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1. Актуално състояние на пазара на труда в област Констанца 

Съгласно наличните статистически данни, населението на област Констанца е 768 170 
жители за 2017г, което показва намаляване спрямо 2016г, когато жителите на Констанца 
са били 768 170. 

От икономическа гледна точка, брутният вътрешен продукт на Констанца постоянно 
нараства през последните години. Съгласно изчисленията на Националната комисия по 
прогнозиране, през 2018г. Констанца ще бъде окръгът с най-голям БВП (43,59 млрд 
румънски леи), след Букурещ. 

Що се отнася до броя на местните звена в сферата на промишлеността, строителството, 
търговията и други услуги, според наличните статистически данни положението е 
следното: 

 

От общия брой регистрирани фирми през 2015г (20 174), над 85% са малки фирми с до 9 
служители. От гледна точна на печалбите на местните фирми, които се занимават с 
производство, строителство, търговия и други дейности, наличните статистически данни 
показват, че най-голям принос за 2015г. имат фирмите, които се занимават с Търговия 
(37.20%), следвани от производствените дейности (30.65%). 

Що се отнася до заетостта, в края на 2016г, в Констанца има регистрирани общо 286,2 
хил. Души, със следното разпределение по икономически дейности: 

 

Дейност (Секция КИД Rev.2) 2016 година (хил. души) 

Общо 286.2 

Произвоство, 
1702

Строителство, 
1665

Търговия; 6757

Транспортиране 
и складиране, 

2349

Хотели и 
ресторанти, 

1816

Информации и 
телекомуникаци

и, 500

Продажба на 
недвижими 
имоти, 611

Професионални
, научни и 
технически 

дейности , 1977

Административн
и услуги и 

дейности по 
поддръжка, 892 Други; 

1905

; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
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Земеделство, лесовъдство, рибарство 46.4 
Индустрия (промишлена индустрия) 52.0 (41.0) 
Строителство 34.3 
Търговия на едро и дребно, ремонт и поддръжка на 
моторни превозни средства и мотоциклети 48.9 

Транспортиране и складиране 26.4 
Хотелиерство и ресторантьорство 10.0 
Информация и комуникации 5.6 
Финансово посредничество и застраховане 2.5 
Продажби на недвижими имоти 1.4 
Професионални, научни и технически дейности 4.0 
Административни услуги и дейности по поддръжка 11.9 
Публична администрация и отбрана; социално 
осигуряване в публичната система 6.4 

Образование 11.3 
Здравеопазване и социално подпомагане 14.3 
Културни и развлекателни дейности 2.4 
Други икономически дейности 8.4 

Източник: Национален статистически институт, Областна статистическа дирекция 
Констанца / Работна сила 

През последните години, броят на безработните, регистрирани в агенциите за намиране 
на работа, е в постоянен спад. В Областната агенция по заетостта в Констанца, към края 
на 2017 година, има регистрирани 9 099 безработни, в сравнение с 10 421 регистрирани 
предходната година и 10 907 през 2015г. Що се отнася до промяната на безработицата 
спрямо пола, през 2016г се наблюдава спад на безработицата сред жените (от 4.9% през 
2015 на 4.4% през 2016г) и увеличение сред мъжете ( от 2.7% безработица през 2015г на 
2.9% безработица през следващата година). Ситуацията се е променила през предходната 
година (2017), като броят на безработните жени от област Констанца е приблизително на 
едно ниво (5 340 през 2017г спрямо 5 322 през 2016г), докато броят на безработните мъже 
е намалял драстично ( 3759 през 2017г спрямо 5 099 през 2016г). Що се отнася до 
разпределението на безработицата, спрямо образованието на хората, над 80% от 
безработните са с основно, гимназиално или професионално образование, следвани от 
тези със специално образование и на последно място по процент безработни са 
завършилите университет.  

 Що се отнася до разделянето на безработните по възраст, ситуацията в област 
Констанца към месец Декември 2017г е следната: от общо 9 099 регистрирани, 715 са под 
25 годишна възраст, 493 са на възраст между 25 и 29 години, 1 767 са на възраст между 
30 и 39 години, 2 781 между 40-49 години, 1 347 между 51-55 години и 2 076 над 55 
години. 

Според скорошно проучване, публикувано от Асоциацията на независимите инвеститори 
през 2016г и озаглавено „Проучване на работната сила в развиващите се райони на 
Румъния 2015г“, ситуацията в югоизточната част на страната, от която е част и 
Констанца, е следната: 
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Югоизточният район (RSE) е последният район на Румъния що се отнася до броя на 
работници, с над 491 хил. трудови договора, което е 9,95% от работната сила на Румъния. 
Основните индустрии, които наемат работници са корабостроителната промишленост, 
шивашката промишленост, услугите (основно търговия и туризъм) и земеделие 
(предимно култивирането на зърнени култури и на бобови растения).  

Изследването показва сравнително балансираното разпределение на работната сила, 
както става ясно от графиката по-долу: 

 

 

Разпределение на работещите в Югоизточния регион спрямо процента работещи на 
национално ниво. 

Източник: Асоциацията на независимите инвеститори 

 

 

Същото проучване показва, че в региона на окръг Констанца са регистрирани най-много 
работници в сферата на услугите (19,38%), за разлика от окръг Бузъу, където процентът е 
едва 12,37%. 
От друга страна, вследствие на специализирането на областите Бузъу и Вранча в сферата 
на шивашката промишленост, там се наблюдава висок процент на неквалифицирана 
работна ръка – 21,99% - за разлика от областите Констанца и Галаци, където този процент 
е почти наполовина (съоветно 11,61% и 11,22%).  
Значителни разлики са регистрирани  и при квалифицираните работници, чиито процент 
спрямо цялата работна сила е наполовина в областта Вранча (10,54%), спрямо областите 
Браила (20,59%) и Тулча (20,82%). 
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2. Възможности за заетост и мобилност на работната сила, общи и специфични 
проблеми и нужди на пазара на труда - търсене и предлагане в окръг 
Констанца 

Заетостта се дефинира като способността на даден човек да започне работа в 
съотвествие със собствените му компетенции, да я задържи и да се развива на работното 
си място, както и неговата възможност да смени професията си. В наши дни, хората 
трябва да съчетават мултидисциплинарни и иновативни умения и компетенции, както и 
специализирани познания в дадена област, за да могат да отговорят на нуждите на 
обществото и на пазара на труда. 

На ниво област Констанца, основните 5 професии в зависимост от броя на 
регистрирани трудови договори в REVISAL, са:  

 Продавач (6.019 трудови договора); 
 Работник по сигурността (охраняване) (4.669 трудови договора); 
 Шофьор на камион/на тежкотоварен автомобил (3.963 трудови договора); 
 Шофьор на лек автомобил/на микробус (3.372 трудови договора); 
 Търговски работник (2.841 трудови договора). 

Не на последно място, като се има предвид основната работна индустрия в областта, а 
именно корабостроенето, Констанца е областта с най-много работници на метални 
конструкции, електротехници за поддъжка и ремонт, докери, моряци и военноморски 
капитани, корабни инженери, морски офицери и механици, в Румъния. Същевременно, в 
резултат развитието на туризма, в област Констанца са регистрирани най-голям брой 
камериери, рецепционисти и хотелски мениджъри в Румъния.  

 

Съгласно данните, предоставени от Областната агенция по заетостта в Констанца, 
СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ПЕРИОДА 14.06.2018-20.06.2018 са следните: 

1. Работник по сигурността - 110 
2. Камериерки в хотел- 72 
3. Шеф охраняване- 50 
4. Отговорник за стоки- 27 
5. Рецепционист в хотел - 17 
6. Поддържащ персонал в хотел- 12 

Областната агенция по заетостта в Констанца е организирала през април 2018г, в 
сградата на университет „Овидий“ в Констанца, Трудова борса за свободни работни 
места. 

На това събитие са били поканени над 80 работодателя, от които в деня на борсата са 
присъствали 56, като са предложили на търсещите работа приблизително 2 500 работни 
места. В борсата са се включили около 900 безработни, като 163 от тях са били назначени 
на работа, а 579 са избрани за наемане. Предложенията за хора с висше образование не 
са били многобройни (40 работни места). По време на борсата, собствениците на хотели 
са имали най-много щандове, като при тях са се предлагали постове за рецепционисти, 
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камериерки и управители. Много търсени са били и IT специалистите, пекарите и 
корабните инженери. 

 

3. Дискусионни групи – до каква степен образованието и нивото на квалификация 
на специалистите отговарят на нуждите на пазара на труда 

Повече от половината от завършилите висше образование в Румъния (55%) смятат, че 
знанията и уменията, от които се нуждаят на работното място, са били придобити именно 
на самото работно място, докато около една трета (32%) са доволни от образованието си, 
а 14%  смятат, че уменията им са били придобити при други обстоятелства. Това става 
ясно от документа „Анализ на основите и развитието на проекта за увеличаване на 
процента завършили висше образование, съгласно разпоредбите на Европейска стратегия 
2000“, реализиран от Сметната палата на Румъния.  

Това, което е тревожно, е разликата между работодателите и кадрите с висше 
образование, които имат напълно противоположно мнение. Тази разлика се оказва 
пречка в адаптирането на висшето образование в нуждите на пазара на труда, се казва 
още в Анализа. 

Почти три четвърти от завършилите висше образование в Румъния са се нуждаели от 
допълнителни курсове за специалзиране. 

„Получените резултати отразяват и по-ниската адаптивност на висшето образование към 
изискванията на пазара на труда, или поради получените познания и умения, или поради  
по-внимателното подбиране на нужните специалисти, така че вишистите не получават 
достатъчно възможности за работа и започват да работят в различни сфери от тяхната 
специалност“, се казва в документа. 

Системата на висшето образование в Румъния е ориентирана предимно към теоретичната 
подготовка на завършилите и по-малко към практическите знания, които се изискват на 
пазара на труда. Завършилите смятат, че две трети от теоретичните знания и само една 
трета от практическите възможности, които притежават в момента, са били придобити по 
време на учебната програма в университета. 

До същото заключение са стигнали и когато са разгледали внимателно мненията на 
работодателите. 51% от работодателите клонят към мнението, че висшето образование в 
Румъния подготвя хора с добри теоретични знания, но 43% от тях смятат, че знанията на 
вишистите не са пълни. Освен това, само 13% от работодателите смятат, че дипломата за 
висше образование е гарантия за качеството на завършилите. 

Според служителите на Сметната палата, изводът е, че университетите трябва да 
наблегнат и на практическата подготовка на студентите, като разработят активни методи 
за преподаване на практически теми, създавайки отношения с различни партньори, които 
работят в дадената сфера на специализация. По този начин ще се гарантират ефективни 
практики, като се организират частни дейности, в които студентите могат да участват; 
така се насърчава заетостта на студентите. 
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Работодателите са удовлетворени само от 50% от уменията и способностите на наетите 
служители с висше образование. Те смятат че, поне при първото започване на работа, 
общите компетенции преобладават над спецфичните познания заизучаваната област, като 
изключение правят сферите като медицина, архитектура и точните науки.  

 
4. Препоръки и мерки за увеличаване на заетостта и намаляване на 

безработицата в трансграничната зона Добрич-Констанца, устойчиви мерки за 
увеличаване на заетостта в селските райони и помощ за групите в 
неравностойно положение 

 

Като се има предвид общата липса на работни места на пазара на труда, групите в 
неравностойно положение – в случая става на въпрос за румънските граждани от ромски 
произход и инвалидите – са подложени на забавяне що се отнася до намирането на 
работно място, в сранение с останалата част от румънските граждани. Населението, 
формирано от румънски граждани от ромски произход, в повечето случаи има по-ниско 
образование отколкото останалата част от румънското население. Това намалява 
шансовете им на пазара на труда , тъй като търсенето на квалифицирани кадри за работа 
се увеличава.Може да се твърди, че това са кандидати със слабо участие на официалния 
пазар на труда и с висока активност при предлагащите работа „на черно“. Проучване, 
проведено върху част от румънски граждани от ромски произход, на възраст 16 години и 
над тази възраст, показва че през 2011 година процентът на заетост е бил едва 36%, 
докато останалите 36% са търсили работа, а 28% са били неактивни. Ромските жени 
показват слабо участие на пазара на труда, като едва 27% от тях работят, а 36% твърдят че 
търсят работа. Ако са наети на работа, в повечето случаи това е неквалифицирана 
работа, като огромна част от ромските работници нямат никаква професинална 
квалификация. Хората с увреждания също имат по-ниска заетост: съгласно данните на 
Националния статистически институт, едва 12,7% от тях са били наети на работа през 
2011г. Едва половината от хората с увреждания са завършили 8 клас, а в случаите на 
тежки увреждания – 60% (в сравнение с 30% от общото население на Румъния). 

 

Според направеното проучване за безработицата спрямо населените места, 
процентът на безработни в градовете в област Констанца, към май месец 2016г, е 1.3%, 
докато в селските райони е 3%. Най-висок дял на безработни сред населението е 
регистриран в югозападната част на областта (град Баняса – 19.3%, Добромир – 26,7%, Йон 
Корвин – 23,6%, Гърличиу – 14,5%, Адамклиси – 13,4%, Делени – 10,8%). 

 

Национален план за развитие на селските райони 2014-2020 

Селските райони имат трудности що се отнася до риска от социално изключване, ниският 
брой на работни места, високата бедност, ниският достъп до финансиране, ниските 
предприемачески умения на селското население и др. Ресурсите за интервенция в тази 
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област са концентрирани върху интервенциите 4.2, за създаването на нови фирми за 
преработване на земеделски и хранителни продукти, които изискват значителни 
инвестиции, отговарящи на задължителните изисквания на действащите закони, които ще 
генерират свободни работни места в селските райони. Ще бъдат отделени ресурси за 
създаването и развитието на малки неселскостопански бизнеси. Важна роля в тази сфера 
на интервенция има разделянето на дейностите в селските райони и създаването на 
алтернативи за приходи. Подкрепата ще бъде предоставена въз основа на бизнес план и 
ще бъде насочена към създаване на нови неселскостопански дейности с цел създаване 
на работни места. Подкрепата ще се съсредоточи върху производството, занаятите, 
агротуризма и предоставянето на услуги. 

За стимулирането на допълнителни приходи, фермерите/членовете на техните семейства 
трябва да бъдат насърчени да променят работата си към нестопанския сектор. Трябва да 
се стимулира селската бизнес среда, особено що се отнася до производствените 
дейности (включително секторите с потенциал за растеж) и осигуряването на основни 
услуги за населението. За да се улесни достъпът до финансиране, микро-предприятията 
и малките неселскостопански предприятия ще имат достъп до финансови средства. 
Мерките, както на ниво инвестиции за предприятията, така и допълнителните, взаимно 
ще осигурят на хората по-висок стандарт на живот, увеличаване на участието в пазара на 
труда и икономическо развитие на селските райони. Изборът и комбинирането на тези 
мерки създава взаимодействие, чрез което структурата на селското население ще има 
тенденция към балансиране, ще се подобрят условията на живот на селското население , 
което от своя страна ще доведе до съживяване на селската икономика в Румъния. 

Оперативната програма „Човешки капитал“ (PO CU) установява инвестиционните 
приоритети, конкретните цели и действия, предприети от Румъния в областта на 
човешките ресурси, като по  този начин продължава инвестициите, направени от 
Европейския социален фонд в периода 2007-2013 и в същото време допринася за 
постигането на обща цел на Споразумението за партньорство (СП) 2014-2020г) – 
изпълнено от Европейските фондове в Румъния, а именно да намали различията в 
икономическото и социалното развитие между Румъния и държавите членки на ЕС. 

Приоритетна ос 1 – Инациатива работни места за младежи – специфичните цели в 
рамките на този инвестиционен приоритет са: 

• Увеличаване на заетостта на младежите NEETs (Not in Employment, Education or 
Training – не работят, не следват никаква форма на обучение или професионално 
формиране) безработни на възраст между 16-24 годишна възраст, регистрирани в 
Държавната служба по заетостта (Бюрото по труда) и с местожителство в 
регионите, които отговарят на условията (Централен, Югоизточен и Подпланински) 

• Подобряване нивата на умения и компетенции, включително чрез оценяване и 
сертифициране на придобитите умения от младежите NEETs в неформална и 
формална система; безработни на възраст между 16-24 с местожителство в 
регионите, които отговарят на условията (Централен, Югоизточен и Подпланински) 

Приоритетна ос 3 – Работни места за всички – Специфичната цел на този инвестиционен 
приоритет представлява подобряването на нивото на знания /компетенции/ свързани с 
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икономическите сектори/сфери, идентифицирани съгласно SNC и SNCDI на 
работодателите. За достигането на тази конкретна цел, от Европейските социални 
фондове трябва да бъдат предприети следните действия: 

Действия, насочени към служителите: 

• Участието на служителите в програми за професионално формиране (курсове за 
квалификация ниво 2-4 съгласно Националната квалификационна рамка, 
краткосрочни курсове, за специализиране, усъвършенстване и т.н.) съгласно 
изискванията за работни места в икономическите сектори с конкурентен 
потенциал, идентифицирани съгласно SNC и работни места в специализираните 
области съгласно SNCDI. Особено внимание ще бъде обърнато на възрастните 
участници в програмата 

• Оценяване/ валидарине и сертифициране за признаване на компетенциите 
отнасящи се до  дадена свободна позиция в икономическите сектори с 
конкурентен потенциал и работни места места в специализираните области 
съгласно SNCDI 

Действия, насочени към работодателите: 

• Стимулиране на работниците за организиране на учебни програми на работното 
място  

Приоритетна ос 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei- Intervențiile din cadrul 
acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice: 

• намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално 
изключване в маргинализирани общности, където има ромско малцинствено 
население, чрез прилагане на интегрирани мерки 

• Подобряване на грамотността на населението от общностите в неравностойно 
положение (електронно включване) 

• намаляване на броя на хората, принадлежащи към специални групи, които са 
преминали уязвимостта чрез получаване на социални / медицински / социално-
професионални / професионални услуги за обучение и др. подходящи за 
конкретни социално-професионални интеграционни нужди 

Също така, според резултатите от проучването проведено в окръг Констанца, както 
безработните, така и младите висшисти биха искали да се организират панаири за 
предлагане на работни места, които представляват възможност за намиране на работа. 

 

5. Примерни случаи - примери за добри практики за повишаване на заетостта 

Управляващият орган в Министерството на регионалното развитие, публичната 
администрация и европейските фондове стартира през януари 2018 година началото на 
проекта „МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В 
ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА“, отназящ се за специфичните цели.  

6.7. – Стимулиране на участие във висшето образование в университети и 
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неуниверситетски онаргизации, организирани в рамките на образователните 
институции, пригодени и акредитиране специално за хората от специални 
групи (малцинства и хора със специални нужди);   

6.8. Подобряване нивото на компетентност на преподвателския персонал в 
системата на висшето образование в университети и неуниверситетски 
онаргизации, организирани в рамките на акредитираните институции за висше 
образование, що се отнася до иновативното образователно съдържание и 
модерните и гъвкави образователни ресурси; 
6.10. – Диверсификация на предложенията  за висше образование в 
университети и неуниверситетски онаргизации, организирани в рамките на 
акредитираните институции за висше образование, съобразени с 
потребностите на пазара на труда в икономическите сектори/сферите 
идентифицирани в SNC и SNCDI, както и съставяне на конкурсни проекти. 

 

Видовете допустими дейности, които могат да бъдат финансирани в контекста на 
създадените проеки, са основно тези, които водят до създаването и осигуряването на 
курсове с приложим характер,  насочени към студентите, които следват във висше 
учебно заведение, с цел увеличаване заетостта на дипломираните. Посредством 
сътрудничество с бизнеса, публичния сектор и гражданското общество, университетите 
ще допринесат за подобряването на бизнеса, оптимизирането на икономическите, 
социални и културни структури на градовете и регионите, които участват в проектите, 
като по този начин се стимулира иновативността.  

Както за програмния период 2007-2013 година, така и за сегашния период 2014-2020 
година, Националните оперативни програми включват и раздел посветен на Човешките 
ресурси. 

Пример за това е проекта MADE IN RURAL, който осигурява на жителите на селските 
райони интегрирани услуги за заетост - професионално консултиране и посредничество, 
както и умения и подкрепа за стартиране на малък бизнес. Възраждането на народните 
занаяти е достъпно решение за увеличаване на приходите и реална алтернатива за 
препитаване чрез земеделие. Над 2100 човека са били консултирани професионално, 
завършили са курсове  по разнообразни теми и направления, а приблизително една трета 
от тях вече имат работни места, или са били подпомогнати финансово да започнат 
бизнес. Обучаваните в проекта занаятчии са стимулирали продажбите си чрез 
организиране на изложби и онлайн реклама на платформата www.targuldelasat.ro. 

Програмата за управление 2017 – 2020 година идентифицира потенциала за създаване на 
работни места и постове в „зелената икономика“ (с ниско въздействие върху околната 
среда) и установява чрез вземане на мерки, Глава "Обществена политика в областта на 
труда и социалната политика", реализирането на „Национална стратегия за зелени 
работни места“ за периода 2018-2025 година. В резултат на това, чрез създаването на 
междуинституционална работна група, която обединява предимно представителите на 
министерствата, които са подпомогнали организирането и изпълняването на 
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икономическа система, основаваща се на устойчивото развитие, Министерството на труда 
и социалната политика (MMJS) е положило началото на процес за изготвяне на 
политически документ с публичен характер, който предвижда популяризиране на 
потенциала за "зелени" работни места в националната икономика, съсредоточавайки се 
върху сектори с повишена конкурентоспособност. 

Международната организация на труда определя зелените работни места като "достойни 
работни места, които спомагат за запазването или възстановяването на околната среда, 
независимо дали се отнася за традиционни сектори като производството и строителството 
или за нови зелени сектори като възобновяемата енергия и енергийната ефективност. 
Зелените работни места допринасят: да се подобри енергийната ефективност и 
суровините; ограничаване на емисиите на парникови газове; намаляване на отпадъците и 
замърсяването на околната среда; опазването и възстановяването на екосистемите; 
подпомагане за приспособяване към последиците от изменението на климата върху 
околната среда. 

На ниво предприятие, зелените работни места могат да произвеждат стоки или да 
предоставят услуги, които са от полза за околната среда, като зелени сгради или 
екологично чист транспорт. Въпреки това, тези екологични възможности (продукти и 
услуги) обаче не винаги се основават на якологични производствени процеси и 
технологии. Следователно, зелените работни места също могат да бъдат 
диференцирани, като допринасят за по-екологосъобразни процеси. Например зелените 
работни места могат да намалят потреблението на вода или да подобрят системите за 
рециклиране. Въпреки това зелените работни места, дефинирани от производствените 
процеси, не винаги произвеждат екологични стоки или услуги. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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