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Сектор „Строителство“ - фокус върху 

човешките ресурси

 Заетост в отрасъл “Строителство“ - Общата тенденция е нарастване на заетостта и
намаляване на безработицата.

 През 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 114, 1 хил. или
5,1% от общо наетите за страната.

Разпределение на ключови категории 

длъжности:

• Ръководители - 7 237 души

• Специалисти - 7 465 души

• Техници и приложни специалисти - 10 547 души

• Помощен административен персонал - 7 338 души

• Квалифицирани  работници и сродни - 27 360 души

• Машинни оператори и монтажници - 11 127 души

• Професии, неизискващи специална квалификация - 39 759 души



Образователно равнище на заетите в 
сектор „Строителство“

◉ Лица със средно образование – 72% -
квалифицирани работници, строители на сгради и
сродни на тях, оператори на подвижни
съоръжения.

◉ Лица с висше образование - 15% -
ръководители в строителството, финансови
специалисти, приложни специалисти с контролни
функции в строителството, управляващи и
изпълнителни директори и общи
административни служители.

◉ Лица с основно образование 12% -
работници в строителството и строители на
сгради и сродни на тях.

◉ По-малко от 2 % от лицата в строителството са
с начално или по-ниско образователно равнище.
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Образование, заетост и реализация: професионално 

направление „Строителство“

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ученици в програми за придобиване на I, II,  III степен на професионална квалификация:

Завършили ученици в програми за придобиване на I, II,  III степен на професионална
квалификация:



Средно образование:

- Общо 6 747 зрелостници в професионално направление „Архитектура и 

строителство“ са завършили за периода 2012-2017 (6%)

- Около 60% от завършилите продължават във висше образование. 



ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Студенти в направление „Архитектура и строителство“ (проф. бакалавър, бакалавър 

и магистър)

Завършили висше образование в направление „Архитектура и строителство“ (проф. 

бакалавър, бакалавър и магистър) 



Идентифициране на нуждите от квалифицирани 

кадри в строителния сектор – проучвания на КСБ

КСБ регулярно осъществява проучвания за

нуждите на бизнеса от подготвени

специалисти и необходимостта от участие в

курсове по професионална квалификация.

• Устойчива тенденция за хроничен

недостиг на специалисти на всички нива

от строителното и свързаното със

строителното производство специалисти:

електромонтажници, заварчици,

оператори на строителни машини и

съоръжения и подемна техника,

електротехници и др.

• Дейностите по квалификация от страна

на отделните строителни фирми към

своите служители са кампанийни и

нерегулярни.

Осезаемо през годините е 

липсвала обща политика по 

професионална квалификация



Водещи предизвикателства при осигуряването на 

квалифицирани кадри

По отношение на търсенето на работна сила съществуват два основни
проблема: 

Тотална липса на специалисти с определени 

професионално-квалификационни характеристики

Наличие на такива с недостатъчни/неподходящи 

характеристики, знания  и умения



Визия на КСБ по стратегически направления 



Дейности на КСБ в областта на професионалното 

образование, обучение и квалификация

Изграждане на стратегическо партньорство с ресорните

органи на национално и местно ниво за търсене на

споделено решение на предизвикателствата с липсата на

кадри и повишаване на квалификацията на заетите в

сектора.

Секторен консултативен съвет (СКС) по

заетостта и работната сила в строителството. В

съвета се включат представители на

работодателите, образователните институции,

подготвящи кадри за сектора, синдикати и други

партньорски организации.



Дейности на КСБ в областта на професионалното 

образование, обучение и квалификация

Изграждане на вътрешна за КСБ система за

организиране на курсове и обучения за

повишаване на квалификацията на

работниците и управленските кадри в

строителния сектор. Целта на обученията е да

се подпомогнат строителните предприятия

при създаване на политика по безопасност и

здраве при работа, както и в управлението на

цялостния строителен процес, която обвързва

всички участници в трудовата дейност.

Целева група са служители на фирмите-

членове на КСБ или вписани в ЦПРС.



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

mkrusteva@ksb.bg


