България
Европейският социален фонд
в България, 2007-2013 г.
България ползва средствата по линия на ЕСФ за развитие на своята
работна сила и укрепване на публичната си администрация.
След всеобхватните икономически реформи, проведени през миналото
десетилетие, страната трябва да постави акцент върху социалната
защита и обучение на населението, като положи усилия за създаване на
по-висококвалифицирана и в по-висока степен защитена работна сила,
както и на по-отговорна и ефективна, в своята работа, публична власт.
Европейският социален фонд накратко
Европейският социален фонд, създаден през 1957 г, е основният финансов инструмент на Европейския съюз за
инвестиции в хората. Той подпомага заетостта и повишаването на образователния ценз и умения на гражданите,
като по този начин подобрява перспективите им в областта на трудовата заетост.
За да откликнат на истинските потребности “по места”, държавите членки и регионите разработват свои
оперативни програми по линия на ЕСФ. През периода 2007-2013 г. размерът на финансирането от ЕСФ в
държавите членки ще надвиши 10 милиарда евро годишно. Това се равнява на повече от 10% от общия размер на
бюджета на Европейския съюз.
На равнище ЕС ЕСФ финансира приоритети в следните пет основни направления:
Подкрепа за адаптацията на работещите и работодателите към променящите се икономически условия
Подпомагане на достъпа до заетост и участието на пазара на труда
Подобряване на обучението и уменията в индивидуален план и чрез усъвършенстване на системите за
образование и обучение
Насърчаване на партньорствата между участниците в процеса, сред които работодатели, синдикати
и неправителствени организации, за осъществяване на реформи в областта на трудовата заетост и
включването в пазара на труда
Подкрепа на социалното включване на хората в неравностойно положение и борба с дискриминацията на
пазара на труда.
В някои държави членки и региони ЕСФ може да подкрепи дейности, насочени към повишаване на
капацитета и ефективността на публичната администрация и обществените услуги.

Европейска комисия

Ситуацията в България в социално-икономически аспект
и в областта на трудовата заетост
През последното десетилетие икономическите реформи изиграха ролята на ключов фактор за поддържане
развитието на България. Независимо от това, страната все още не е преодоляла предизвикателството за постигане
на необходимите стандарти по отношение на равнището на трудова заетост и социална защита, установено на
територията на останалите държави членки на ЕС. Тя е изправена пред проблеми, свързани с високото ниво на
безработица сред младежите и лицата с по-нисък образователен ценз. В допълнение, населението в България
клони към застаряване, а работната сила, изправена пред предизвикателството на последствията от всеобхватните
структурни реформи от 90-те години, трябва да повиши своята адаптивност.
Равнището от 5% на дългосрочно безработните лица е високо, а безработицата сред младежите поражда особена
загриженост – безработни са 19,5% от младите българи (по данни за 2006 г.). България е изправена и пред недостиг на
работна сила в секторите на ниско-квалифицирания труд поради миграция и застаряване на населението. В случай че
не бъдат предприети спешни действия, тези проблеми ще доведат до дълготрайни последици за пазара на труда.
За да реализира потенциала си за растеж и трудова заетост, страната трябва да предприеме мерки за укрепване на
образованието и обучението, особено сред уязвимите групи от етнически и други малцинства. Например едва 37%
от представителите на ромската общност са посещавали начално училище. Изследванията потвърждават, че сред
ромите и българските мюсюлмани равнището на дългосрочната безработица е високо и те са изложени на най-висок
риск от отпадане от системата на училищното образование на ранен етап.
Нарастването на инвестициите увеличи броя на свободните работни места. Въпреки това, търсенето остава
неудовлетворено поради обстоятелството, че значителна част от търсещите работа лица не притежават
необходимите умения и квалификации. Ето защо е изключително важно да се намали броя на лицата, които отпадат
от системата на училищното образование и да им се създадат възможности в областта на професионалното
обучение. Това ще допринесе за стимулиране на икономическия растеж и за намаляване на безработицата, не на
последно място и поради обстоятелството, че дълготрайно безработните лица най-често са завършили единствено
основно образование. Необходимо е да бъдат създадени повече възможности в областта на обучението през целия
живот, които се предлагат на представителите на възрастовите групи между 25 и 64 години, като сегашният процент
на участие бъде повишен от 1,3% до средното за 27-те държави членки на ЕС равнище от 9,6 процента.
По-нататъшното развитие на България се определя и от продължаването на административните реформи и
повишаването на качеството на формулиране на политиките. Необходимата рамка е изградена, но публичната
администрация на страната все още изпитва затруднения, свързани с недобрата вътрешна координация, водеща
до дублиране на дейности и ниска степен на ефективност. Друг проблем, свързан с растежа, инвестициите и
държавните реформи е борбата с корупцията и установяването на прозрачност на процесите в областите на
правосъдието и администрацията.

Приоритети на България в рамките
на ЕСФ
Европейският социален фонд ще финансирана през
периода 2007-2013 г. изпълнението на две Оперативни
програми (ОП) в България: първата, целяща развитие
на човешките ресурси, а втората - укрепване на
административния капацитет.
ОП “Развитие на човешките ресурси” е насочена
към повишаване на уменията и производителността
на работната сила в страната чрез подобряване на
обучението и улесняване на достъпа до обучение през
целия живот. България полага усилия за гарантиране
на включването на всички групи в обществения живот,
поради което програмата предвижда специални мерки,
насочени към групите в неравностойно положение.
Основните приоритети са:
Предоставяне на по-добри консултации и
обучение на предприемачите и безработните
лица; овладяване на необходимите умения от

представителите на тези групи за започване и
успешно управление на собствен бизнес;
Дейности, съобразени с потребностите на пазара
на труда и специално насочени към уязвимите
групи, например чужди езици и информационни
и комуникационни технологии (ИКТ), както и
създаване на условия за трудови назначения
на участниците. Подобряване на достъпа до
образование, обучение и консултации в областта
на професионалното развитие на представителите
на етническите малцинства, хората с увреждания
и лицата, отпаднали от системата на училищното
образование на ранен етап;
Насърчаване на нови форми и модели
на трудова заетост, например заемане на
длъжност съвместно с друго лице или на
ротационен принцип, както и на схеми за

дистанционно обучение. Насърчаване на
вътрешноведомственото обучение през целия
живот, както и подобряване на наблюдението на
спазването на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд на работното място;
Достигане на равнището на развитие на
други икономики, основани на знанието
чрез подобряване на уменията в областта
на ИКТ сред студентите и работещите, както
и гарантиране на по-добро оценяване
на училищата и центровете за обучение;
прилагане на Европейската система за
трансфер на кредити в областта на висшето
образование и нейната адаптация за ползване
в професионалните училища.
Укрепване на връзките между центровете за
образование и обучение, научния и развойния
сектор и бизнеса. Увеличаване на финансирането,
предназначено за аспиранти и млади учени;
Модернизация на социалните системи и на
пазара на труда на принципа “услуги на едно
гише” при паралелно увеличаване на броя на
предлаганите електронни услуги в подкрепа
на заетостта. Тези действия са съпроводени от
подкрепа на нуждаещите се от помощ групи за
преодоляване на разделението, породено от
ускореното развитие на цифровите технологии.
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Втората ОП “Административен капацитет” цели
изграждането на напреднала в своето развитие
администрация, която е в състояние да усъвършенства
и прилага по-ефективно както националните политики,
така и тези на ЕС. Това ще създаде и необходимите
предпоставки за подобряване на съдебната система.
България цели да предостави открит и справедлив
достъп до необходимите на бизнеса и гражданите
услуги. Приоритетите включват:
Реформа на публичната администрация и
съдебната система, като се постави акцент върху
ефективността, прозрачността и отчетността.
Изграждане на тесни партньорства с бизнеса,
особено по отношение на формулирането на
политики и разработването на проекти;
Гарантиране на по-добро управление на
човешките ресурси в публичната администрация,
гражданското общество и съдебната власт.
Подобряване на възможностите за обучение на
държавните служители и улесняване на обмена
на най-добри практики и опит;
Изграждане на ИКТ среда в държавните
институции. Подобряване на услугите,
предназначени за бизнеса и гражданите,
посредством развитието на електронно
правителство и електронна правораздавателна
система.

Финансиране
по линия на
Общността

Компонент на
национално
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1 031 789 139

182 080 436

1 213 869 575

153 670 724

27 118 363

180 789 087

1 185 459 863

209 198 799

1 394 658 662

ЕСФ – за контакти
в България

Отговарящи на критериите
за финансиране региони за
периода 2007-2013 г.

Главна дирекция “Европейски фондове,
международни програми и проекти”
Министерство на труда и социалната политика
ул. Триадица 2
София 1051, България
E-mail: ophrd@mlsp.government.bg
http://ef.mlsp.government.bg
Тел.: + 359 2 8119 600
Дирекция “Управление на проекти и програми”
Министерство на държавната администрация и
административната реформа
ул. Аксаков 1
София 1000, България
E-mail: info@opac.government.bg
http://www.opac.government.bg/
Тел.: + 359 2 9401 141

В Брюксел
Информационна служба на ГД “Заетост, социални
въпроси и равни възможности” Information service of DG Employment,
Social Affairs & Equal Opportunities
Отдел “Комуникация” - Communication Unit
B-1049 Brussels
Fax: +32 (0)2 296 23 93
E-mail: empl-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/esf

Нивото на финансиране по линия на ЕСФ в отделните
региони е различно в зависимост от степента на
относително благоденствие.
При БВП на глава от населението по-нисък от
75% от средния за ЕС във формат 25 държави
членки, България отговаря на критериите по цел
конвергенция.

