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Цел на доклада 

Основната цел на анализа е да събере и анализира информация за опита, добрите и 

иновативни практики, използвани от различни правителства, неправителствени 

организации и частни компании (от ЕС и Европа) в мерки и инициативи, предприети от 

тези организации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората на 

възраст над 55 години в България.  
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I. Въведение относно положението и заетостта на възрастните хора в Европейския 
съюз 

 

1.1 Равнището на заетост на възрастните в Европа 
 

Населението в Европейския съюз застарява, особено по отношение на работната 

сила. Според Евростат делът на населението на ЕС на възраст над 55 години е около 30%, 

а през 2030 г. се очаква да достигне 37%. В същото време делът на работещите над 55-

годишна възраст се увеличава. Причините за тези демографски промени в Европа са 

свързани главно с небалансираната раждаемост след Втората световна война. Тогава 

раждаемостта се увеличава драматично, тъй като се появява така нареченото поколение 

„бейби бум“, чиито представители днес са в повечето случаи пенсионирани или в 

предпенсионна възраст. Това, съчетано с намаляване на раждаемостта в Европа, доведе 

до сегашното положение в Съюза, където населението е изключително застаряващо. 

Въпросът за ефективна и устойчива интеграция на представителите на това 

поколение в социалния и икономическия живот на Съюза е в дневния ред на ЕС. Една от 

основните стъпки в тази насока е насърчаването на предприемачеството и желанието да 

се придобият нови умения и знания за продължаващия професионален живот сред лицата 

над 55-годишна възраст в ЕС. Днес възрастните хора в ЕС живеят по-дълго от 

предишните поколения и имат различна визия за тяхната професионална кариера и начин 

на живот. Изключително важно е да продължат да работят след пенсионирането си, като 

по този начин подобряват качеството си на живот и се чувстват пълноценни в 

обществото.  Предприемачеството сред възрастните хора също е от полза за икономиките 

в ЕС, освен балансиране на системата на пазара на труда — генерира допълнителни 

работни места, нови бизнес идеи и модели, допълнителни данъчни приходи в бюджетите 

на държавите — членки на ЕС. 

Темата за насърчаване на предприемачеството в ЕС е особено важна днес и 

Европейската комисия предприема стъпки за насърчаване и разрешаване на ключови 

въпроси. Така през 2015 г. Комисията организира т.нар. Европейски семинар — 

лаборатории за обмен на добри практики в областта на предприемачеството сред лицата 

над 55-годишна възраст. Тези семинари — лаборатории предоставят възможност за 

събиране на информация за съществуващите добри практики, тяхното последващо 

разпространение и как те могат да бъдат подобрени в бъдеще.  



В стратегията си за растеж Европа 2020 Европейската комисия посочи целта за 

75% заетост за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до 2020 г. Отчасти 

решението за заличаване на конкретни цели за жени или възрастни работници в Европа 

2020 може да бъде мярка за относителния успех в подобряването на участието на жените 

и на лицата на възраст над 55 години през предходното десетилетие. Въпреки това, 

постигането на тази цел ще изисква по-добра интеграция на пазара на труда на по-слабо 

представените категории работници, включително жени, млади работници, по-възрастни 

работници, както и нискоквалифицирани работници и законни мигранти1. 

 

Важно е да се отбележи, че населението на ЕС продължава да расте. През 

последните години растежът е надминал половин милиард души и се очаква да се 

увеличи (макар и бавно) през следващото поколение и да добави още 5% до 2040 г. 

Въпреки намаляването като дял от общото население, броят на хората в трудоспособна 

възраст (15-64 години) нарасна с 3.7% през последното десетилетие в Европа. След 

плановете около 2010 г. делът на хората в трудоспособна възраст се очаква да намалее 

стабилно от 67% на 59% до 2040 г.). Нарастващият брой лица на издръжка, особено 

пенсионери, ще бъде съпроводен с намаляващ брой хора в трудоспособна възраст2. 

Общите тенденции крият много различни динамики на равнище държави членки. 

В шест държави — членки на ЕС — България, Естония, Германия, Латвия, Литва и 

                                                             
1 Тенденции и политики за заетостта за по-възрастните работници в рецесията, Доклад на Европейската 
фондация за подобряване на условията на живот и труд, 2011 г., стр. 12   
2 Тенденции и политики за заетостта за по-възрастните работници в рецесията, Доклад на Европейската 
фондация за подобряване на условията на живот и труд, 2011 г., стр. 12  



Румъния — населението в трудоспособна възраст вече започна да се свива между 2000 и 

2010 г., в някои случаи поради нетна изходяща миграция. В останалите държави обаче 

се наблюдава значително увеличение на населението в трудоспособна възраст, особено 

в Кипър и Ирландия, които са регистрирали увеличение от около 20% за същия период. 

Населението на възраст между 55 и 64 години е нараснало с 17% между 2000 и 2010 г., 

което представлява увеличение от около 8 милиона души. Както и при цялостната 

демографска ситуация, положението е силно диференцирано по държави членки. 

Държавите като Финландия, Франция, Малта и Полша отчитат най-голямо увеличение 

на дела на населението в предпенсионната възрастова група. Промените в безработицата 

сред възрастните работници се различават значително между държавите членки. 

Безработицата се е понижила с два процентни пункта в страни като България, 

Финландия, Германия, Словакия и Словения, но се е повишила бързо в страните, чиито 

пазари на труда са най-засегнати от спада в периода 2008-2009 г. Нивото на безработица 

на възрастните работници се е увеличило с повече от пет процентни пункта в Естония, 

Ирландия, Латвия и Португалия между 2000 и 2010 г.3 

Много държави през последното десетилетие извършиха редица реформи и мерки 

за насърчаване на по-дългия професионален живот и за посрещане на задаващите се 

предизвикателства, породени от бързото застаряване на населението. Голяма част от 

фокуса на това политическо действие е върху пенсионната реформа в старостта, но, както 

се подчертава в доклада „Да живеем по-дълго, да работим по-дълго“ (OECD 2006), може 

да е необходим по-всеобхватен набор от реформи, за да се насърчи заетостта в по-

напреднала възраст. Това включва политически действия в три основни направления: (1) 

работа по възнаграждения, (2) промяна на работодателските практики и (3) подобряване 

на пригодността за заетост на работниците4. 

Съсредоточаването върху процента на заетост на по-възрастните работници по 

възрастови групи, пола и образование помага да се разграничат състава и груповите 

ефекти от общите тенденции. В различните европейски държави добре образованите 

хора все повече работят по-дълго, отколкото по-слабо квалифицираните. Недостигът е 

част от задълбочаващото се разделение между добре образованите и добре образованите 

и тези, които са неквалифицирани и бедни, които намаляват във всички възрастови 

                                                             
3 Тенденции и политики за заетостта за по-възрастните работници в рецесията, Доклад на Европейската 
фондация за подобряване на условията на живот и труд, 2011 г., стр. 12 
4 Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) http://www.oecd.org/els/emp/Towards-
More-Inclusive-Ageing-and-Employment-Policies.pdf  



групи. Независимо от възрастта, жените също са изправени пред по-слаби перспективи 

за работа от мъжете. Решенията за заетост и пенсиониране на възрастните хора се 

обуславят от комбинация от фактори, свързани с търсенето и предлагането. Към днешна 

дата по-голямата част от проучванията на тези решения са фокусирани върху факторите 

от страна на предлагането. Тези фактори включват щедростта или лекотата на достъпа 

до заместител в случай на напускане на работа, включително пенсионни схеми за 

старост, схеми за ранно пенсиониране, обезщетения за инвалидност, обезщетения за 

безработица и социални помощи. 

В миналото често са използвани схеми за ранно пенсиониране, главно в 

континентална Европа, с надеждата, че това ще открие работни места за младежи. 

Повечето проучвания обаче показват, че подобни политики са били неефективни при 

създаването на работни места за млади хора. Като цяло пътищата за ранно пенсиониране 

са намалели значително през последното десетилетие в резултат на пенсионните 

реформи и някои затягане на критериите за допустимост за или окончателно постепенно 

премахване на други програми за социални трансфери, които бяха използвани като 

алтернатива на ранното напускане на пазара на труда в миналото. Но специфичните 

ефекти на изместване между безработица, увреждане и други социални помощи, които 

се използват като алтернативни пътища за ранно пенсиониране, остават важни и трябва 

да бъдат оценени. 

 

 Таблица, илюстрираща развитието на заетостта сред мъжете и жените от 50 до 90-годишна възраст. 

Например перспективите на пазара на труда за по-възрастните работници 

останаха особено динамични през последното десетилетие в Норвегия и Швейцария. За 



разлика от това, дори и във Франция и в Холандия да са постигнати окуражаващи 

резултати, тези две държави, и особено Франция, остават далеч зад най-добрите. 

Независимо от това, повишаването на равнището на заетост на хората над 65-годишна 

възраст е предизвикателство и във всичките четири държави. Освен това, както е 

показано на фигурите по-долу, по-възрастните работници са засегнати значително от 

риска от дългосрочна безработица, възможностите за наемане след 55-годишна възраст 

остават особено ниски, дори в Норвегия и Швейцария. 

Размерът и съставът на броя на лицата на възраст 55-64 години, нито на 

безработицата, нито на пенсионирането, се различават по страни. Броят на лицата, които 

не са наети или пък са напълно пенсионирани, е особено нисък във Франция. Причината 

за това е, че французите са склонни да се пенсионират по-рано и има само малка група 

от пенсионери, които искат да работят. Освен това увеличаващият се брой на възрастните 

хора, регистрирани като безработни, често се възприема от работодателите и от 

обществото като един вид прикрито ранно пенсиониране, като тези хора могат да бъдат 

по-добре стимулирани, за да се върнат на работа. 

В Холандия „резервоарът“ на по-възрастните работници, потенциално налични за 

пазара на труда, се е увеличил през последното десетилетие. Основните 

предизвикателства са повишаване на трудовата мобилност на по-възрастните работници, 

характеризиращи се със сравнително нисък процент на наемане и висока честота на 

дългосрочна безработица. В Норвегия „резервоарът“ на по-възрастните работници, 

потенциално достъпни за пазара на труда, намаля през последното десетилетие, особено 

сред по-възрастните, които не желаят да работят. Това може да е отчасти свързано с 

гъвкавостта на прехода към пенсиониране, включен в пенсионната реформа за периода 

2010-2011 г. В Швейцария „резервоарът“ на по-възрастните работници, потенциално 

достъпни за пазара на труда, се е понижил през последното десетилетие, особено за броя 

на хората в (пред) пенсионна възраст от втория стълб на поколението, които желаят да 

работят. „Резервоарът“ остава все пак важен. 

Поетапното пенсиониране позволява продължителна работа, но на непълен 

работен ден, като първата част от пенсията се изплаща в края на кариерата, а втората част 

— на определен незадължителен момент. Много работници смятат, че работа на непълно 

работно време, докато получават частична пенсия, е по-привлекателна от това да се 

ползват от пълно пенсиониране. Според проучването на Евробарометър за 2012 г. това 

беше случаят с две трети от френските граждани над 15-годишна възраст 

(Евробарометър, 2012 г.). Във Франция, въпреки че от 30 години е възможно да се ползва 



правото на поетапно пенсиониране (retraite progressive), което може да подобри 

бъдещите пенсионни права на работника, този вариант никога не е прилаган, главно 

поради факта, че във Франция работата на непълно работно време е с по-ниска стойност. 

Участието в ученето през целия живот вероятно ще има важно положително 

въздействие върху пригодността за заетост на по-възрастните работници. Участието в 

обучения намалява с възрастта, а в повечето държави възрастовата разлика е 

относително висока. Много документи разглеждат въпроса дали и защо мерките за 

обучение за по-възрастните служители са по-малко ефективни, отколкото за по-младите 

служители. Докладът на Томас Цвик („Защо обучението на възрастни служители е най-

малко ефективно”, 2011 г. 5 ) показва, че в Германия обучението на по-възрастните 

служители е по-малко ефективно по отношение на ключови измерения като кариерно 

развитие, доходи, приемане на нови умения, гъвкавост или сигурност на работното 

място. По-възрастните служители също преследват по-малко амбициозни цели с 

участието си в обучението. Важна причина за тези разлики по време на жизнения цикъл 

може да бъде, че фирмите не предлагат "правилните" форми и съдържание на 

обучението. За разлика от тях Picchio и van Ours (2013) в Холандия установяват, че по-

възрастните работници, които получават обучение на работното място, имат по-голяма 

вероятност да запазят заетостта си. 

Развитието на уменията е основен инструмент на политиката за запазване на 

работниците. Резултатите от Международното изследване на ОИСР на уменията за 

възрастни показват по-специално, че по-нискоквалифицираните работници, които не са 

получили обучение за стабилизиране на когнитивния си капацитет, са по-уязвими към 

технологичните промени. В допълнение, връзката между уменията и заплатите се 

променя с възрастта, частично отразявайки уменията, придобити чрез трудов стаж. За 

младите хора нивото на образование е най-големият фактор, допринасящ за 

отклоненията в почасовите заплати на младите хора, последвани от генерични умения и 

тези, свързани с конкретни области на обраование и обучение. Информационните 

умения изглежда играят само малка роля за тази възрастова група. За възрастните и по-

възрастните работници специфичните области на учебните умения изобщо не отчитат 

почти никакви вариации в почасовите заплати, а приносът на уменията за обработка на 

информация придобива все по-голямо значение, което в крайна сметка надхвърля 

влиянието на образованието. Приносът на образованието и генеричните умения леко се 
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увеличава с възрастта. Въпреки това разликите в уменията между поколенията често са 

големи, като се започне от ниската база за по-възрастните поколения, особено във 

Франция в сравнение с други страни. Въпросът, който трябва да бъде разгледан в 

бъдещата работа въз основа на проучването, е дали по-възрастните работници всъщност 

напуснаха образователната система с умерено ниво на умения или дали уменията им са 

се влошили в течение на професионалния живот. 

 
1.2 Степен на заетост на възрастните в България  
 

Темата за застаряващото население на ЕС е едно от най-големите икономически 

и социални предизвикателства, пред които е изправен Съюзът днес. Тенденциите 

показват значително увеличение на броя на хората в ЕС от 55 до 65-годишна възраст, 

както и от 65 г. нататък, както и значително увеличение на т.нар. много възрастни хора 

над 85-годишна възраст. Това от своя страна оказва отрицателно въздействие върху 

пазара на труда, социалните, пенсионните и здравните системи във всички държави — 

членки на ЕС, включително България.  

Според данните от 2016 г. броят на заетите на възраст 55-64 години в България е 

538 хил. души, а тази цифра представлява 55% от населението в същата възрастова 

група6. Въпреки това, според Агенцията по заетостта, всяко пето лице, регистрирано в 

бюрата по труда, принадлежи към тази възрастова категория (44 хиляди души). 

Естествено, не трябва да пренебрегваме факта, че според данните от Изследователския 

център „Тренд“, поръчано от фондация „Фридрих Еберт“, около 330 000 души в 

България са т.нар. „Демотивирани българи“ в трудоспособна възраст, които не учат, не 

работят и не са регистрирани в бюрата по труда. 

Процесите в Европа, свързани с трансформацията на пазара на труда, особено по 

отношение на качественото и устойчиво включване на възрастните хора на възраст над 

55 години, не пренебрегват България. Така, от 2006 г. насам има процес на постепенно и 

системно увеличаване на икономическата активност на представители на целевата група 

в България, което от своя страна показва, че възрастните хора в страната работят или 

търсят работа. В подкрепа на това твърдение, според някои данни около половината от 

пенсионерите в страната търсят допълнителни възможности за печелене на доходи. За 

съжаление, основните причини не са свързани с това, че те искат да допринесат за 
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развитието на икономиката и създаването на нови бизнес идеи, предприемаческа дейност 

и т.н., което е типично за представителите на тази целева група в ЕС; причините за това 

са свързани главно с ниските пенсии в България в сравнение със стандартите в ЕС. 

Въпреки желанието си, по една или друга причина, само 4% от пенсионерите в България 

работят, във връзка с активността след пенсионирането. По-тревожен е фактът, че над 

80% от хората над 55-годишна възраст, включително пенсионерите, търсят работа чрез 

приятели и познати7.  

Хората във възрастовата група 55+ години често изпитват трудности с успешната 

си работа или в процеса на търсене или в опитите за започване на собствен бизнес.  

Основните трудности са свързани главно с нарастващите изисквания на работодателите 

за знания в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии, 

езикови умения, умения и компетенции в областта на маркетинга, продажбите, 

комуникацията с клиентите и т.н. Въпреки това представители на тази възраст имат 

необходимия опит, знания, дисциплина и етика, които служат като основа за 

ефективното им ангажиране в работния процес, както и за изпълнението на програми и 

мерки за повишаване на знанията и уменията им в областите, които представляват 

интерес за бизнеса в държавата. Например, като положителен феномен, може да се каже, 

че според Агенцията по вписванията 17% от стартиращите фирми през 2016 г. имат 

собственици над 55-годишна възраст. Това показва предприемачески дух и култура, 

както и желание за развиване на собствен бизнес сред анкетираните. 

През последните години с подобряването на макроикономическата и 

инвестиционна среда в България от една страна и проблемите, срещани от бизнеса, 

свързани с липсата на квалифицирана работна ръка, темата за интеграцията на над 55-

годишна възраст с умения, квалификация и опит е повече в крак с времето. Поради 

липсата на достатъчен брой квалифицирани млади хора на пазара на труда се търсят 

особено хора над 55-годишна възраст с образование и опит в областта на 

машиностроенето и промишлеността. 

1.3 Ключови сектори, наемащи възрастни хора 

 

Работниците над 50-годишна възраст също са склонни да бъдат по-концентрирани 

в замиращи сектори, като автоматично се намират в фирми, които структурно 
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унищожават повече работни места, отколкото в фирми, работещи в сектори, които 

понастоящем са динамични. Тази „технологична и организационна промяна“ също се 

наблюдава в различни категории умения8. 

„Тенденциите в заетостта и политиките за възрастните работници в 

рецесията“, доклад, изготвен от Европейската фондация за подобряване на условията на 

живот и труд, обхваща наличните данни за последните тенденции в заетостта на по-

възрастните работници в ЕС. 

Профилът на възраст на работната сила нарасна рязко по време на рецесията. Във 

всички държави членки равнищата на заетост на по-възрастните работници са склонни 

да бъдат по-слабо засегнати от рецесията, отколкото тези на същите възрастни и по-

млади работници. Независимо от това, наблюдава се тенденция по-възрастните 

работници да преобладават в секторите на публичната администрация, здравеопазването 

и образованието и следователно са по-изложени на последствията от съкращаване на 

настоящите и бъдещите публични разходи9. 

Според този доклад по-възрастните работници са по-склонни да работят на 

безсрочни договори, но също така е по-вероятно да работят на непълно работно време 

или да бъдат самостоятелно заети, отколкото други работници. 

Сред 28,2 милиона по-възрастни работници, които работят в Европа, 76,5% са 

наети, докато 21,6% са самостоятелно заети, а останалите 1,9% са заетите в семеен 

бизнес. Делът на служителите надхвърля 85% в България, Дания, Естония, Латвия, Литва 

и Швеция. Делът на възрастните самостоятелно заети лица надвишава средния за ЕС в 

страни като Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания 

— свързани със значими селскостопански сектори, които имат тенденция да наемат по-

големи дялове на по-възрастните работници, да са предимно самостоятелно заети лица. 

Самостоятелно заетите лица могат да бъдат разделени на две групи, а именно тези, които 

работят за себе си и тези, които наемат други. 30% от по-възрастните самостоятелно 

заети лица са работодатели и този процент се увеличава над 40% в Австрия, Дания, 

Франция, Германия, Унгария, Латвия и Люксембург. В сравнение със средната стойност 

за ЕС от 1,9%, делът на възрастните хора, заети като допринасящи семейни работници, 

е много висок в Словения и Румъния (съответно 11,1% и 17,1%).  

                                                             
8 Ан Сонет, Хилде Олсен, Томас Манфред, „За по-приобщаващо остаряване и заетост 
политики: Поуките от Франция, Холандия, Норвегия и Швейцария“, 2014 г., http://www.oecd.org  
9 Ан Сонет, Хилде Олсен, Томас Манфред, „За по-приобщаващо остаряване и заетост 
политики: Поуките от Франция, Холандия, Норвегия и Швейцария“, 2014 г., http://www.oecd.org 



По-възрастните работници са предимно заети в производството (14%), човешкото 

здраве и социалната работа (11%), образованието (9%) и публичната администрация 

(9%). Те са по-специално склонни да преобладават в селското стопанство и публичния 

сектор (образование, здравеопазване и публична администрация) в сравнение с младите 

и работницитите в зряла възраст. Около 6 милиона по-възрастни работници работят на 

непълно работно време в ЕС. Делът на населението на по-възрастните работници, които 

работят на непълен работен ден (22%), е по-нисък от този на по-младите работници 

(28%), но е по-висок от този в основната възрастова група (16%). Както е обяснено по-

нататък, в политиката има тенденция да се предпочита частичното или поетапно 

пенсиониране — често включващо постепенно намаляване на работното време — когато 

ранното пенсиониране би било предварително насърчавано. Това обаче все още не е 

повлияло на дела на възрастните работници, които работят на непълно работно време; 

делът на работниците на непълно работно време се е увеличил повече в населението в 

трудоспособна възраст между 2000 г. и 2010 г., отколкото за възрастта на по-възрастните 

работници. Холандия има най-висок процент на по-възрастните работници на непълно 

работно време (50%), следвана от Белгия и Великобритания (31%). Обратно, страните с 

най-малък дял от работниците на непълно работно време са България, Чехия, Гърция и 

Словакия. Делът на по-възрастните работници на временен договор е много нисък (7%) 

в сравнение с младите работници (41,9%) и работниците в напреднала възраст (8,7%). 

Процентът на по-възрастните временноети е нисък във всички държави членки. Само в 

Чешката република, Полша и Испания този процент е повече от 10%. Австрия и Белгия 

имат най-нисък процент на по-възрастните работници на временна заетост (2,9%). 

Анализът на преходите, разбити по пол, показва, че привързаността към пазара на труда 

е малко по-стабилна сред по-възрастните мъже, отколкото по-възрастните жени. Повече 

мъже, отколкото жени стават безработни (3,6% срещу 2,4%)10. 
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II. Определяне на добри и иновативни практики в ЕС за придобиване и повишаване 
на уменията и квалификациите и насърчаване на заетостта сред хората на възраст 
над 55 години и удължаване на професионалния им живот 
 

Целта на тази част на анализа е да покаже публични и частни инициативи и програми, 

предприети от различни заинтересовани страни в ЕС за придобиване и повишаване на уменията 

и квалификациите, както и за насърчаване на заетостта сред хората на възраст над 55 години и за 

удължаване на професионалния им живот. В тази част са включени обществени инициативи, 

подкрепяни от правителството и частни инициативи и най-добри практики в различни 

държави-членки на ЕС, където се разглеждат: Европейски проекти за насърчаване на 

предприемачеството и приобщаването на възрастните хора; въздействието и значението на 

обучението по ИКТ и придобиването на нови знания в областта на ИТ уменията; намаляването 

на различията между различните поколения и подхода между поколенията; насърчаване на 

заетостта и включването на възрастните хора и подпомагане при намирането на нови 

възможности. 

 

2.1 Обществени инициативи, подкрепяни от правителството 

 

Франция — Договорът на поколенията във Франция 

 

Френското правителство възнамерява да превърне договора за производство на 

лост за промяна на практиките за управление на възрастта в предприятия от всякакъв 

мащаб. Целта на този договор е да въведе конкретни и договорени действия за 

насърчаване на заетостта на младите хора, по-възрастните работници и предаването на 

знания и умения. Той е приложима за всички фирми и техните служители, в два различни 

начина. Фирми с повече от 300 служители са задължени да договорят споразумение или 

план за действие, насочени към конкретни поколения въпроси, или да платят финансова 

санкция. Фирми с по-малко от 300 служители имат право на субсидия в размер на 4 000 

евро годишно за 3 години за наемане на лица под 26 години на безсрочен договор, като 

задържат работници на възраст над 57 години (или ги наемат на или след 55-годишна 

възраст ). Въпреки че субсидията не е насочена специално към по-малко 

квалифицираните, тя е относително по-значима при ниски заплати, тъй като включва 

еднократно плащане. Договорът на поколенията придобива сила постепенно, но по-

бавно от очакваното. Френското правителство понастоящем променя правилата и 



възнамерява да предостави допълнителни субсидии за наемането на възрастни 

работници, както беше препоръчано от ОИСР в доклада, публикуван през януари 2014 г. 

 

Норвегия — Център за политика за възрастните хора11 

 

В Норвегия Центърът за политика за възрастните хора е малък и специализиран 

център, финансиран от Министерството на труда. Основната му цел е да накара хората, 

фирмите, социалните партньори и политиците да осъзнаят ползите от адаптивността на 

работното място, тъй като нарастващата част от работната сила застарява. Центърът 

насърчава широк спектър от дейности с цел да се застъпи за това, което е необходимо, за 

да мотивира работниците да работят по-дълго и да стимулира възрастовото 

разнообразие. Основните приоритети на центъра са: разработване на стратегии и мерки 

за предотвратяване на ранното напускане на работната сила и насърчаване на по-дълъг 

трудов живот; подобряване на информацията за работата в по-висока възраст и 

разпространение на добри практики чрез награди, кампании, бюлетини и социални 

медии; иницииране на научни изследвания и проекти, разпространение на резултатите, 

базирани на научните изследвания, и разработване и подкрепа на прилагането на 

насоките за управление на възрастта; наблюдение на нагласите към по-възрастните 

работници чрез годишния „Барометър за възрастни“; Обучение на ключов персонал в 

ПЕС и популяризиране на управлението на възрастта като тема, която да бъде 

преподавана в програмите за управление; и тясно сътрудничество с всички 

заинтересовани страни, за да се осигурят синергии и да се предотвратят 

фрагментираните мерки. Центърът, представен като добра практика в европейски 

партньорски преглед (Програма за взаимно обучение на ЕС за 2012 г.), застъпва активни 

въпроси от доклада на ОИСР за 2013 г. за увеличаване на наемането на възрастни 

работници и премахване / увеличаване на специалните граници за по-ниска възраст / 

задължителна пенсионна възраст12. 

 

Нидерландия — Устойчива заетост 

 

                                                             
11 Въпреки че Норвегия не е държава — членка на ЕС, за целите на текущия анализ и като се има предвид 
неразривната и важна роля на Норвегия в различните стратегии, политики и инициативи на ЕС, и по-
специално инициативи за социална и трудова интеграция на над 55-годишна възраст.  
12 Допълнителна информация за инициативата можете да намерите на адрес 
http://seniorpolitikk.no/informasjon/english  



Инициативата „Устойчива заетост“ в Нидерландия стартира през април 2012 г. 

Това е инициатива, водена от малък екип в рамките на Министерството на заетостта и 

социалните въпроси, за насърчаване на прекия диалог със стотици работодатели и 

работници относно това как да се запази пригодността за заетост. Целите са: 

предотвратяване на безработица и болест; да се поддържа и подобрява 

производителността на всички работници; да се развиват дейности за работа в мрежа по 

въпросите на здравеопазването, обучението и мобилността; Първоначално, за 

насърчаване на доброволното участие на иновативни фирми или тези, които са в процес 

на динамични промени, а не на фирми с проблеми; и впоследствие да насърчи участието 

на други фирми чрез разпространяване на най-добрите практики за промяна на 

стандартите и подходите. Петте фактора за успех в фирмите се отнасят до 

ангажираността на персонала, организацията на работата, вниманието към здравето на 

работното място, развитието на уменията и предотвратяването на претоварена работа. 

 

Люксембург — Програма за насърчаване на ученето през целия живот 13 

 

В този контекст, както публичните, така и частните инициативи на Люксембург 

се състоят в изграждането на система, която предлага непрекъснато качествено 

образование и обучение от детството до пенсионирането. Този портал предлага голямо 

разнообразие от програми за обучение, подкрепа и материали в ученето през целия 

живот. Предлага различни училища и обучения за възрастни, като например: E2C — 

училище за втори шанс; CIE — договор за започване на работа;; CAE — Договор за 

подкрепа на заетостта;; COIP — Класове за ориентиране и професионално иницииране.. 

 

Като цяло, публичните органи в ЕС трябва да се основават на някои от 

изброените по-долу идеи: 

 Подобряване на осведомеността сред обществото, бизнеса и правителствата в ЕС, 

както и сред представителите на целевите групи относно ползите от удължаването 

на професионалния живот, предприемачеството и стартирането на собствен 

бизнес сред възрастните над 55-годишна възраст;  

                                                             
13Програма за насърчаване на ученето през целия живот, подкрепяща обучението през целия живот, 
http://www.lifelong-learning.lu  



 Създаване на ефективно взаимодействие между бизнеса, неправителствения 

сектор и правителствата, за създаване на ефективни и устойчиви инструменти за 

насърчаване на предприемачеството, удължаване на професионалния живот и 

придобиване на професионални умения и компетенции; 

 Насърчаване на мерки за създаване на стартиращи фирми от възрастни хора и 

създаване на бизнес мрежи за предприемачи от възрастни хора;  

 Осигуряване на по-лесен достъп до финансиране за проекти на възрастни 

предприемачи;  

 Създаване на условия и предпоставки за държавите от ЕС да предоставят стимули 

и ползи за възрастните хора, които искат да започнат собствен бизнес;  

 Подобряване на диалога между поколенията. 

 
2.2 Частни инициативи и най-добри практики в различни държави — членки на 

ЕС 

 

2.2.1. Европейски проекти за насърчаване на предприемачеството и приобщаването 

на възрастните хора 

 

Социално предприемачество за възрастни е проект по програма Еразъм +. Това 

е общност за творчески и активни възрастни хора в цяла Европа: Дания, България, 

Франция, Испания и Англия. Проектът ангажира и мобилизира екип от възрастни хора, 

които да участват в обществото и да създават промени в местните общности. Те са 

носители на социални промени, които могат да забележат необходимостта от промяна, 

да съберат съответните участници и да активират други граждани. Възрастните имат 

какво да предложат, а проектът признава тяхната стойност. Някои имат полезна мрежа; 

други са развили значителен опит по време на трудовия си живот. Като възрастни могат 

да използват тези качества. Техният опит е признат и използван за създаване на ценни 

промени в обществото14. 

 

Асоциация поколения е организация със седалище в София, която осигурява 

обучение за възрастни. Асоциацията Generation работи с хора от всички възрастови 

групи, изгражда социални мостове и се занимава с широк кръг от теми, свързани със 

                                                             
14 Допълнителна информация за проекта можете да намерите на адрес: http://seniorsocialentrepreneuring.eu  



застаряването на работната сила и ученето между поколенията.  Също така проектира и 

изпълнява курсове за обучение по умерено умение, управление на многообразието и 

обучение за съвместяване на професионалния и личния живот.  Асоциацията поколение 

се опитва да улесни управлението на разнообразието в светлината на демографските 

промени.  Извършва изследване, разработване и прилагане на опит, принципи и 

политики, свързани със съвместното съществуване и комуникацията между различните 

общности; на концепциите за гражданското общество и интегрирането на равенството 

между половете; Европейските политики и ценности, които допринасят за изграждането 

на социални мостове в рамките на проектите за учене през целия живот, с които е 

участвала организацията15. 

 

2.2.2. Значението на изучаването на ИКТ и придобиването на нови знания в ИТ 

уменията 

 

Един от най-големите проблеми за по-възрастните търсещи работа е, че понякога 

нямат достатъчно умения в областта на ИКТ за нови работни места. Понякога не е 

трябвало да използват ИТ изобщо в своите предишни работни места и сега те са 

изправени пред проблема, че това е съществено умение, което трябва да се придобие за 

нова длъжност. По тази причина има голямо значение на семинарите за цифрови 

инструменти за търсещите работа. Има различни организации, които предоставят такъв 

вид услуги в ЕС: например, сдружението E-Seniors предоставя този вид курсове за 

безработни по-възрастни работници. От съществено значение е да имат адаптирано 

обучение и персонализирани последващи действия. Основното съдържание от тези 

класове е: Пакет за Microsoft Office; уебсайтове за обяви за работа и пренасочване; 

персонализирана поддръжка за създаване на писма, автобиографии и мотивационни 

писма и така едно. Учещите могат да донесат свои собствени устройства или да ползват 

наличните. Всяка сесия трае около 2-3 часа веднъж седмично в продължение на осем 

седмици16.  

Друг подходящ пример за такава организация, предоставяща уроци по ИТ на 

възрастни хора, е 121 Digital Method в Ирландия. Специфичността на тези курсове е, че 

цифровите курсове 121 са курсове под формата на двойки. Въпросът е да съберем млад 

човек (учител) и възрастен (обучаващ се), който да преподава компютърни курсове в 

                                                             
15 Допълнителна информация за Асоциацията можете да намерите на адрес: http://www.generations-bg.eu  
16 Допълнителна информация за Асоциацията можете да намерите на адрес: http://www.eseniors.eu/  



присъствието на ръководител на проекта (фасилитатор). Този метод помага да се избегне 

общия проблем в традиционните курсове, когато учащите се откажат поради подхода, 

който понякога не е достатъчно персонализиран за тях. Методът 121 е наистина 

индивидуален с много слушане и обсъждане. Това, отчасти, обяснява високата степен на 

участие и напредък на 121 обучаеми17. 

 

2.2.3. Намаляване на различията между различните поколения и подхода между 

поколенията 

 

Освен метода 121, основан и на междупоколенчески подход, някои организации 

във Франция използват опита на възрастните хора за съветване на младите хора в 

бъдещата им работа. Например, AFST (Френската асоциация по туризъм за възрастни), 

подкрепяна от APST (Професионална асоциация на туристическата солидарност) и 

SNAV (Национален съюз на туристическите агенции), обединява възрастните хора в 

областта на туризма. Тази асоциация, основана през 2008 г. и съставена от 840 членове, 

дава възможност за среща на възрастните и разговори за добрите стари времена! Срещи, 

дискусионни обеди, културни излети, добри планове за пътуване са част от календара и 

са част от месечния бюлетин. Платформите за солидарност и начинаещи са създадени 

чрез програма за наставничество, в която бивш служител, работещ в областта на туризма 

и сега доброволец, помага на новосъздадените фирми или млади фирми, регистрирани 

във френското Министерство на икономиката. Асоциацията е много полезна при 

създаването на бизнес планове или във финансовите, административните или 

логистичните аспекти. Продължителността на тази програма обикновено е 2 години, но 

може да бъде удължена, ако е необходимо. Тя е насочена специално към млади 

предприемачи, училища за туризъм или деца в неравностойно положение18. 

 

2.2.4. Насърчаване на заетостта и включването на възрастните хора и подпомагане 

при намирането на нови възможности 

 

  Във Франция асоциацията Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC), основана 

през 1985 г. и съставена от 12 служители и между 2500 и 3000 доброволци, работещи в 

                                                             
17 Допълнителна информация за проекта можете да намерите на адрес: https://www.121digital.ie/  
18 Допълнителна информация за Асоциацията можете да намерите на адрес http://www.afst-asso.fr/  



различни групи, разположени в цяла Франция за подпомагане на търсещите работа, сред 

които и на възрастните. За разлика от държавните органи, които помагат на търсещите 

работа с финансова помощ, сдружението осигурява време за придружаване в търсенето 

на работа. Предлага се двоен подход между доброволеца и търсещия работа с различни 

ценности, като например добра воля за съвместна работа с търсещите работа и 

предлагането им за инструменти и обмен. Всъщност цифровият преход също е покрит 

със създаването на платформа за електронно обучение, при която всички заинтересовани 

страни могат да следват формат на обучение. Беше създадена програма с дейности и 

работни срещи за създаване на връзки между търсещите работа. Целта е да се определи 

професионалният проект, да се създаде мрежа и да се помогне за интервюта за работа. 

Общата цел на тази програма е да се преодолее самотата сред безработните възрастни 

хора. В продължение на няколко години някои търсещи работа са готови да започнат 

собствен бизнес, така че понастоящем програмата се актуализира в съответствие с 

търсенето на търсещите работа като „автопредприемач“ 19.  

  

                                                             
19 Допълнителна информация за Асоциацията можете да намерите на адрес: https://snc.asso.fr/  



III. Идентифициране на добри и иновативни практики в ЕС за удължаване 
професионалния живот,  стартиране на собствен бизнес и развитие на 
предприемачески умения сред хората над 55 годишна възраст в ЕС 

 
3.1 Идентифициране на добри и иновативни практики в ЕС за удължаване 
професионалния живот на лица над 55 годишна възраст 
 

За целите на настоящия анализ са представени 3 добри и иновативни практики в 

ЕС за удължаване професионалния живот на лица над 55 годишна възраст, информация 

за които е налична в общодостъпни информационни масиви, както и по време на 

специализирани събития по въпросите за предприемачеството за възрастни хора. 

Въпросните добри и иновативни практики са внимателно изучени и представени от 

гледна точка, че съгласно предварителен анализ, те могат успешно да се приложат и в 

България от гледна точка на мерки за насърчаване на предприемачеството и 

придобиването на нови учения и квалификации за хората над 55 годишна възраст. 

Именно и това е основния критерии, по който те са включени в настоящия анализ, а 

именно тяхното последващото иницииране и имплементиране в България. Други 

фактори за тяхното включване в настоящия анализ е относително не големите ресурси, 

при определени условия и предпоставки, за тяхното реализиране, както и възможното 

сътрудничество между неправителствения сектор, държавата и Бизнеса, за тяхното 

реализиране практика в България.  

Представените добри и иновативни практики са постигнали изключително добри 

и устойчиви резултатите в рамките на ЕС и днес са неизменна част от политиката на 

Европейската комисия за решаване на въпросите с предприемачеството сред възрастните 

хора в Съюза, както и са включени в Единния наръчник за добри практики за 

предприемачеството сред възрастните хора над 55 години в ЕС 

 

Проект „Хора на най-добра възраст“ (Project Best Agers) 

 

Един от първите и най-успешните проекти в ЕС, засягащ и темата за удължаване 

на професионалния живот на хората над 55 годишна възраст е проекта „Хора на най-

добра възраст“ (Project Best Agers). Проектът стартира през 2010 г. до 2012 г., като се 

изпълнява от 19 партньора (неправителствени бизнес и обществени организации и 

университети) от 8 страни от ЕС от региона на Балтийско море и Северна Европа. Водещ 



партньор е Академията за икономика на Шлезвиг и Холщайн (Academy of Economics of 

Schleswig-Holstein) в гр. Кил, Германия. Проект се реализира по програмата на ЕС - 

Програма за региона на Балтийско море 2007-2013. 

Проектът е мотивиран от променящата се демографска ситуация в Северна 

Европа, която изисква нови подходи за развитие на икономически растеж и 

предприемачеството. Ключът към постигането на тези цели са хората над 55 години или 

т.нар. „Хора в най-добра възраст“ (Best agers), притежаващи необходимите 

професионални умения и компетенции, съчетани с трудов опит.   

В своята същност проектът фокусира своите дейности върху това да спомогне на 

хора над 55 годишна възраст, експерти в различни бизнес направления, отговарящи на 

конкретни условия и нива на квалификация, да станат ментори/консултанти на 

предприемачи и представители на МСП и НПО, имащи нужда от техните професионални 

компетенции, умения и опит.  

Проектът цели създаването на иновационна среда между поколенията, където 

хората в т.нар. „най-добра възраст“ работят съвместно с различни възрастови групи 

предприемачи и бизнесмени като ментори/консултанти. Трудът на менторите се заплаща 

от Проекта, като целта е да се покажат всичките ползи, които могат да донесат тези 

възрастни хора със своя опит и умения за развитието на икономиката. За да станат 

менторите/консултанти, кандидатите трябва да изкарат специализиран и адаптиран към 

проекта едноседмичен курс, включващ в себе си модули за менторство, междуличностни 

комуникации, наставнически умения и предприемачество. 

Именно развитието на професионалното менторство/консултиране сред 

възрастните хора може да бъде определен като един от най-значимите резултати от 

проекта. Участващите в проекта хора над 55 годишна възраст реализират ефективно 

необходимия преход от един вид работа към професионално менторство на млади 

предприемачи и бизнесмени, което е на свой ред представлява основен фактор за 

удължаване на професионалния живот. 

Множеството успешни истории в резултат на реализирането на дейностите по 

Проекта довеждат кумулативен и надграждащ ефект, като довеждат до последващ проект 

- „Фарове за хора на най-добра възраст“ (Best Agers Lighthouses). „Фаровете за хора на 

най-добра възраст“ се фокусират върху интервенциите за управление на възрастта в 

селектирани МСП и публични организации.  

 

 Инициатива “Experience@Work” 



 

Инициативата “Experience@Work” е мотивирана от шведския опит, като се 

реализира в Белгия. Според проучване в Швеция 70% от хората между 55 и 64 години са 

активни на пазара на труда, докато в Белгия те са около 40%. Спецификите на този пазар 

в Белгия позволяват талантливи и опитни работници и експерти често да отпаднат от 

пазара на труда. Това е и една от причините да бъде иницииран проекта 

“Experience@Work”.  

В своята същност инициативата представлява интерактивна междуфирмена 

платформа, посредством която се реализира професионален обмен на експерти над 55 

годишна възраст, работещи в участващите в инициативата компании, за изпълнение на 

конкретни временни проекти. Експертите прилагат своите умения и опит в различни 

проекти за други организации-участници в платформата, които имат нужда от тях, като 

запазват договора си с първоначалния си работодател.  

Инициатори на проекта са едни от най-големите белгийски компании като AXA, 

KBC and Proximus. Платформата позволява включване и на други организации, които на 

доброволен принцип да предоставят на заетите в тях експерти над 55 години, възможност 

активно да продължат да работят и да развиват своите професионални умения и 

квалификации, в това число и след пенсиониране.  

Една от основните цели на инициативата е да се позволи на заетите, опитни и 

талантливи експерти над 55 години да останат възможно най-дълго на пазара на труда; 

да бъдат възможно най-полезни за постоянните и временните си работодатели, като 

бъдат на правилното място в правилното време; а така също и да успеят да добавят 

допълнителна стойност за своята професионална квалификация и опит.   

Инициативата стартира през 2013 г. и продължава и към настоящия момент. 

Инициативата “Experience@Work” може да бъде успешно мултиплицирана и в други 

страни в Европа. Друг плюс на инициативата, е че тя може да доведе до кумулативен 

икономически и социален ефект за участващите в нея субекти – организации имащи 

нужда от експерти с необходим професионален опит и умения; организации, които имат 

много експерти над 55 години като им позволява да продължат да бъдат мотивирани за 

работа и нови предизвикателства, посредством предоставяне на алтернативно кариерно 

развитие; експерти над 55 години, които искат да продължат да развиват своите 

професионални умения, работейки по нови и различни проекти, но чувствайки сигурност 

за своите работни места, оставяйки на работа при своя първоначален работодател. 



Главен резултат от инициативата е създаването на необходимите условия и 

предпоставки сред целевата група за професионална работа гъвкавост и мобилност, 

които, съпоставими с целите на настоящия анализ, могат да бъдат дефинирани като 

ключови фактори за удължаване на работния живот на хората над 55 години в ЕС.  

 

Интерактивни уъркшопи между поколенията  

 

Уъркшоповете стават все по-желан инструмент за многоаспектно развитие на 

професионалните умения и квалификации сред хората над 55 годишна възраст. Ако 

бъдат провеждани с подходяща методология, те могат да бъдат изключително ефективни 

за целевата група, а относително малкото ресурси за тяхното иницииране и провеждане, 

ги правят желан инструмент за подкрепа на развитието на целевата група. 

Една от организациите, които най-успешно използват уъркшоповете за 

удължаване на професионалния живот сред хората над 55 години е испанската 

неправителствена организация  MyMo. Асоциация за подкрепа на професионалното 

развитие на хора над 55-гоишна възраст MyMo инициира и управлява различни проекти 

и програми за удължаване на професионалния живот и насърчаване на 

предприемачеството сред представителите на целевата група, както и съдейства за 

ефективното взаимодействие на тези хора с по-младите поколения.  

Целите на асоциацията са свързани със създаването на възможности и 

перспективи за активното включване на хора над 55 години в икономическия и 

обществен живот, посредством създаване на условия и предпоставки за диалог и 

взаимодействие с младите поколения, който на свой ред да доведе до синергетичен ефект 

за откриване на талант сред целевата група, повишаване на професионалните умения, 

както и развитие на предприемачеството сред целевата група. Асоциацията представлява 

възрастни хора притежаващи голям професионален опит и талант. Тези възрастни хора 

генерират различни идеи, проекти и програми, чрез участието им в работни групи с 

представители на по-млади поколения, по време на уъркшопи, тренинги, семинари и 

други събития. Допълнителна информация за асоциацията MyMo може да бъде намерена 

на интернет сайта: http://www.mymo.es/  

Един от най-ефективните инструменти за удължаване на професионалния живот 

и насърчаване на предприемаческата инициатива сред хората над 55 години на 

Асоциатията MyMo е именно организирането на интерактивни брейнсторминг 

уъркшопи между поколенията. Интерактивните Уъркшоповете представляват 



специфична екосистема, където работни групи от хора над 55-годишна възраст и хора от 

по-млади поколения, на равнопоставен принцип, обсъждат и генерират идеи за 

иницииране на различни бизнес и социални проекти и програми. 

Идеята е всички участници в интерактивните уъркшопове да работят заедно при 

генерирането и предлагането на проекти и програми, вземайки най-доброто от всяко 

поколение. По този начин  хората над 55 години могат да споделят своята гледна точка 

през призмата на соя професионален опит, докато представителите на по-младите 

поколения представят своите виждания от гледна точка на съвременната бизнес 

динамика и среда, новите технологии, дръзките и смели идеи и тн. Целта е създаване на 

синергия за стартиране на собствен бизнес или надграждане на вече съществуващ такъв. 

Допълнителна цел е постепенно да се премахнат съществуващите социални 

предразсъдъци между поколенията, което да способства тези поколения да работят 

успешно заедно по различни проекти. По този начин, работейки заедно, постепенно ще 

се намали социално-обществения дисбаланс и дисинтеграция между поколенията и ще 

доведе до качествено нова форма на сътрудничество между поколенията.  

Интерактивните уъркшопове могат да се провеждат извън работно време, тоест те 

имат по-скоро надграждащ ефект за участниците в тях. Всяка една идея може да бъде 

успешно приложена или при стартирането на собствен бизнес или във вече съществуваш 

такъв. В рамките на интерактивните уъркшопове по-възрастните хора могат да искат 

мнения от по-младите участници по отделни бизнес казуси – т.е. да бъде инициирано 

т.нар. обратно менторство, където хората над 55 години биват обучавани и консултирани 

по различни проекти.   

 

3.2 Идентифициране на добри и иновативни практики за стартиране на собствен 
бизнес и развитие на предприемачески умения сред хората над 55 годишна възраст 
в ЕС 
 

 За целите на настоящия анализ са представени 3 добри и иновативни практики в 

ЕС за стартиране на собствен бизнес и развитие на предприемачески умения сред хората 

над 55 годишна възраст, информация за които е налична в общодостъпни 

информационни масиви, както и по време на специализирани събития по въпросите за 

предприемачеството за възрастни хора. Въпросните добри и иновативни практики са 

внимателно изучени и представени от гледна точка, че съгласно предварителен анализ, 

те могат успешно да се приложат и в България от гледна точка на мерки за насърчаване 



на предприемачеството и придобиването на нови учения и квалификации за хората над 

55 годишна възраст. Именно и това е основния критерии, по който те са включени в 

настоящия анализ, а именно тяхното последващото иницииране и имплементиране в 

България. Други фактори за тяхното включване в настоящия анализ е относително не 

големите ресурси, при определени условия и предпоставки, за тяхното реализиране, 

както и възможното сътрудничество между неправителствения сектор, държавата и 

Бизнеса, за тяхното реализиране практика в България.  

Представените добри и иновативни практики са постигнали изключително добри 

и устойчиви резултатите в рамките на ЕС и днес са неизменна част от политиката на 

Европейската комисия за решаване на въпросите с предприемачеството сред възрастните 

хора в Съюза, както и са включени в Единния наръчник за добри практики за 

предприемачеството сред възрастните хора над 55 години в ЕС. 

 

 Проект „Опитни основатели“ (project “Experienced Founders”) 

 

Един от най-ефективните проекти в областта на насърчаването на хората над 55 

години да стартират свой собствен бизнес и да развият предприемачески умения е 

проекта на немската неправителствена организация Център за компетенции RKW - 

„Опитни основатели“ (project “Experienced Founders”). Проектът е стартиран през 2013 г. 

като продължава и към настоящия момент. За успешността и ефективността на проекта 

може да се даде за пример, че днес той се изпълнява във всяка една от 16-те федерални 

провинции в Германия, като има и необходимите условия да бъде успешно приложен и 

в други европейски страни. Проектът се финансира от Федералното министерство на 

икономиката и енергията на Германия. 

Като катализатор за стартирането на проекта служат данните на доклад на 

Асоциацията на търговско-промишлените палати в Германия, според който поколението 

на хората, родени непосредствено след Втората световна война (baby boomers generation) 

проявяват изключително голям интерес за стартиране на собствен бизнес и 

предприемаческа инициатива, като това е видно особено при вече пенсионираните 

възрастни хора. Именно тези хора са достатъчно квалифицирани, опитни и с потенциал 

да създадат устойчиви старт-ъп проекти и инициативи. 

Основните цели на проекта са: 

 Повишаване на обществената осведоменост относно предимствата на  

предприемачество за хора над 55 години;  



 Насърчаване и стимулиране на ефективното взаимодействие и дискусията между 

заинтересованите страни – потенциални предприемачи от възрастовата група, 

представители на Бизнеса, НПО и държавната и местна власт по отношение на 

мерките, инициативите и проектите за предприемачество и стартиране на 

собствен бизнес сред целевата група; 

 Създаване на необходимите условия и предпоставки за подкрепа на хората над 55 

години да стартират свой собствен бизнес. 

 

Основните дейности в проекта са следните: 

 Разработване на специализирани информационни материали/брошури с 

практически насоки по тематични области, свързани със стартирането на свой 

бизнес, значение на предприемачеството, регистриране на компания и др.;   

 Разработване на анализ за състоянието на предприемачеството сред възрастните 

хора в Германия; 

 Създаване на експертни групи за насърчаване на предприемачеството сред 

възрастните хора. Експертните групи са съставени от представители на местните 

държавни структури, бизнеса, както и на неправителствения сектор – бизнес 

организации, търговско-промишлени палати, браншови асоциации и съюзи, 

предприемачески клубове, организации за насърчаване на женското 

предприемачество и др. В хода на изпълнение на проекта експертните групи 

участват в различни тематични за целевата група уъркшопи, работни срещи, 

семинари и други събития в областта на стартирането на собствен бизнес и 

предприемачество; 

 Посредством използването на специализиран интернет сайт-блог  

(www.gruenderoekosystem.de) разпространение на информация сред целевата 

група за добри практики и за стартиране на собствен бизнес и предприемачески 

проекти и програми; 

Един от най-важните резултати от проекта е свързан с това, че успява да обърне 

вниманието на институциите към темата за стартирането на собствен бизнес сред 

целевата група, които да предприемат необходимите мерки на национално ниво за 

насърчаване на предприемачеството сред възрастните хора, родени след Втората 

световна война. Именно те (baby boomers) са най-голямата възрастова група от 

населението на Германия.  



В рамките на проекта са идентифицирани основните трудности, които срещат 

представителите на целевата група при стартирането на собствен бизнес като са 

предприети мерки за осигуряване на финансиране на проекти на възрастни 

предприемачи, основно посредством микрофинансиране и крауд фъндинг, както и 

засегната темата за социалната сигурност на възрастните хора. Обърнато е внимание и 

на въпроси, сварвани с т.нар. наследяване на бизнеса на възрастните предприемачи, 

повишаване на мотивацията за стартиране на собствен бизнес, тренинги и обучения за 

повишаване на предприемаческите умения, използване на ментори и бизнес коучове и 

др. 

 

Програма “Находчивост” (Programme Ingenuity) 

 

За разлика от Германия, демографската ситуация в Ирландия е различна. През 

2011 г., Ирландия е страната в ЕС с най-голям дял на младото население до 25 години 

(21 %) и съответно най-малък дял на възрастни хора над 65 години (11.7 %). Въпреки 

това, очакванията са в следващите 25 години числеността на възрастните хора над 65 

години да се увеличи от 460 хил. души през 2006 г. до 1.3 – 1.4 млн. души. По този начин 

Ирландия също ще има за решаване въпроси, свързани със заетостта на възрастните хора. 

Един от начините превантивно този проблем да бъде решен са преждевременното 

иницииране и реализиране на мерки за насърчаване на предприемачеството сред хората 

над 55 годишна възраст. 

Съгласно друго изследване, направено от маркетинговата агенция Амарак 

(Amarach) през 2015 г., в Ирландия 44 % от анкетираните възрастни хора над 50 години 

се интересуват от участие в обучения, предназначени да повишат техните умения за 

стартиране на собствен бизнес, а всеки пети над 50 годишна възраст има опит в 

стартирането на собствен бизнес. 

Програма “Находчивост” (Programme Ingenuity) е инициирана през 2016 г. от 

неправителствената организация Ирландска организация за интелигентно стареене (The 

Ireland Smart Ageing Exchange) като мярка за превантивни действия за решаване на 

горепосочените ситуации. Програмата е насочена към възрастни предприемачи, с 

необходим професионален опит, квалификация и талант, търсещи възможности да 

стартират собствен бизнес.  

Партньори на Ирландска организация за интелигентно стареене при 

реализирането на програмата са Местния офис за предприемачество на Клеър Каунти, 



Ирландия (Local Enterprise Offices, Clare County), както и Академията Райън към 

Дъблинския университет (DCU Ryan Academy). Програмата е спонсорирана от Банката 

на Ирландия (Bank of Ireland). 

По своята същност Програмата е платформа за провеждане на специализирани 

бизнес обучения за придобиване на предприемачески умения от страна на  възрастни 

хора над 55 години. Програмата се състои от два обучителни курса - Програма за 

стартиране на собствен бизнес и Програма за развитие на старт-ъпи с висок потенциал 

за успех на Дъблинския университет. 

Програма за стартиране на собствен бизнес - серия от семинари и уъркшопи за 

хора над 55 години, насочени за придобиване на предприемачески умения и насоки за 

бързо развитие при стартиране на собствен бизнес. Мероприятията се провеждат в 

Местните предприемачески офиси в градовете Лимерик, Клеър Коунти и Дъблин. 

Продължителността на програмата е 8 седмици, като има и такса участие от 200 евро. 

Темите на мероприятията са свързани с дефинирането на основните етапи при 

стартирането и последващото управление на собствен бизнес, познания по маркетинг и 

продажби, бизнес комуникации, бранд мениджмънт, финансиране на проекти и др. В 

програмата са включени интерактивни практически обучения-симулации за провеждане 

на разговори с клиенти, потенциални инвеститори и др. 

Програма за развитие на старт-ъпи с висок потенциал за успех на Дъблинския 

университет (The DCU High Potential Start-up pre accelerator programme) – насочена към 

потенциални предприемачи, имащи амбиция за създаване на голям, бързоразвиващ се 

международен проект. Обученията се провеждат в Академията Райън към Дъблинския 

университет (DCU Ryan Academy), като продължителността на курса е 6 седмици. Тази 

програма е насочена към потенциални предприемачи имащи сериозен професионален 

опит и квалификация, както и амбиция да преминат на международно бизнес ниво. 

Програмата включва модули за опресняване на познанията в областта на бизнес 

администрацията, международния маркетинг и интернационализацията, инвестициите, 

иновациите и съвременните информационни технологии, стратегически бизнес подходи 

и др. Отново акцента в програмата е насочен в  придобиването на практически 

предприемачески умения посредством участие в интерактивни бизнес симулации при 

срещи с клиенти, инвеститори, както и конкретни бизнес ситуации, както и провеждане 

на срещи и уъркшопи с успешни предприемачи. 

 

 



Проект “Предприятие за възрастни” (Senior Enterprise) 

 

Един от най-значимите и успешни проекти в областта на насърчаването на 

предприемачеството сред възрастните хора в ЕС е проекта “Предприятие за възрастни” 

(Senior Enterprise). Водещ партньор при реализирането на проекта е ирландската 

организация Регионален орган за подкрепа в Средния Изток (The Mid East Regional 

Authority), а другите партньори в проекта са френската консултантска компания Inno 

TSD и фондацията от Великобритания PRIME. Проектът се изпълнява в продължение на 

4 години, в периода 2009 г. – 2013 г., като се финансира от програмата на ЕС INTERREG 

IVB NWE. 

Проектът е насочен към възрастни хора над 50 години, които имат желание да 

стартират собствен бизнес и да развитият предприемачески умения.  

Целите на проекта са свързани с информирането на обществото, в това число и 

представителите на целевата група, относно възможностите възрастните хора над 50 

години в ЕС да се включат ефективно на пазара на труда, както и да открият в себе си 

предприемачески дух и мотивация, с което, чрез стартиране на собствен бизнес или 

инвестиции в други потенциални бизнес проекти, да допринесат за икономическото 

развитие в рамките на ЕС . 

Дейностите на проекта са свързани с мерки за повишаването на осведомяването 

на обществото, в това число и възрастни хора над 50 години, Бизнеса и правителствата в 

ЕС от ползите целевата група да стартира собствен бизнес; промотиране на иницииране 

на различни индивидуални и групови бизнес проекти за възрастни хора; мерки и 

програми за развитието на предприемачеството като цяло посредством даването на 

възможност на възрастни хора да инвестират в различни бизнес проекти;  участие в 

бизнес менторски програми. 

Проектът “Предприятие за възрастни” включва в себе си серия от различни 

семинари и тренировъчни уъркшопи, състоящи се от четири цикъла по 72 часа всеки, 

включващ по 16 практически и теоретични урока. В рамките на тези мероприятия се 

реализира и менторската програма по проекта при която участващите възрастни хора са 

обучавани от успешни предприемачи и мениджъри над 50 години. Целта тук е тези 

ментори да послужат като примери за подражание (role models) пред участниците, с 

което да мотивират участниците да стартират свой бизнес или да инвестират в такъв. В 

рамките на тази програма също така се цели възрастни хора с необходими умения и 

компетенции също да станат ментори на различни предприятия в нужда.  



В резултат на изпълнението но проекта над 300 компании са взаимодействали 

успешно с ментори по проекта, а възрастни предприемачи над 50 години са учредили 

повече от 1000 компании. В резултат на реализиране на проекта е инициирано 

създаването на Европейска асоциация на възрастните хора предприемачи, чиито цели се 

припокриват с целите на проекта. 

IV. Определяне на ключови проблеми и бариери за реализацията на всички 
горепосочени мерки и инициативи, какви са факторите, водещи до неуспех и какви 
са възможностите за избягване на провал 

 

До каква степен съществуват бариери за заетост в дружества като възрастова 

дискриминация, правила за старшинство при определяне на заплатите, ниско участие в 

обучението и правила за защита на заетостта? В тази част от анализа са представени 

някои от най-често срещаните проблеми и бариери за реализацията на всички 

горепосочени мерки и инициативи, кои са факторите, водещи до провал, и какви са 

възможностите за избягване на неуспех. Естествено е важно да се спомене, че 

представените проблеми и бариери са обединени за целите на текущия анализ. Те биха 

могли да имат различни специфични характеристики и условия и в различните страни от 

ЕС. Въпреки това проблемите и бариерите, изброени по-долу, са уеднаквени и 

приложими за целите на анализа. 

 

4.1 Свързана с възрастта дискриминация 

 

Според Международната организация на труда (МОТ) 20, възрастта се възприема 

като първият критерий за дискриминация на работното място. Най-често срещаните 

предразсъдъци относно възрастните работници засягат: разходите за тях, трудностите 

при управлението, липсата на необходимите умения (особено цифрови умения), 

съпротивата срещу промените, „прекомерната квалификация“ по отношение на 

длъжността или оставащото време за работа в компанията. Ролята на политиците е да 

предложат законодателство, което да допринесе за промяна на нагласите на 

работодателите и политиките за наемане, за да се сведе до минимум дискриминацията, 

свързана с възрастта. Според европейско проучване (Специално проучване на 

                                                             
20 Международна организация на труда  www.ilo.org/global/publications/world-of-work-
magazine/articles/WCMS_165356/lang--en/index.htm 



Евробарометър 378 Активно остаряване, 2012 г.21) голяма част от възрастните хора над 

55 г. смятат, че не се възприемат положително от работодателите (73% за Франция, 70% 

за целия ЕС). Тези служители се възприемат като опитни и надеждни, но по-малко 

вероятно са те да бъдат отворени към нови идеи или до съвременна технология. 

 

4.2 Ограничен достъп до обучение през целия живот 

 

Професионалното обучение е основен инструмент за задържане, насърчаване и 

преустройство на работа. Въпреки това, според проучване, публикувано през 2010 г. от 

Центъра за проучвания и квалификации (Cereq), застаряващите и по-

нискоквалифицираните работници нямат достъп до обучение толкова лесно, колкото по-

младите и квалифицирани работници. Също така, обучителната програма рядко се 

адаптира за възрастната общественост. Обучението на възрастни работници би могло да 

бъде ефективно средство за подпомагане на възрастните хора да останат в активния 

живот, ако се насърчи достъпът до обучение и обучителната програма беше адаптирана 

за тази конкретна общественост (като например по-голяма тежест върху професионалния 

им опит). Освен това, в европейски мащаб и според посочения по-горе Евробарометър, 

убеждението, че хората на възраст над 55 години са по-склонни да спрат да работят, 

защото са изключени от обучение на работното място, е най-разпространено в Гърция 

(90%), (84%), Кипър (83%), Унгария (81%), Хърватия (80%), Словения (79%) и Франция 

(79%)22. 

 

4.3 Лични житейски задължения, ограничаващи професионалната дейност 

 

Лицата на възраст между 55 и 65 години в повечето случаи неофициално полагат 

грижи за член от семейството, който трябва да бъде с придружител. Това задължение 

може да бъде тежест (физическа и психическа), която ограничава възможностите в 

професионалния живот и може да бъде трудно да се съчетае ролята на неформалния 

помощник с професионална дейност.  

 

4.4 Връщане на работа след период на безработица  

 

                                                             
21 https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S1002_76_2_EBS378  
22 Le Céreq: www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Former-les-seniors-un-objectif-a-reformuler 



Според проучване, публикувано от INSEE (Френския статистически институт) 23, 

само 12,9% от лицата на възраст между 50 и 64 години намират нова работа след период 

на безработица. Дори ако правителството иска да оттегли възрастта за пенсиониране, 

възрастните се сблъскват с уволнения или пенсиониране. В резултат на това възрастните 

хора, които са преживели безработица, са по-мотивирани за професионална 

реконструкция, отколкото останалите възрастови групи в подобна ситуация (30,7% от 

хората на възраст между 59-64 години желаят връщане на работа в сравнение с 25,5% за 

възрастовата група 25-49 години и 24,0% % за възрастовата група 15-24 години).  

 

4.5 Трудни работни условия 

 

Лицата, които работят в трудни условия, вероятно ще спрат да работят по-рано от 

работниците с „бели якички“. Физическият труд (в строителството, земеделието и т.н.), 

нощни смени, повтарящи се задачи или работа с вредни продукти са съществени 

фактори, които съкращават кариерата.  

 

4.6 Здравни проблеми и възрастни хора с нестабилно здраве 

 

Нестабилните възрастни хора и възрастните хора, които имат здравни проблеми, 

вероятно ще напуснат професионалния живот по-рано от здравите възрастни. Тези лица 

обаче могат да останат на работа, ако условията за работа са адаптирани; като работна 

среда, работна станция, аспекти на мобилността, задачи, длъжност и др. От решаващо 

значение е да се подобри благосъстоянието на работното място, за да се поддържат тези 

хора в професионалния живот възможно най-дълго. 

 

4.7 Липса на възможности за постепенно пенсиониране 

 

Според Специално проучване на Евробарометър 378 „Активно остаряване“ 

(2012 г.) европейските граждани нямат възможности да се пенсионират постепенно, 

например чрез постепенно намаляване на работното време. Във Франция 75% от 

отговорилите на анкетата на Евробарометър считат, че тези въпроси са важни при 

договорите спрямо 73% от отговорилите в ЕС27.  

                                                             
23 Френски статистически институт, https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/225/ip1661.pdf  



И накрая, данните показват, че по-възрастните работници срещат големи 

трудности при смяната на работни места или при намирането на нов безработен. Една от 

основните препятствия, възприети от работодателите, е свързана с нарастването на 

разходите за труд с възрастта, отколкото с производителността. Въпреки това, 

заключенията от неотдавнашните емпирични проучвания за производителността на по-

възрастните работници са доста смесени по този въпрос, въпреки че те подчертават 

положителното въздействие на опита на възрастните работници за запазване на 

производителността на труда24. 

Има по-малко формални схеми за ранно пенсиониране, но все още съществуват 

алтернативни начини за ранно напускане на пазара на труда. Възможностите за по-

възрастните работници да напуснат преждевременно трудовия пазар стават все по-

ограничени вследствие на ограничаването и постепенното прекратяване на схемите или 

възможностите за предсрочно пенсиониране в Европа. Във Франция, правилата за 

безработица след 50-годишна възраст не бяха затегнати много ефективно. През ноември 

2012 г. разпоредбата за „дълга кариера“, позволяваща пенсиониране преди навършване 

на законосъобразната пенсионна възраст, ако лицето започне работа в ранна възраст, бе 

разширено и за работници, които са се осигурявали с вноски за период, равен на срока, 

изискван за пенсията с пълна ставка и започва да работи преди 20-годишна възраст. Тази 

разпоредба беше въведена от пенсионната реформа за 2003 г. за заетите в частния сектор, 

ако лицето започне работа пет четвърти преди 16 или 17-годишна възраст, като 18-

годишната граница беше въведена с пенсионната реформа от 2010 г. Условията за достъп 

до пенсионната осигуровка за дългосрочна кариера постепенно се разшириха до 

пенсионните режими на публичния сектор между 2005 и 2008 г. 5 Две пенсионни 

реформи бяха отхвърлени: чрез референдум през 2004 г. и от Парламента през 2010 г. 

Максималното време, през което могат да се искат обезщетения за осигуровки за 

безработица, е 3 години за лица над 50 години (за разлика от 2 години за лица под 50 

години) и се увеличава на 7 години след навършване на 58-годишна възраст, т.е. пълна 

пенсия. По тази причина много по-възрастни работници са напуснали работата си чрез 

споразумение с работодателя си на тази възраст, чрез договореното прекратяване на 

договора (Rupture conventionnelle) въведено през 2008 г. 

  

                                                             
24 Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),, 
http://www.oecd.org/els/emp/Towards-More-Inclusive-Ageing-and-Employment-Policies.pdf  



V. Профил на възрастните и безработни лица с потенциал да станат предприемачи  

 

В ЕС, когато говорим за хора над 55-годишна възраст, в повечето случаи говорим 

за т.нар. Baby Boomers (известни също като Boomers), които са поколението след т.нар. 

Тихо поколение (Silent Generation). Съществуват различни срокове, определящи 

началото и края на тази група от населението; демографите и изследователите 

обикновено използват години на раждане, започващи от началото до средата на 40-те и 

завършващи между 1960 и 1964 г. Сега, според Евростат, това поколение в ЕС 

представлява около 19,2% от всички 500 милиона жители на Съюза2526 Те имат някои 

специфични характеристики, особено когато говорим за заетите.   

Според данните на Европейската фондация за подобряване на условията на живот 

и труд, сред 28,2 милиона старши работници, които работят в Европа, 76,5% са наети, 

докато 21,6% са самостоятелно заети, а останалите 1,9% участват в семеен бизнес. Делът 

на служителите надхвърля 85% в България, Дания, Естония, Латвия, Литва и Швеция. 

Делът на възрастните самостоятелно заети лица надвишава средния за ЕС в страни като 

Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания — свързани 

със значими селскостопански сектори, които имат тенденция да наемат по-големи дялове 

на по-възрастните работници, да са предимно самостоятелно заети лица. По-възрастните 

работници са предимно заети в производството (14%), човешкото здраве и социалната 

работа (11%), образованието (9%) и публичната администрация (9%). Те преобладават в 

селското стопанство и публичния сектор (образование, здравеопазване и публична 

администрация) в сравнение с младите и работниците в зряла възраст27.  

В тази част от анализа ще представим както профил на служителите с потенциал 

за самостоятелна заетост на лица над 55 г., така и профил на безработните над 55-

годишна възраст на лица над 55-годишна възраст. 

 

 

 

5.1 Профил за възрастни служители с потенциал за самостоятелна заетост  

 

                                                             
25 Във всички статистически данни, това поколение е представено като хора на възраст над 65 години. 
26 Структура и застаряване на населението http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_structure_and_ageing  
27 „Тенденции и политики за заетостта по време на рецесия“, Европейска фондация за  
подобряване на условията на живот и труд, www.ec.europa.eu/social/   



Когато говорим за служители на възрастните хора с потенциал за самостоятелна 

заетост, обикновено става въпрос за потенциални възрастни предприемачи, които 

възнамеряват да започнат собствен бизнес и да станат самостоятелно заети. В повечето 

случаи представители на хора на възраст над 55 години в Европа са добре образовани. В 

повечето случаи те имат висше или полу-висше образование. Това е от значение за 

страните от Западна Европа, но и за Източна. Много често хората, които искат да станат 

самостоятелно заети, са с бизнес, техническо или инженерно висше образование. Много 

често тези хора, след като активно работят по специалността си в областта на 

образованието, решават да започнат съвсем различен бизнес след това. Самостоятелно 

заетите могат да бъдат разделени на две групи, а именно тези, които работят за себе си и 

тези, които наемат други. 30% от по-възрастните самостоятелно заети лица са 

работодатели и този процент се увеличава над 40% в Австрия, Дания, Франция, 

Германия, Унгария, Латвия и Люксембург. В сравнение със средната стойност за ЕС от 

1,9%, делът на възрастните хора, заети като допринасящи семейни работници, е много 

висок в Словения и Румъния (съответно 11,1% и 17,1%)28. 

Повечето от хората на възраст над 55 години, които искат да започнат собствен 

бизнес, са наясно с техните предимства, умения и качества. Едно от най-големите 

предимства е техният трудов опит и придобити професионални умения и компетенции. 

Разбира се, важно е да споменем, че хората на възраст над 55 години трябва да 

притежават предприемачески дух и инициатива. Но за да има този предприемачески дух 

и инициатива, има някои условия, които трябва да се преодолеят, на първо място 

голямата разлика между възрастните предприемачи от западните държави — членки на 

ЕС и държавите от Източна Европа членки на ЕС — и тя е в пенсиите. За да станете 

предприемач в тази възраст, е важно да сте финансово обезпечени с подходяща за 

жизнения стандарт пенсия. Тази пенсия в много случаи е различна в западните и 

източните държави на ЕС. Това отразява способността на всеки човек на възраст над 55 

години да стане предприемач. Оттам можем да донесем типични за западните страни от 

ЕС характеристики на предприемача — готовност за стартиране на нова, напълно 

различна от предишната работа, без страх от неуспех. В крайна сметка, потенциалният 

предприемач знае, че може да разчита на пенсията си, дори ако бизнесът му не е толкова 

доходоносен в началото.  

                                                             
28 „Тенденции и политики за заетостта по време на рецесия“, Европейска фондация за 
подобряване на условията на живот и труд, www.ec.europa.eu/social/   



Друга характерна особеност на потенциалния възрастен предприемач е, че той 

обикновено познава един или повече от един чужд език, обикновено английски, и че има 

добри компютърни познания. Потенциалните възрастни предприемачи обикновено 

търсят различни специализирани бизнес и предприемачески обучения и курсове.  

Предпочитаната работа за възрастни предприемачи обикновено не е насочена към 

крайни срокове и цели; това е по-скоро интелектуална работа; не стресираща работа; 

възрастните предпочитат да работят с по-малко хора — повече специалисти в своята 

област или тези, които искат да научат нещо ново от възрастни предприемачи. Често 

възрастните предприемачи се превръщат в консултанти или наставници.  Възрастните 

предприемачи обикновено предпочитат работа от 4 до 6 часа дневно.  

По отношение на възрастните предприемачи в България предприемачеството е 

нещо ново за тях като цяло. Съществуват много икономически и социални фактори, 

които влияят на това положение като например недостатъчни пенсии; страх от 

стартиране на частен бизнес; липса на опит; липса на специализирани умения и 

компетенции, липса на финансиране, обучения и др. Въпреки това, по отношение на 

някои проучвания и доклади можем да определим някои типични характеристики на 

българския потенциален възрастен предприемач. Българският потенциален предприемач 

е с висше образование; владее чужди езици, в повечето случаи английски или немски; 

има основни компютърни познания; в предишната си работа е заемал ръководна 

позиция; особено интелигентен, особено в спецификата на българския бизнес. Много 

често той създава семеен бизнес, където упражнява надзор и наставлява членове на 

семейството. Обикновено българският възрастен предприемач създава бизнес, който 

познава добре, и не желае да стартира нещо ново и рисково.  

 

5.2 Профил на безработното лице на възраст над 55 години  
 

Ако трябва да определим някои типични характеристики на безработното лице на 

възраст над 55 години в ЕС, то ще бъде много трудно, само защото във всяка държава и 

регион от ЕС има различни фактори, които оказват влияние върху състоянието на 

безработицата. Трябва обаче да се съгласим, че профилът на безработните възрастни има 

някои типични черти като: няма основна компютърна и ИТ грамотност, особено в 

източните държави от ЕС; няма висше образование; не говори чужд език, предишна 

близка работна специализация в икономически сектор, несъвместима със сегашната 



икономическа ситуация; и за съжаление социалната изолация. Отново има разлика 

между безработните възрастни в западните държави от ЕС и източните европейски 

държави.  

Безработните възрастни в България практически имат едни и същи 

характеристики — те работят в близка специализация, в институции, които много често 

в момента дори не съществуват, не владеят други езици освен майчиния си език; нямат 

основна компютърна компетентност и за съжаление смятат, че е невъзможно да се 

придобие и научи; и нямат висше образование, да не говорим за основно 

предприемачество и бизнес образование, придобити по време на специализирани 

курсове и обучения. Общата ситуация в България е, че безработните възрастни хора 

търсят работа само за достигане на пенсионна възраст и по-късно да спрат да работят. 

Липсва мотивация за работа, особено за безработните над 55-годишна възраст. Това е 

така, защото не съществуват много и ефективни публични и частни инициативи и 

инициативи за насърчаване на заетостта сред възрастните, предприемачество, обучение 

за придобиване и повишаване на уменията и квалификацията сред безработните на 

възраст над 55 години. Както бе споменато по-горе, предприемачеството е нещо съвсем 

ново за българските възрастни хора и в момента те не виждат ползите от това да са 

самостоятелно заети, което е нещо нормално и популярно сред възрастните хора в 

Западна Европа. Липсата на образование, стабилна работна специализация, липсата на 

работна гъвкавост и липсата на компютърна грамотност правят тази група 

неконкурентна за българския пазар на труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. Предложения за ефективно одобрение на конкретни иновативни мерки, които 
са подходящи за изпълнение, като се имат предвид характеристиките на 
българския пазар на труда  

 
През последното десетилетие френското правителство въведе инициативи за 

насърчаване на заетостта на възрастните хора, но разнообразни заинтересовани страни 

(големи компании, МСП, професионални обучители, организации с нестопанска цел и 

др.) играят важна роля за предлагането на новаторски решения за подобряване на 

сегашното състояние на заетостта на възрастните хора. Изложените по-долу идеи могат 

да бъдат разгледани в България: 

 Предлагане на мотивиращи възможности: решения за нова ориентация на 

работното място след провеждане на сесия за оценка на уменията; 

 Придобиване и актуализиране на уменията: обучение на нови компетенции 

(включително цифрови умения);  

 Оценяване на професионалния опит на възрастните хора: стимули за 

организиране и трансфер на умения и ноу-хау между поколенията; 

 По-добър статут на работното място: обучение за диалог между колеги;   

 По-добър достъп до адаптирана професионална подготовка: мотивиращи и 

ясни насоки за намиране на адаптирани професионални обучения; 

 Насърчаване на стимули и финансова помощ от отговорните публични 

органи (като Министерството на труда): улесняване на договарянето, подкрепа 

за компании, наемащи възрастни, квалификация на професионален опит; 

 Почасова работа: като се съчетаят по-добре личните и професионалните 

отговорности (особено за неформалните лица, които се грижат за тях); 

 Обучения, подпомагащи подготовката за пенсиониране: помощ на 

възрастните работници в края на кариерата им да се адаптират към промените в 

живота и намирането на усещане за новата им житейска ситуация.  

  



VII. Заключение  

 

Положението на по-възрастните работници на пазара на труда се е подобрило през 

последното десетилетие. Независимо от тежестта на най-скорошната рецесия, участието 

на по-възрастните работници в работната сила се е запазило добре в сравнение с 

предишните рецесии и спрямо другите демографски групи. Тези резултати могат до 

известна степен да отразяват реформите преди кризата в пенсионните системи и 

закриването на начините за ранно пенсиониране. Това обаче също означава, че все по-

голям брой по-възрастни работници, които са загубили работата си по време на кризата, 

са станали безработни с висок риск от дългосрочна безработица. Следователно е от 

съществено значение по-възрастните безработни лица да бъдат насърчавани да търсят 

активно работна ръка и правителствата да осигурят предоставянето на подходящи услуги 

по заетостта, консултации за кариерата и стимули за пренасочване, за да им се помогне 

в тази задача, следвайки подхода „взаимни задължения“. 

Всъщност, в навечерието на неотдавнашната икономическа криза и 

увеличаването на безработицата сред по-възрастните работници, е навреме да обърнат 

специално внимание на въпросите, свързани с търсенето, и подходящите мерки за 

укрепване на пригодността за заетост на по-възрастните работници. По-конкретно, ако 

лицата загубят работата си в края на 50-те години, те са изложени на най-голям риск от 

дългосрочна безработица. Те вероятно ще бъдат изправени пред хаотичен преход към 

пенсиониране, прекалено „млади“, за да се пенсионират, но твърде „стари“, за да намерят 

нова работа. Поради това трябва да се обърне по-голямо внимание на подобряването на 

наемането на по-възрастните работници и на улесняването на по-голямата трудова 

мобилност като начин за насърчаване на заетостта в по-напреднала възраст. От 

решаващо значение е да знаете повече за факторите, които пораждат или възпрепятстват 

мобилността на по-възрастните работници, а доказателствената база за това трябва да 

бъде подобрена. Въпросите за пригодността за заетост трябва да надхвърлят тесния 

акцент върху по-възрастните работници да работят по-добре с напредване на възрастта. 

По-специално следва да се подобрят възможностите за по-добро обучение и 

признаването на предварителното учене, условията на труд трябва да бъдат подобрени 

на всяка възраст и най-накрая семейните политики за заетост следва да насърчават по-

стабилната и трайна работна кариера на жените. 
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