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В рамките на „Проучване за бизнеса и работната сила в трансграничния регион" бе 

проведена анкета, сред ръководители и специалистите по човешки ресурси. Основната й 

цел бе да се установи потребността от квалифицирана работна ръка, като се 

формулират конкретни изисквания за образование, опит, компетенции, лични качества 

и умения, които трябва да притежават потенциалните кандидати за работа. 

В обобщение идеалният профил на кандидата за работа в трансграничния регион е: 

завършено висше или средно образование в областта на техническите науки; 

опит между 1 и 3 години; 

добре развито умение за работа в екип; 

умения за добро разпределяне на времето; 

да се отнася към поверените му активи с грижата на добър стопанин; 

добри комуникативни умения. 

 Работодателите отчитат най-голяма необходимост от техници, технически специалисти 

и квалифицирани работници. Като са посочили в анкетното проучване, че толерират 

кандидати за работа с опит между 1 и 3 години, с изключение на ръководителите – за тях 

изискването е от минимумът 3 г. 

 Липсата на подходящи кадри на местно ниво е най-големия проблем в целия 

трансграничен регион. Работодателите използват различни методи, за да задържат 

дългосрочно служителите си на работа, основно чрез предоставяне на възможности за 

повишаване на квалификацията, кариерно развитие и бонус схеми.

 Резултатите от проучването на работната сила очертават профила ѝ, който 

показва, че анкетираните лица са предимно работещи, с висше образование в областта 

на стопанските науки и администрация. А търсещите работа са предимно безработни 

лица или не са доволни от условията, които им предлага настоящият работодател. 

Наблюдава се предимно положителната нагласа към трансграничната мобилност и 

изпъква един от основните проблеми, че трансграничната мобилност е непозната като 

термин, няма достатъчна осведоменост сред трансграничното население. 

 В трансграничния регион ниското заплащане привлича чуждестранни инвеститори 

и се наблюдава износ на производства и дейности на големи международни компании.  

Съвкупността от тези процеси се очаква да промени икономическия облик на региона в 

близко бъдеще. 


