане на училище оказва дългосрочно отражение върху
социалното развитие и икономическия растеж. Съществува тенденция лицата,
преждевременно напускащи училище, да участват в по-малка степен в демок-
ратичните процеси и да бъдат по-слабо активни граждани11. Иновациите и рас-
тежът зависят от квалифицирана работна сила не само във високотехнологич-
ните сектори, а и в цялата икономика.

В подкрепа на тази теза е възприет и показателят отразяващ дела на мла-
дото поколение със завършено висше образование. Динамиката на този показа-
тел е отразена във фиг. 6.

Източник: Евростат

Фиг. 6. Дял на младото поколение със завършено висше образование
в България и средно за ЕС в периода 2001-2009 г.

След 2001 г. показателят бележи плавно нарастване. За периода 2001-2009
г., по данни на Евростат, този дял нараства със 4,3 процентни пункта, но все още
остава със 4,4 процентни пункта под средното ниво от 32,3% за ЕС през 2009 г.,
както и от заложените 40% в Стратегия 2020. Мерките, заложени в програмите
по насърчаване на младото поколение да се образова, целят да стимулират
икономическия растеж и създаването на работни места, не на последно място
и поради обстоятелството, че по-добре образованите безработни лица имат
значително по-големи шансове за намиране на работа.

Европейският социален фонд е основният финансов инструмент на Европей-
ския съюз за инвестиции в хората и като такъв чрез него в България през периода
2007-2013 г. се финансира изпълнението на две Оперативни програми (ОП): първа-
та, целяща развитие на човешките ресурси, а втората – укрепване на админис-
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11 NESSE (2009), p. 31. Вж. също Shell „Jugendstudie 2010”.
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тративния капацитет. Стратегическата цел на ОП Развитие на човешките ре-
сурси е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез развитие
на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на про-
изводителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот.

През 2010 г. продължава процесът по усвояване на средствата от страна
на България от Европейския социален фонд и по-конкретно по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”. Тези средства са от изключително
значение за реализацията на активната политика по заетостта в условията на
икономическа криза и недостиг на финансови средства (табл. 1).

Таблица 1

Финансиране по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

 

Източник: Министерство на финансите

Оперативната програма не се финансира изцяло от ЕСФ. В нейното финан-
сиране се включват и държавни средства. За сметка на ЕСФ са близо 85% от
общия бюджет на програмата, а останалите 15% са държавно участие. Към
31.01.2001 г. получените траншове от ЕК възлизат на 109 188 932 евро по ОП
Развитие на човешките ресурси, с което се достига до 10,58% усвояемост от
общата сума (1 031 789 139 евро).

Трябва да се отбележи като положителен факт регистрираният значите-
лен ръст в разплащанията по програма” Развитие на човешките ресурси” за
последната година (31.12.2009 – 31.12.2010 г.) от близо 3 пъти, като се има
предвид, че към края на 2009 г. са изплатени едва 39,812 млн. евро или малко
над 3% от общия бюджет на програмата.

В рамките на действащите договори/заповеди за периода 01.01 – 31.12.2010
г., са включени 76 64913 лица (като от тях – 15 336 безработни и 61 311 – заети

ОП Развитие на
човешките ресурси

Бюджет на програмата – финансиран от ЕС 1 031 789 139.00 €
Бюджет на програмата – национално финансиране 182 080 436.00 €
Получени траншове от ЕК към 31.01.2011 г. 109 188 932.00 €
Изплатени средства по ОП – от ЕС 92 900 532.00 €
Изплатени средства по ОП – национално финансиране 16 394 211.00 €

Общо изплатени средства към 31.01.2011 г. 109 294 743.00 €

1 2 Структурни фондове и кохезионен фонд – финансово изпълнение към 31.12.2010 г. Министер-
ство на финансите.

1 3 Годишен доклад  за усвояване на средствата от ЕС за 2010 г. Комисия по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове, с. 6.
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лица) в обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация
и ключови компетенции за пазара на труда.

По данни на агенцията по заетостта, явяваща се междинно звено по Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси”, през 2010 г. са постигнати
следните резултати по приоритетните оси14:

- схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – за периода
са подписани общо 112 договора, а в обучение за придобиване или пови-
шаване на професионалната квалификация са включени общо 21 285 лица;

- схема „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включ-
ване на пазара на труда в България” – по схемата се изпълнява един
проект на стойност 15 000 000 лева. За отчетния период в обучения са
включени общо 5574 безработни младежи на възраст от 16 до 29 годи-
ни. Завършилите успешно обучения лица са 5 047, от които 1 104 са вклю-
чени в заетост;

- схема „Отново на работа” – изпълнява се един проект с обща стойност
64 000 000 лева; в обучение са включени 844 лица. Сключени са 757
трудови договора с безработни лица. Изплатени са 928 697,99 лв.;

- схема „Развитие” – изпълнява се един проект с обща стойност 250 000 000
лева. В обучение са включени 8574 безработни лица, а от тях 3 642 са
завършили успешно. Включени в заетост след обучение са 1 836 безра-
ботни лица.

- схема „Адаптивност” – през отчетния период 801 лица са получили ва-
учери за включване в обучение. По схемата са изплатени 899 897,84 лв.;

- схема „Аз мога” – в обучение срещу ваучери са включени 31 993 заети
лица. През периода са изплатени средства в размер на 5 427 118,85 лв..
По тази програма в сферата на пазара на труда предстои да стартира
изпълнението на 8 нови операции с общ бюджет от 126,415 млн. евро.

Отчетените от агенцията по заетостта резултати по различните схеми,
през 2010 г. показват стремеж за туширане на негативните влияния от икономи-
ческата криза върху пазара на труда. Средствата, отпускани по линия на опера-
тивната програма са насочени към най-уязвимите от кризата обществени гру-
пи – тези на нискоквалифицираните, нискообразованите и младите хора.

Въпреки постигнатите до момента резултати, според данни от справка на
европейската комисия, България губи темп при усвояване на средствата от
Европейския социален фонд. Справката сочи, че усвоените по отношение на
Европейския социален фонд от България средства са 54,3%16 по-малко от сред-
ните равнища в Европа. Две години след фактическото стартиране на проекти-
те по социалния фонд, България изпада от 14-то на последното 27-мо място.

Справката е направена въз основа на извършените от Брюксел плащания
към 1 февруари 2011 г. По линия на социалния фонд България е получила до 1

1 4 Кратък отчет за дейността на Агенцията по заетостта през 2010 г.
1 5 Стратегически доклад на Европейската комисия за България. 2009, с. 13.
1 6 http://www.kalfin.eu/news/mediaitem/891
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февруари 12,62%17 от полагащите й се 1,19 млрд. евро. Средната усвояемост в ЕС
е 23,21%. Данните, обаче, могат и да се разглеждат като напредък за България,
която в края на 2010 г. едва достига 10% усвояемост на средствата от Европа.

По отношение на социалните програми, най-добре от европейските средства се
възползват Латвия и Ирландия, които вече са получили над 42 на сто от полагащите
им се до 2013 г. фондове. Ниската успеваемост на България предизвиква тревога и
защото страната може да загуби средства по европейските фондове за следващия
бюджетен период, който започва след 2013 г. и чието планиране вече се дебатира в
Брюксел. Нуждите от бюджетни икономии правят все по-популярни идеите за нама-
ляване на сумите за страните, които не се справят с тяхното усвояване.

Според прогнозата на Виенският институт за международни икономичес-
ки изследвания, за България се предвижда умерен растеж от 2-3% на БВП за
следващите 2 години18. Това ще окаже влияние към плавно понижаване на без-
работицата, като в края на 2013 година прогнозните стойности са 7%. Анализа-
тори от института смятат, че вследствие на кризата все по-трудно ще бъде на
страните от източна Европа да достигнат развитите европейски страни. Така, в
условията на ограничени публични финанси, на преден план излиза необходимо-
стта от своевременно и целенасочено усвояване на средствата от ЕСФ.

Необходими са незабавни мерки и комплексни действия по насърчаване на
целенасоченото усвояването на договорените средства от ЕСФ. Освен приемане-
то на единна програма за усвояване на средствата, е необходимо да се постигне по-
добра информираност на обществените групи, потенциални бенефициенти по про-
грамите, финансирани от ЕСФ. Немалка част от тези обществени групи са хора в
неравностойно положение, неграмотни, които нямат достъп до интернет и елект-
ронни медии и няма как сами да се информират за предоставените им възможнос-
ти. Следва да се ангажират публичните институции и администрация на местно и
национално ниво, които имат отношения с потенциални бенефициенти, с цел да се
постигне по-голяма информираност и достъпност на програмите, финансирани от
ЕСФ. Висока усвояемост се постига при наличието на ефективни институции, кои-
то да удоволетворяват изискванията на ЕС, както и на активни бенефициенти.19

Не на последно място, е необходимо да се постигне съгласуваност по от-
делните програми, финансирани, със средства от ЕС. С цел по-добри резултати
при заетостта, трябва да се насочват средства от ЕСФ за придобиване или
повишаване на квалификацията на трудовия ресурс в области, които се финан-
сират от другите оперативни програми на ЕС. В области като транспорт, околна

1 7 ЕК отчита като усвоени само разплатените от европейския бюджет средства по фондовете, но не и
договорените. Според правилата, плащанията по одобрени проекти се правят за сметка на нацио-
налния бюджет, след което фактурите се изпращат в Брюксел. Европейската комисия преценява
дали плащането е основателно, след което възстановява на бюджета своя дял от средствата.

1 8 Recovery – in Low Gear across Tough Terrain, wiiw Current Analyses and Forecasts No. 7, March
2011, p. 43.

1 9 Иванов, Бл. Информационен справочник за правилата, процедурите и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните
фондове и кохезионния фонд на ЕС и по програма Фар на ЕС. Изд. Аспро, 2007.
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среда, регионално развитие и др., където се финансират и реализират проекти
по линия на оперативни програми на ЕС, възниква необходимост от квалифици-
рана работна ръка. Постигането на съгласуваност между програмите, от една
страна ще доведе до по-висока заетост, а от друга, в изпълнението на проекти-
те по оперативните програми ще се включи квалифициран трудов ресурс.

Придаването на комплексен характер на политиката по заетостта с при-
емането на единна програма за целенасоченото усвояване на средствата от
ЕСФ, ангажирането на публичния административен апарат на местно и нацио-
нално равнище и постигането на съгласуваност на ОП РЧР със останалите опе-
ративни програми, ще бъде от полза не само за възстановяването след иконо-
мическата криза. С предприемането на действия в тази насока ще се съдей-
ства за постигането на целите, заложени в стратегията „Европа 2020”, както и
за своевременното усвояване на средствата от ЕСФ.

В обобщение може да се каже, че като следствие на световната икономи-
ческа криза, трудоспособната част от населението в България е изправена пред
риска от загуба на работното място. На преден план излизат и необходимостта
от по-добра квалификация и адаптивност на трудовия контингент, с цел ограни-
чаване на безработицата. Във връзка с това ЕСФ е важен финансов източник
за реализиране на активната политика по заетостта в условията на криза, при
ограничени публични ресурси. За сравнително краткия период, през който се
усвояват средства от фонда, до края на 2010 г. са постигнати добри резултати.
Въпреки това, все още голяма част от договорените бюджети са неусвоени и е
наложително да се предприемат комплексни действия за да се предотврати
бъдеща загуба на тези средства.

EMPLOYMENT  IN  BULGARIA  AND  THE  ROLE
OF  THE  EUROPEAN  SOCIAL FUND

Assist.  Prof.  Kalin  Iliev

Abstract

In the article there are discussed the main trends in the employment of the active population
of the country for the past 10 years, the emphasis being on the last 3 years. As a result of the
economic crisis there is broken the eight-year-long trend of an increase in employment and decrease
in unemployment in Bulgaria. Most affected by the crisis are the people with low education and
qualification level, as their flexibility and adaptability to the labour market are comparatively low.
This raises the need for the government to carry out intense and active employment policy. Under
conditions of economic crisis, however, the means of the government for financing programmes for
the promotion of employment are limited. As the main source of financing the policy on employment
for the last three years there is considered the European Social Fund. For that period there has been
recorded comparatively low absorption of funds, which, in the context of the after-effects of the
economic crisis on the labour market, requires the undertaking of immediate measures and complex
actions promoting the purposeful absorption of resources from the Fund.
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ЗАНЯТОСТЬ  В  БОЛГАРИИ  И  РОЛЬ  ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЦИАЛЬНОГО  ФОНДА

Асс.  Калин  Илиев

Резюме

В статье рассматриваются основные тенденции в занятости трудоспособного насе-
ления страны за последние десять лет, акцент исследования – последние три года. В ре-
зультате экономического кризиса прервана восьмилетняя тенденция роста занятости и
снижения безработицы в Болгарии. Наиболее серьезно кризис сказался на людях с низ-
ким образованием и квалификацией, поскольку их гибкость и приспособимость на рынке
труда сравнительно невелики. Это вызывает необходимость проведения активной поли-
тики занятости со стороны правительства. Но в условиях экономического кризиса сред-
ства на финансирование программ поощрения занятости в распоряжении правительства
ограничены. В качестве основного источника финансирования политики занятости за
последние три года рассматривается Европейский социальный фонд. За этот период от-
мечено сравнительно слабое усвоение средств фонда, и в контексте последствий эконо-
мического кризиса для рынка труда необходимы незамедлительные меры и комплексные
действия, стимулирующие целенаправленное усвоение ресурсов фонда.


