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Глобалните тенденции са 
тук…..подготвени ли сме за тях? 

Изчерпване 

на 

енергийни 

ресурси, 
климатични 

промени,  

недостиг на 

водни 
ресурси, 

повишаване 

нивото на 

световния 

океан 

Бърз напредък 
в 
технологичните 
иновации 

 

Промяна в броя, 
разпределението 
и възрастовия 
профил на 
световното 
население  

Значително 
увеличение на 
световното 
население, 
живеещо в 
градовате 

Промяна в 
разпределени
ето на 
глобалната 
сила между 
развити и 
развиващи 
държави 



Какво променя индустриите, бизнес моделите и 
пазара на труда? 

   

  

Влияние, което 
вече се усеща 2015 - 2017 2018 - 2020 

• Нарастваща геополи- 
тическа нестабилност 

• Мобилен Интернет и 
облачни технологии 

• Big Data 
• Краудсорсинг, икономика 

на споделянето, 
партньорски платформи 

• Демографски ръст и ръст 
на средната класа в 
развиващите се пазари 

• Променена работна среда 
и гъвкави условия на труд 

• Урбанизация 
 

• Нови енергийни 
източници и 
технологии 

• Интернет на 
нещата 

• 3D принтиране 
• Застаряващо 

население 
• Проблеми на 

потребители от 
етичен или личен 
характер 

• Нарастваща 
икономическа 
сила на жените 

• Развитие на роботика 
и автономен 
транспорт 

• Изкуствен интелект 
• Нови материали, 

биотехнологии и 
геномика 



Обзор на заетостта на сродни работни позиции 
 2015-2025 

   

  

Отрицателен ръст на заетост 
в хиляди 

Положителен ръст на заетост 
в хиляди 

1. Офис и администрация 
- 4 759  

1. Бизнес и финансови 
операции 

+ 492  

2. Производство 
- 1 609  

2. Мениджмънт 
+ 416  

3. Строителство и добив 
- 497  

3. IT 
+ 405 

4. Изкуство, дизайн, 
развлекателна индустрия 

- 151  

4. Архитектура и инженерство 
+ 339  

5. Право 
- 109  

5. Продажби 
+ 303  

6. Инсталация и поддръжка 
- 40  

6. Образование и обучение 
+ 66  



Професиите на бъдещето ще 
са новосъздадени, за да 
отговарят на нуждите на 
бизнеса на бъдещето. Така те 
ще са насочени към 
обслужване на технологиите 
и иновацията, демографските 
промени, нарастващата 
урбанизация, недостига на 
ресурси и промяната в 
климата. 

Какви ще са професиите на бъдещето? 



Какви ще са професиите на бъдещето? 

1. Професии, свързани с IT 
- специалист по анализ на данни 
- SEO мениджър 
- софтуерен инженер  
 
2. Професии, свързани с медицина и социални грижи 
(качество на живот) 
 
3. Социални проучвания и медийна грамотност 
 
4. Обучение през целия живот 
 
5. Професии, свързани с бизнес адаптивност и анализ (гиг 
икономика) 
 

 



Какво очакват работодателите? 

   Топ 10 умения през 2020 г. 

1. Комплексно решаване на проблеми 

2. Критично мислене 

3. Креативност 

4. Управление на хора 

5. Координирани усилия 

6. Емоционална интелигентност 

7. Добра преценка и вземане на решение 

8. Ориентация към услугата 

9. Преговори 

10. Когнитивна гъвкавост 

 



Живей така, все 
едно ще умреш 
утре. Учи така, 

все едно ще 
живееш вечно. 

 
Махатма Ганди 



П 

Обучения за бизнеса 

• Дигитален маркетинг (профилирано за 
различни видове бизнес) 

 
Семинар „Дигитален 
маркетинг в туризма“ 

Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър“ 



Обучения и сертификати 

• Дигитална компетентност; 

• Дигитална икономика; 

• Отворени данни за целите на бизнеса; 

• Технологично предприемачество 

• Управлявано от данните управление на 
фирмата (Data Driven Management) 



Консултации и научна подкрепа в 
следните области: 

• Въвеждане на нови информационни 
технологии във фирмата – анализ на 
потребностите и решенията; 

• Развиване на иновации в областта на ИТ; 

• Бизнес анализ за целите на софтуерното 
проектиране; 

• Счетоводство и финанси (управление на 
финансовите ресурси); 

• И други 



Специализации по поръчка на 

бизнеса 

„ Разработка на електронни 

издания“ 

„Java Script разработка“ 



Благодаря за вниманието! 

Доц.д-р Елеонора Танкова 
Декан на факултет „Международна икономика и администрация“ 
 
e-mail: eleonora@vfu.bg 
www.vfu.bg 


