


ОБХВАТ НА ПРОБЛЕМА 

РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД  В ЕС СЕ УВЕЛИЧАВАТ

• през 2004 г. са между 10 и 30 %

• през 2014 г. са между 20 и 40 % 

• през 2018 г. са между 28 и 45 %  



НЕДОСТИГ НА ВОДАЧИ В ЕВРОПА

• Германия се нуждае спешно от около 60 000 водачи, което прави недостиг от 

около 28 % 

• Към 2030 година в Германия ще са необходими 150 000 водачи

• 36 % от работодателите в Белгия, твърдят, че изпитват затруднения с 

намирането на работна ръка  

• По данни на IRU за 40 години 2.7 пъти е намалял броя на водачите 

Статистика: IRU



АНКЕТА СРЕД ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ ЗА 
НЕДОСТИГА НА ШОФЬОРИ

4%

50%

46%

Брой камиони на фирмата

51 и повече камиона 6 – 50 камиона до 5 камиона

Проучването е направено по поръчка на СМП



АНКЕТА СРЕД ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ ЗА 
НЕДОСТИГА НА ШОФЬОРИ
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Тип населено място

София Областен град Град Село



АНКЕТА СРЕД ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ ЗА 
НЕДОСТИГА НА ШОФЬОРИ

Недостиг на шофьори

До 10% Между 11% и 33%

Между 34% и 50% Над 51%

100% Фирми, в които не липсват водачи

80,5 % от фирмите, участвали в анкетата, изпитват недостиг от 

шофьори



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ

В КРАТКОСРОЧЕН  АСПЕКТ 

• Привличане на водачи от трети страни

• Къде сме ние?

• Полша – 60 000 водачи от Украйна
• Румъния – предстои наемане на около 500 000 работници от

Пакистан, включително и 40 000 водачи на тежкотоварни
автомобили

• България – нужда от 4 000 – 5 000 водачи, която може да бъде
компенсирана с работници от Украйна и Молдова

• Необходимост от въвеждане на облекчена процедура по наемане на
работници и съкращаване на сроковете за издаване на документи



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ

В ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ 

• Популяризиране на професията „международен шофьор“

• Таргет групи:

• млади хора – 21-30 г. 
• потенциални водачи над 50 г.  

• Възстановяване на държавния план-прием в професионалните
гимназии за придобиване на правоспособност – категория „С“

• Залагане на дисциплини, които фигурират в началното обучение
за придобиване на професионална компетентност – водач на МПС
от категория „С“

• Разширяване на обхвата на дуалното обучение



Благодаря Ви за вниманието!


