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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ  
НА УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА 



• Създаване на устойчиви работни места за нискоквалифициран човешки ресурс; 

• Технологично и продуктово диверсифициране на селското стопанство; 

• Развитие на производства с висока добавена стойност; 

• Подобряване на валутния баланс на страната; 

• Създаване на експортен ресурс, ограничаване на вноса; 

• Осигуряване на суровинна база за хранително-вкусовата промишленост и туризма; 

Цели 



• Развитие на трудоемки производства на основата на индустриални технологии, вкл.: 

– Зеленчукопроизводство; 

– Овощарство;  

– Животновъдство; 

– Биоземеделие; 

• Продуктова специализация според спецификата на категорията земя, поливните 

източници и т.н. 

Продуктова насоченост 



• Поземлен фонд: 

– Около 1 млн. дка земя – държавна собственост; 

– Около 7-9 млн. дка земя – общинска собственост 

• Човешки ресурси – 638 000 безработни лица към края на 2012 г., в т.ч.: 

– 410 300 регистрирани безработни; 

– 277 700 обезкуражени. 

• Финансови ресурси – възможност за пренасочване на средства от: 

– Програми и мерки за заетост; 

– Европейски фондове (вкл. за селско стопанство, конкурентоспособност, 

човешки ресурси, регионално развитие); 

– Мерки за социално подпомагане на трудоспособни лица. 

 

Ресурси 



Целева програма за заетост  

• Целева група: български и чуждестранни предприемачи. 

• Начин на кандидатстване: проектен принцип при конкурсно начало. 

• Условие за включване в програмата:  

– Разкриване на устойчиви работни места, чийто средногодишен брой е функция от 

вида производство и обема на предоставената земя; 

– Квалификация на кадрите; 

– Инвестиционна програма, вкл. в ноу-хау; 

• Ползи за участниците: 

– Дългосрочни договори за безвъзмездно ползване на общинска или държавна земя; 

– Право за преференциално изкупуване на предоставената/ползваната земя при 

отчитане на направените инвестиции и подобрения; 

– Осигурен кредитен ресурс. 



• Програма за целева квалификация на трудовия ресурс,  

вкл. мрежа от центрове за квалификация и за консултантски услуги в 

областта на селскостопанските производства; 

• Програма за развитие на селскостопанската инфраструктура,  

вкл. хидромелиоративни съоръжения и др.; 

• Целева кредитна линия на Българската банка за развитие, вкл. за: 

– закупуване на машини, съоръжения и ноу-хау,  

– консултантски услуги,  

– обучение на персонала,  

– изграждане на съпътстваща инфраструктура и др. 

Съпътстващи програми 



Резултати 

НАМАЛЕНИЕ НА: УВЕЛИЧЕНИЕ НА: 

• Устойчивата и качествена заетост; 

• Приходите в социалните фондове; 

• Експортните възможности; 

• Брутния вътрешен продукт 

• Социалните помощи; 

• Пустеещите земи; 

• Битовата престъпност; 

• Безеработицата и бедността 

ПОЗИТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ: 

• Качеството на човешките ресурси, вкл. специализация в сферата на 

селскостопанската наука и практика; 

• Демографията, вкл. преодоляване на регионалните дисбаланси; 

• Продуктовата база за хранително-вкусовата промишленост и туризма; 

• Развитието на селското стопанство, вкл. технологичното обновление и 

продуктовата диверсификация  



  АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 



  1997 2008 2009 2010 2011 2012 

Селско и горско стопанство, лов и риболов 26,7% 6,9% 4,8% 5,3% 5,6% 9,8% 

Добивна и преработваща промишленост; Производство 

и разпределение на електроенергия, газ и вода 
23,1% 22% 22,1% 23,2% 24,6% 22,9% 

Строителство 2,8% 8,4% 8,5% 8,1% 6,5% 6,6% 

Търговия, ремонт на автомобили и битова техника; 

Хотели, общежития и обществено хранене; Транспорт и 

съобщения 
20,6% 24,4% 24,9% 23,6% 25,4% 20,1% 

Финанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и 

движимо имущество, бизнес услуги 
16,6% 23,4% 23,6% 23,6% 23,0% 25,4% 

Държавно управление; Образование; Здравеопазване 10,1% 14,9% 16,0% 16,3% 14,9% 15,2% 

Общо за икономиката 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Структура на БДС 



Внос на храни 

2005 г. 2010 г. 

65% 78% 

42% 

84% 

Дял на вноса в потреблението на плодове и зеленчуци Дял на вноса в потреблението на месо 



Заети лица по икономически дейности  
(хил.души) 

Преработваща 
промишленост 

Строителство 
Селско, горско и 

рибно 
стопанство 

Образование 
Хотелиерство и 

ресторантьорств
о 

Транспорт, 
складиране и 

пощи 

Хуманно 
здравеопазване 

и социална 
работа 

2008 г. 769,7 340,3 251,2 205,6 168,8 189,5 158,1

2009 г. 713,9 322,5 230,7 191,2 168,7 187,6 164,1

2010 г. 637,4 268,5 208,1 184,4 159,7 177,3 159,4

2011 г. 593 228,7 201 187,5 159,2 173,7 153,2

2012 г. 603,5 206 189 188,2 152,7 176,3 145

2012 / 2008 -166,2 -134,3 -62,2 -17,4 -16,1 -13,2 -13,1
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Безработица 

Източник: НСИ 

199 700 238 000 
348 000 372 300 410 300 

151 900 
186 400 

224 600 
237 000 

227 700 

351 600 

424 400 

572 600 
606 300 

638 000 

2008 2009 2010 2011 2012

Безработни Обезкуражени  Безработни и обезкуражени(15-64) 



Безработни лица по региони  

(хил.души, 2012 г.) 

39,8  

87,6 
13,8  

53,3 

57,3 

81,3 




