Ос 1
Икономическо
сближаване

развитие

и

социално

Област на интервенция 1.2
социално сближаване
Общата цел на
Подкрепа на проекта е мобилността,
адаптивността
и
разпоредбите
на
прeдоставянето на професионално обучения
за хората в трудоспособна възраст в
трансграничния регион.
Специфичните цели са
• Да се идентифицират настоящите и
очакваните в бъдещи несъответствия
между нуждите на работодателите и
наличието на квалифицирана работна
сила в трансграничната област.
за
• Да
се
изготви
стратегия
интегрирано транс-гранично развитие
на
човешките
ресурси
(С-И-РЧР)
която ще спомогне за подобравяне
на мобилността, адаптивността и
качеството на професионалното обучение
в трансграничния регион.
• За да обмени резултатите получени
при предвидените изследвания и да
промотира стратегията за интегрирано
развитие на човешките ресурси (С-И-РЧР)
чрез широко присъстваха конференции,
проведени в България и Македония и
чрез целева кампания за информиране и
популяризиране проекта,
• Да помогне на търсещите работа
лица и на работодатели от двете страни
на границата в процеса на наемане на
работна ръка посредством създаване на
уеб базиран информационен портал.
• Да
помогне
на
студентите,
самоубочаващите лица, а така и
също и организациите предлагашти
професионално обучение, посредством
електронна платформа за предоставяне
на професионално обучение.

Axis 1
Economic Development and Social cohesion
Area of intervention 1.2
Social cohesion
Overall objective of the
Project is support the mobility, adaptability
and the provisions of vocational trainings to the
people in working age in the cross-border region.

Specific objectives are
• To identify the current and expected
in the future gaps between the needs of
the employers and the availability of the
qualified workforce in the cross border
region.
• To develop a Strategy for integrated
human resources development (S-I-HRD)
that will improve the mobility, adaptability
and the quality of the vocational trainings
in the cross-border region.
• To share the findings of the research
and to promote the Strategy for integrated
human resources development (S-I-HRD)
through widely attended conferences held in
BG and MK and through the targeted project
information and promotional campaigns.
• To help the job seekers and the
employers from both sides of the border
in the recruitment process through the
establishment of a web information portal.
• To help the students, self-learning
persons as well as vocational trainings
providers by establishment of an e-learning
platform for vocational trainings.
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Очаквани резултати

Expected results

• Изготвени две подробни проучвания и
анализи на характеристики на човешките
ресурси и нуждите на социалнио и
икономически сектор (едно за българския
и една за македонския транс-граничен
регион)
• Изготвена
Стратегия
за
интегриранотранс-гранично развитие на
човешките
30
участници
на
• Най-малко
конференциите в двете држави
за
споделяне на резултатите от изследване
и популяризиране на стратегията
• Интернет портал с информация за
възможностите за обучние и работа и от
двете страни на границата
• Създаден и насърчава уеб сайт с
информация за възможностите за работа
търсещи убежище в трансграничния
регион
• Публикации във весници, објавяния в
местните телевизии, вестници, печатене
и реклама на брошури и промоция на
стратегията.
Ключови дейности
1. Проучване
и
анализ
на
характеристиките и човешки ресурси
нуждите и на икономическата и
социалната сфера
2. лице-в-лице
интервюа
с
работодателите и гражданите в трансграничната област
3. Фокус групи
4. Разработване
на
стратегия
за
интегрирано развитие в трансграничния
област
5. Web информационен портал
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• Development and promotion of the
Strategy for integrated development of
the human resources in the BG-MK crossborder region
• At least 30 participants on the
conferences for sharing the results of the
researching and promotion of the strategy
• Designed and promoted e-learning
platform for the providers of the VET
trainings on both sides of the border
• Created and promoted web-site with
information about the opportunities job
seekers in the cross-border region
• Publications in local TVs, newspapers,
printing and promotion of the brochures
and leaflets and promotion of the strategy.

Key activities
1. Researching and analysis on the human
resources characteristics and the needs in
the economic and social sector
2. Face-to face interviews with the
employers and the citizens in the crossborder region
3. Focus groups
4. Development of the Strategy for
integrated development in the cross-border
region
5. Web information portal
6. E-learning platform
7. Conferences for sharing the results of
the research and promotion of the Strategy.

6. E-платформа за обучение
7. конференции за споделяне
резултатите
от
изследването
популяризирането на стратегия

• Prepared two detailed researches on the
characteristics of the human resources and
analyzes of the needs of social and economic
sector (one for BG and one for MK)

на
и

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
МAКЕДОНСКО-БЪЛГАРСКИЯ
ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН

CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL SYSTEMS IN
THE MACEDONIA-BULGARIA
CROSS-BORDER REGION
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВО
МAКЕДОНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН

Македонската страна на МакедонскоБългарския трансграничния регион се
състои от три NUTS III статистически райони:
Североизточен, Източен и Югоизточен. Тя се
състои от 597 населени места и 27 общини, в
които броят на общините да е равномерно
разпределен в регионите изток и Югоизток,
съответно 11 и 10 и 6 в Североизточния район.
Общините в Североизточен район са:
Кратово, Крива Паланка, Rankovce, Куманово,
Липково и Старо Нагоричане.
Общинитев Югоизточния регион са:
Валандово, Гевгелия, Богданци, Дойран,
Радовиш, Конче, Струмица, Босилово,
Василево и Ново село.
Общините в Югоизточен регион са:
Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Cheshinovo
- Obleshevo, Зърновци, Пробищип, Щип,
Карбинци, Делчево и Каменица.
В 597 населени места броят на населението
през 2012 г. е 526,061 души, живеещи в общо
191,24 жилища, със средна стойност от 3,4
души на домакинство.
Основните демографски характеристики
на региона са ниска гъстота на населението,
намаляване на раждаемостта и застаряването
на населението. Североизток и регионите от
Югоизточна Македония имат положителен
естествен прираст, а Източния регион има
отрицателен естествен прираст. Въпреки това,
в Източния регион има два пъти по-повече
имигранти, отколкото на Югоизточен район.

CHARACTERISTICS OF THE HUMAN
RESOURCES IN THE MACEDONIAN
CROSS-BORDER REGION
The Macedonian part of the MacedoniaBulgaria Cross Border Region comprises of three
NUTS III statistical regions: North-East, East
and South-East. It consists of 597 settlements
and 27 municipalities, where the number of
municipalities is equally distributed in the East
and Southeast Regions 11 and 10 respectively and
6 in the Northeast Region.
The North-East Region municipalities are:
Kratovo, Kriva Palanka, Rankovce, Kumanovo,
Lipkovo and Staro Nagorichane. The South-East
Region municipalities are: Valandovo, Gevgelija,
Bogdanci, Dojran, Radovish, Konche, Strumica,
Bosilovo, Vasilevo and Novo Selo. The East
Region municipalities are: Berovo, Pehchevo,
Vinica, Kochani, Cheshinovo - Obleshevo,
Zrnovci, Probishtip, Shtip, Karbinci, Delchevo
and Makedonska Kamenica.
In the 597 settlements the number of
estimated population in 2012 is 526.061 persons
living in total of 191.24 dwellings, with an average
of 3,4 persons per household.
The main demographic characteristics of
the region are low population density, decreasing
birth rates and aging population. The Northeast
and the Southeast regions have positive natural
increase, while the East Region has negative
natural increase. However, the East Region has
twice as more immigrants than the Southeast
Region.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВО МAКЕДОНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН

СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙOН
Североизточния район се състои от найкрайните североизточни части на Република
Македония и се простира по протежение на
реките Пчиня и Крива река. Той е един от наймалките региони, обхващащи само 9,3% от
общата площ на земите в страната и с гъстота
на населението от 75,9 души на km2. През
2012 г., 8,5% от общия брой на населението на
Република Македония е живяло в този регион.
Общият брой на населението е 175,442 жители,
от които 308,928 са жени. Делът на населението
на възраст 0-14 е 18,3%, а над 65 години е
11,1%. Средната възраст на населението е 37, а
просечна дължина на живота е 72.
Благодарение на геоложките особености
на планина Осогово, в региона има няколко
оловни и цинкови мини. Природните условия
и ресурси на района предоставят добри
възможности за развитие и насърчаване
на месната и млечна преработвателната
промишленост. През 2011 г. в региона са имали
дял от едва 5,5% от общия БВП, най-малкият в
сравнение с другите региони.
Има 98 основни училища, с 13 ученици
на един учител. Също така има и 30 средни
училища с 14 ученици на един учител и 9
завършили ученици в средното образование
(%). В този районе 618 ученици са завършили
са това е 3,5 завършилите студенти на хиляда
жители.
Степента на заетост и безработица
на населението на регионално ниво
показа(неравенство), във връзка с общите
проценти на ниво на държавата.
Най-ниското ниво на заетост през 2012 г.
наблюдавано в Североизточния регион е 24,6,
докато процентът на безработица достига
52,8 - най-висока безработица в страната.
Равнището на икономическа активност е 52,1%.
От голямо значение е че процентът на
безработица при жените, живеещи в селските
райони на Североизточния район е 67,9%,
докато в градската зона е 47,4%, което е равно
6

THE NORTH EAST REGION
The Northeast Region comprises the
extreme northeast part of the Republic of
Macedonia and spreads along the rivers Pchinja
and Kriva Reka. It is one of the smallest regions,
covering only 9,3% of the country’s total land
area and with population density of 75,9 people
per km2. In 2012, 8,5% of the total population of
the Republic of Macedonia lived in this region.
The total population is 175.442 inhabitants
out of which 308.928 are female. The share of
population aged 0-14 is 18,3%, and aged 65+ is
11,1%. The average age of population is 37, and
death is 72.
Owing to the geological features of the
Osogovo mountain range, the region has several
lead and zinc mines. The natural conditions
and resources of the Northeast Region provide
good opportunities for the development and
promotion of the meat and dairy processing
industry. In 2011, the region had a share of only
5,5% in the total GDP, the smallest compared to
the other regions.
There are 98 primary schools, with 13
pupils per teacher. Also there are 30 upper
secondary schools with 14 pupils per teacher and
9 graduated pupils in upper secondary education
(%). This region has 618 graduated students with
3,5 graduated students per thousand population.
The employment and unemployment
rates of the population at the regional level
show oscillations (differences) in relation to
the total rates at the country level. The lowest
employment rate in 2012 was observed in the
Northeast Region being 24,6 whereas the
unemployment rate peaked at 52,8 - the highest
unemployment rate in the country. The activity
rate is 52,1%. What is of great concern is that the
unemployment rate of women living in the rural
areas of the Northeast Region is 67,9%, while in
the urban area is 47,4% that is equal to men’s

CHARACTERISTICS OF THE HUMAN RESOURCES IN THE MACEDONIAN CROSS-BORDER REGION

на мъжката безработица.
Североизточния район има най-малък
брой активни стопански субекти 4,283, които
представляват 5,75% от всички активни
стопански субекти в страната. От тях 3,736 са
малки предприятия, които са 87,23% от всички
активни стопански субекти в региона и само 5
са активни стопански субекти в които работят
повече от 250 служители.
Най-голям дял на регистрираните
безработни в центровете по заетостта в
Североизточния район са със завършено
средно образование е 39,72%, а тези, които
нямат основно образование е 28,14%. 1% от
регистрирания с магистърска и докторска
степен са безработни.
По отношение на възрастовата структура
най-голям дял на регистрираните безработни
отива над 25-29 години (13,39%), а всепак
младежите под 30 години представляват
28,80%. Останалите възрастови групи са около
10%.

unemployment rate.
The Northeast Region has the lowest
number of active business entities 4.283 which
represent 5,75% of all active business entities
in the country. Out of them 3.736 are small
enterprises that is 87,23% of all active business
entities in the region and only 5 are active
business entities that employ more than 250
employees. The biggest share of the registered
unemployed at the Employment Centers in the
Northeast Region are with completed secondary
education being 39,72%, and those with no or
basic education being 28,14%. The lowest shares
below 1% of the registered unemployed hold
Master and PhD degree. In terms of age structure
the highest share of registered unemployed goes
to over 25-29 years (13,39%), however the youth
below 30 years represents 28,80%. The other age
groups are around 10%.

Седалище на общината в града
Municipality headquarter in a city
Седалище на общината в селото
Municipality headquarter in a village
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВО МAКЕДОНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН

ИЗТОЧНИЯ РЕГИОН
Източния регион е основно планински
район и се състои от най-крайната
източна част на Република Македония.
Той се разпространява по поречието на
река Брегалница, над басейните на Щип,
Малешево и Пийанец и областта Кочани.
Районът обхваща 14,2% от общата площ на
Република Македония, с 8,7% от общия брой на
населението през 2012 г., над 50,6 гражданин на
км2. Има 178,814 жители, с 14,8от населението
на възраст 0-14 и 13,1от населението над 65.
Средната възраст на населението в този регион
е 40, а средната смъртна възраст е 73. В резултат
на неблагоприятната възрастова структура и
ниска раждаемост, броят на смъртните случаи
надвишава броя на ражданията.
климат
Естественият географски
и
хидроложки
характеристики
дават
възможност за производство на ориз, особено
в Кочанско поле, което е добре известно със
своят ориз. Басейните Пийанеци Малешево
са благоприятни за отглеждане на плодове и
зеленчуци.
Поради
специфичните
геоложките
особености на планинските вериги, района е с
изградена олово и цинк минна индустрия. Друг
важен отрасъл е текстилната промишленост и
голям брой текстилни фабрики са разположени
в тази област. Планинските терени в региона
имат голям потенциал за развитие на зимния и
алтернативен туризъм, въпреки че те все още
са в начален стадий на развитие.
Има 94 основни училища, с 11 ученици
на един учител. Също така има 14 средни
училища с 11 ученици на един учител и 8,1
завършили ученици в средното образование
(%).Втози район 953 ученици са завършили а
това е 5,3 студенти на хиляда жители.
През
2012
г.
Имало
149,857
работоспособното население в този регион
с 61,5 процент активност, 50,1 процента на
заетост и 18,5 безработица, която е втората
най-ниска безработица в страната.
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THE EAST REGION
The East Region is mainly a mountainous
region and comprises the extreme east of the
Republic of Macedonia. It spreads along the
Bregalnica River, over the basins of Shtip,
Maleshevo and Pijanec and the field of Kochani.
The region comprises 14,2% of the total area of
the Republic of Macedonia, with 8,7% of the total
population in 2012, and 50,6 citizen per km2.
There are 178.814 inhabitants, with 14,8 share
of population aged 0-14 and 13,1 of population
over 65. The average age of the population in this
region is 40, and the average death age is 73. As a
result of the unfavorable age structure and the
low fertility, the number of deaths exceeds the
number of births.
The natural, geographical, climate and
hydrological characteristics give the potential
for production of rice, especially in the Kochani
Field, which is well renowned for its rice. The
basins of Pijanec and Maleshevo are favorable for
growing fruits and vegetables.
Due to the specific geological characteristics
of mountain ranges, the region has a developed
lead and zinc mining industry. Another
important industry is the textile industry and
a large number of textile manufacturing plants
are located in this region. The mountainous
terrains in the region have great potential for
development of winter and alternative tourism
even though they are still in the early stages of
development.
There are 94 primary schools, with 11 pupils
per teacher. Also there are 14 upper secondary
schools with 11 pupils per teacher and 8,1
graduated pupils in upper secondary education
(%). This region has 953 graduated students with
5,3 graduated students per thousand population.
In 2012 there are 149.857 working age population
in this region with 61,5 activity rate, 50,1
employment rate and 18,5 unemployment rate,

CHARACTERISTICS OF THE HUMAN RESOURCES IN THE MACEDONIAN CROSS-BORDER REGION

Източния регион има 5,913 активните
стопански субекти, които представляват
7,95% от всички активни стопански субекти в
страната. От тях 4,931 са малки предприятия,
които са 83,39% от всички активни стопански
субекти в региона и 19 са активните стопански
субекти, които работят повече от 250
служители.
Най-голям дял на регистрираните
безработни в центровете на заетост в
този регион
са със завършено средно
образование е 31,88%, а тези, които нямат
основно образование са 30,64%. Под 1% от
регистрирания с магистърска и докторска
степен са безработни.
По отношение на възрастовата структура
най-голям дял на регистрираните безработни
отива над 60 години (18,74%), но въпреки това
процентът на младежите под тридесет години
представлява 25,60%. Останалите възрастови
групи са под 10%.

being the second lowest unemployment rate in
the country.
The East Region has 5.913 active business
entities which represent 7,95% of all active
business entities in the country. Out of them 4.931
are small enterprises that is 83,39% of all active
business entities in the region and 19 are active
business entities that employ more than 250
employees. The biggest share of the registered
unemployed at the Employment Centers in
the East Region are with completed secondary
education being 31,88%, and those with no or
basic education being 30,64%. The lowest shares
below 1% of the registered unemployed hold
Master and PhD degree. In terms of age structure
the highest share of registered unemployed goes
to over 60 years (18,74%), but however the youth
below 30 years represents 25,60%. The other age
groups are below 10%.

Седалище на общината в града
Municipality headquarter in a city
Седалище на общината в селото
Municipality headquarter in a village
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВО МAКЕДОНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН

ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН
Югоизточния район се намира в найкрайната югоизточната част на страната
и включва Струмица-Радовиш и ГевгелияВаландово, долината на река Струмица и
долното течение на река Вардар. През 2012
г., 8,4% от общото население в Република
Македония е живяло в този регион, който е
с 173,187 жители. Регионът обхваща 10,9% от
общата земна площ на страната и е с гъстота
на населението с 63,2 души на km2. Делът на
населението на възраст 0-14 е 16,6, а делът на
населението над 65 години е 12,4. Средната
възраст на населението е 38 и на смъртните
случаи е 72.
Обширната хидрографската мрежа,
големият брой слънчеви дни, климатът
и благоприятни условия на почвите
характеризират района като предимно
земеделска. Има мащабно производство на
висококачествени ранни зеленчуци, плодове и
с технически култури е позволено развитието
на консервната и хранително-вкусовата
промишленост, за които този район е известен.
През последните години се наблюдава
тенденция на нарастване в туризма,това се
вижда от нарастването на броя на местата
за настаняване, туристи и реализираните
нощувки в региона. Това се дължи предимно
на съживяването на езерото Дойран и
експлоатацията на туризма.
Има 119 основни училища и 11 ученици на
един учител. Също така има 7 средни училища
с най-голям брой ученици на един учител
са 16 и 6,8 завършили ученици в средното
образование (%). Този район е с 638 ученици
завършили или 3,7 завършили студенти на
хиляда жители.
В този район има 140,857 население в
трудоспособна възраст с най-висок процент
активност на 70,7 и равнище на заетост 60,9 и
низък процент на безработица (13,8).
Данните за безработицата са подобни за
мъжете и жените в градски и селски райони.
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SOUTHEAST REGION
The Southeast Region is located in the
extreme southeast part of the country and
comprises the Strumica-Radovish and GevgelijaValandovo basins, the Strumica River valley and
the lower course of the Vardar River. In 2012,
8,4% of the total population in the Republic of
Macedonia lived in this region, that is 173.187
inhabitants. The region covers 10,9% of the total
land area of the country and has a population
density of 63,2 people per km2. The share of
population aged 0-14 is 16,6 and the share of
population over 65 is 12,4. The average age of the
population is 38 and of deaths is 72.
The extensive hydrographical network, the
great number of sunny days, the climate and the
favorable pedologic-soil conditions characterize
the region as predominantly agricultural. The
large-scale production of high-quality early
vegetables, fruits and industrial crops enable the
development of the canning and food processing
industry, for which this region is renowned.
In recent years, there has been an increasing
trend in tourism, shown by the increased
number of accommodation facilities, tourists
and nights spent in the region. This is mostly due
to the revitalization of the Dojran Lake and its
exploitation for tourism.
There are 119 primary schools, with 11
pupils per teacher. Also there are 7 upper
secondary schools with highest number of pupils
per teacher being 16 and 6,8 graduated pupils
in upper secondary education (%). This region
has 638 graduated students with 3,7 graduated
students per thousand population.
In this region there are 140.857 working
age population with the highest activity rate
of 70,7 and employment rate 60,9 and lowest
unemployment rate (13,8).
The unemployment figures are very similar
for men and women in the urban and rural area.
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Структурата на земеделските площи
е твърде сходна за трите региона са 46
обработваемите земи и 53 пасища.
В Югоизточен район има 6,373 активните
стопански субекти, които представляват
8,56% от всички активни стопански субекти в
страната. От тях 5,410 са малки предприятия,
които са 84,89% от всички активни стопански
субекти в региона. Само 9 активните стопански
субекти работят над 250 служители.
Най-голям дял на регистрираните
безработни в центровете по заетостта в този
регион със завършено средно образование е
33,86%, а тези, които нямат средно или имат
основно образование е 27,60%. Най-ниските
дялове на регистрираните безработни са с
магистърска и докторска степен а това е под
1%.
По отношение на възрастовата структура
най-голям дял на регистрираните безработни
отива над 60 години (14,46%), но въпреки
това младежите под тридесет години са
представени с 30,60%.

The structure of the agricultural area is rather
similar for the three regions being 46 cultivated
land and 53 pastures.
The Southeast Region has 6.373 active
business entities which represent 8,56% of all
active business entities in the country. Out of
them 5.410 are small enterprises that is 84,89%
of all active business entities in the region. Only
9 active business entities employ more than 250
employees.
The biggest share of the registered
unemployed at the Employment Centers in the
Southeast region are with completed secondary
education being 33,86%, and those with no or
basic education being 27,60%. The lowest shares
of the registered unemployed are with Master
and PhD degree being below 1%.
In terms of age structure the highest share
of registered unemployed goes to over 60 years
(14,46%), but however the youth below 30 years
represents 30,60%.

Седалище на общината в града
Municipality headquarter in a city
Седалище на общината в селото
Municipality headquarter in a village
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВО
БЪЛГАРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН

И двете области Благоевград и
Кюстендил са разположени в региона на
планиране в Югозападен регион, който
включва и област София, градът София и
област Перник. Близостта до София - което е
икономически, административен и културен
център на страната, несъмнено допринася
за по-високите стойности на ключовите
показатели в областта на демографската
и икономическата характеристика като
брой население, заетост, БВП на глава от
населението и др благоприятното географско
разположение също така има значително
въздействие и е предпоставка за по-тясно
сътрудничество със съседните държави в
областта на образованието и повишаване на
броя на чуждестранните студенти които се
интересуват да продължат образованието
си във висшите училища на територията на
анализирания район.
Общите граници с Гърция, Сърбия
и Македония, за пресичане на важни
международни
транспортни
коридори,
висок процент на инфраструктурни обекти,
транспорт и комуникационна инфраструктура,
са в полза на развитието на икономиката
на всичките пет области като по този начин
допринасят за редица постижения в областта
на образованието в за да се отговори на
нарастващите нужди на квалифицирана
работна сила от страна на бизнеса, както и на
потребностите на хората, живеещи в района.

CHARACTERISTICS OF THE HUMAN
RESOURCES IN THE BULGARIAN
CROSS-BORDER REGION
In order the situation of secondary and
higher education in both districts to be reviewed
in details a brief analysis should be made of the
region as a whole which is to indicate where are
Blagoevgrad and Kyustendil districts situated on
the basis economic characteristic, population
and educational structure. Both Blagoevgrad
and Kyustendil districts are located in the SouthWestern planning region which includes also
Sofia District, Sofia-City and Pernik District.
The proximity to Sofia – which is an economic,
administrative and cultural center of the state,
undoubtedly contributes for the higher values
of key indicators related to the demographic
and economic characteristic such as number
of population, employment, GDP per capita,
etc. The favorable geographic location also has
significant impact and is a prerequisite for closer
cooperation with neighboring states in the field
of education and increase of the number of
foreign students interested to continue their
education in higher schools on the territory of
the analyzed area. Common borders with Greece,
Serbia and Macedonia, crossing of important
international
transport
corridors,
high
percentage of infrastructural objects, transport
and communication infrastructure are in favor
of the development of economy of all five districts
thus contributing to a number of achievements
in the educational field in order to respond to the
increasing needs of qualified labor force by the
business as well as to the needs of people living
in the region.
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ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Със своето население от 323 552 граждани
(по данни от последното преброяване на
населението, проведено от Националния
статистически институт (НСИ) през 2011 г.)
Област Благоевград се нарежда на трето
място в плановия район на Югозападен
регион след градът София и Софийска
област. Важно е да се спомене, че областта е
на шесто място по брой на населението и се
дължи основно на неговото местоположение,
близостта до столицата, природни и социалноикономическите ресурси.
Главен административен център на
област Благоевград е град Благоевград.
Общоевропейски транспортен коридор № 4,
пътът Е-79, и национален коридор 1 пресичат
територията на тази област. Значението
на областта като транспортен център за
икономиката и туризма в региона се определя
от близостта си с важни градски центрове и
държавните граници - границата с Македония
- 31 km, границата с Гърция - 83 km, границата
със Сърбия - 88 км, град София - 96 km, град
Пловдив - 193 km, град Скопие (столицата
на Македония) - 183 km, град Солун (град
пристанище, Гърция) - 199 км.
С изключение на община Благоевград
през последните години стабилен темп на
развитие имат също и общините Банско,
Сандански и Петрич. Интересно е да се
отбележи, че на фона на тенденцията за
обезлюдяване която е отличителна за
страната като цяло, две общини в областта са
за изключване - Благоевград и Белица.
Основни сектори на икономиката
на
страната
се
хранително-вкусовата
промишленост, текстилната промишленост,
и
мебелната
дървообработването
промишленост, производството на строителни
материали.
Туризъм напредна значително през
последните години. Това се дължи главно
на насърчаването на Банско като център за
14

BLAGOEVGRAD DISTRICT
With its population of 323 552 citizens (data
from the last census conducted by the National
Statistical Institute (NSI) in 2011) Blagoevgrad
District occupies the third place in the SouthWestern planning region after Sofia-City and
Sofia District. It is important to be mentioned
that the district is on the sixth place by number of
population due mainly to its location, proximity
to the capital city, natural and socio-economic
resources.
Main administrative center of Blagoevgrad
District is the City of Blagoevgrad. Pan-European
Transport Corridor No 4, road E-79 and national
roadI-1are crossing the territory of the district.
The importance of the district as a transport
center for the economy and tourism in the
region is determined by its close proximity with
important city centers and state borders - Border
with Macedonia – 31 km, Border with Greece –
83 km, Border with Serbia – 88 km, City of Sofia
– 96 km, City of Plovdiv – 193 km, City of Skopje
(Capital city of Macedonia) – 183 km, City of
Thessaloníki (harbor city, Greece) – 199 km.
Except Blagoevgrad Municipality during
the last years steady pace of development have
also the municipalities of Bansko, Sandanski and
Petrich. It is interesting to be mentioned that on
the background of the tendency for depopulation
which is distinctive for the country as a whole,
two municipalities in the district are an exclusion
– Blagoevgrad and Belitsa.
Main sectors of the economy of the country
are following- food and tobacco industry,
textile industry, wood processing and furniture
industry, production of construction materials
Tourism advanced significantly during the
last years. This is mainly due to the promotion
of Bansko as a center of winter tourism. Another
touristic sites are Rupite, Rozhen Monastery,
Kovachevitsa and Dolen.
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зимен туризъм. Други туристически обекти
са Рупите, Роженски манастир, Ковачевица и
Долен.
Моментна снимка на профила на
образователно равнище на населението в
област Благоевград се прави в началото на
2011 г. по време на същинското преброяване
в България осъществява от Националния
статистически институт.
Според данните за страната 43% от
населението на възраст 7 и повече са със
средно образование през 2011 г. На второ
място е заето от хората с основно образование
- 23%, както е на трето място е за хората с
висше образование - 20% от населението на
възраст 7 и повече. 1% от хората никога не са
посещавали училище и 5% не са завършили
основно образование.
На фона на тази статистика процентът
на хората, чрез критерии “Образователноквалификационна
степен”
за
Област
Благоевград варира, както следва - Висше
образование - 14% - 42 199 души, средно
образование - 44% - 131 728 души, основно
образование - 27 процента - 80 883 души,
основно образование - 9%. - 28 827 души,
незавършили начално образование - 5% - 14
556 души, никога не са посещавали училище
- 1% - 2 772 души. Въз основа на посочените погоререзултати, един извод може да се направи,
че в сравнение с статистиката на страната
-малък брой хора са с висше образование
(14%) за Област Благоевград срещу 20% средно
за страната. Почти същото е положението в
средното образование (43% срещу 44%). Нека
видим от къде идва разликата в броя на хората
с висше образование.
Основата е от основно значение за
образованието. По тази причина отговорът
може да бъде намерен в данните за началното
и основното образование. Средно за България
хората с основно образование са 23%, както е
в Област Благоевград процентът е 27%. Това
показва, че значителна част от гражданите
на квартала преставява изучаване след
придобиване на основно образование.
диаграма
показва
Следващата

A momentary picture of the profile of
educational level of population in Blagoevgrad
District is made in the beginning of 2011 during
the regular census in Bulgaria implemented by
the National Statistical Institute.
According the data for the country 43% of
the population aged 7 and more had secondary
education in 2011. The second place is occupied
by the people with basic education – 23% as the
third place is for the people with higher education
– 20% of the population aged 7 and more. 1% of
the people have never attended school and 5%
have not graduated primary education.
On the background of this statistics the
percentage of people by criteria “educational
degree” for Blagoevgrad District vary as follows Higher education – 14% – 42 199 people, Secondary
education – 44% – 131 728 people, Basic education
– 27% – 80 883 people, Primary education – 9% –
28 827 people., Non-graduated primary education
– 5% – 14 556 people, Never attended school – 1%
– 2 772 people. Based on the aforementioned, a
conclusion could be made that in comparison
with the country statistics the most visible is
smaller number of people with higher education
(14%) for Blagoevgrad District vs 20% averagely
for the country. Almost the same is the situation
in the secondary education (43% vs 44%). Let see
from where comes the difference in the number
of people with higher education.
The basis is of main importance for the
education. By that reason the answer could
be found in the data about primary and basic
education. Averagely for Bulgaria people with
basic education are 23% as in Blagoevgrad
District the percentage is 27%. This indicates that
a significant part of the citizens of the district
cease studying after acquiring basic education.
If we add this to the statistics about primary
education, it indicates the answer about the
difference in the number of people with higher
education compared as percent.
The next chart indicates a comparative
characteristics of people with different
educational degrees divided by municipalities.
Greatest interest for this research is the
number of people with secondary and higher
15
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сравнителни характеристики на хора с
различни образователни степени, разделени
на общини.
Най-голям интерес за настоящото
изследване е броят на хората със средно и
висше образование. Това не е изненадващо,
че в по-големите общини като Благоевград,
Петрич и Сандански включително на тяхната
територия, по-големите градове като брой
население има значителни амплитуди между
хората с по-високи образователни степени и
тези с основно образование. Най-образовани
са жителите на община Благоевград, които
без съмнение се дължи на града като
административен център - Благоевград,
както и за двете големи университети,
разположени там - Югозападен университет
“Неофит
Рилски”
и
Американския
университет в България. Община Благоевград
е единствената община в цялата област,
където делът на хората, които имат висше
образование надвишава значително броя на
хората, които имат основно образование. В
останалите общини броят на хората с основно
образование
надвишава
приблизително
два пъти повече от броя на хората с висше
образование. От своя страна, концентрацията
на хора, които имат по-висока образователна
степен е доказателство за наличието на поквалифицирана работна сила, която води до
по-развита икономика и по-добро събиране на
средствата, инвестирани в различни области.
Графиката по-долу представя броя на
гражданите на община Благоевград, разделени
на образователно-квалификационна степен и,
разположени в градските и селските райони.
Статистическите данни показват, че
хората с висше образование са концентрирани
в градовете, като че ли по-подробни
статистически данни да бъдат преразгледани
по отношение на съотношението от
образователна степен от големите и малките
ще покаже концентрацията
градове,
особено в големите градове - Благоевград,
Петрич и Сандански, които предлагат подобри възможности за работа и среда на
живот в социалната, инфраструктурно,
16

education. It is not a surprise that in larger
municipalities such as Blagoevgrad, Petrich and
Sandanski including on their territory larger cities
as number of population there are significant
amplitudes between people with higher
educational degrees and these with primary
education. Most educated are the citizens of
Blagoevgrad Municipality which is undoubtedly
due to the city as an administrative center –
Blagoevgrad as well as to both large universities
located there – South-Western University
“Neofit Rilski” and American University in
Bulgaria. Municipality of Blagoevgrad is the only
municipality in the whole district where the
share of people having higher education exceeds
significantly the number of the people who have
basic education. In the other municipalities the
number of people with basic education exceeds
approximately twice the number of people with
higher education. In turn, the concentration of
people having higher educational degree is a
proof for the availability of more qualified labor
force that leads to more developed economy and
better accumulation of funds invested in various
fields.
The chart below presents the number of
citizens of Blagoevgrad municipality divided by
educational degree and located in urban and
rural areas.
Statistical data show that people with
higher education are concentrated in the cities
and towns as if more detailed statistics is to be
reviewed as regards the ratio by educational
degree by cities and towns, it will show the
concentration particularly in largest cities –
Blagoevgrad, Petrich and Sandanski which offer
better job opportunities and living environment
in social, infrastructural, educational and
cultural field.
Due to the lack of regular researches of the
number of students and teachers’ societies and
insufficient publicity of such kind of information,
this research will use information from the
academic year 2004/2005. We could certainly
accept that the general trends are preserved
during the years regardless of the changes in
the values each year. According to the available
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образователната и културната сфера.
Поради липсата на редовни изследвания
на броя на учениците и общества на
учителите и недостатъчната публичност на
такъв вид информация,за това изследване
ще използваме информация от учебната
2004/2005 година. Ние със сигурност би могли
да приемем, че са запазени общите тенденции
през годините, независимо от промените в
стойностите в всяка година. Според наличната
информация има 5 179 учители в училищата за
учебната 2004/2005 година. Разпределението
им по видове училища е следната - 2 984 в
средните училища, 126 в специализирани
училища, 972 в професионални училища и
колежи, 1 092 в университетите.
Общият брой на учениците за учебната
2004/2005 година е 58 881. структурата им
по видове училища показва, че около 11 120
студенти се обучават във висшите училища.
Броят на учениците в средните училища
е 37 038, в специализирани училища - 859
и в професионалните училища - 9 864.
Една от честите аспекти на състоянието на
образованието в България и района е, че
професионалните училища и профилирани
гимназии са изградени и функционират
само в общинските центрове като основните
училища са разположени както в градовете,
така и в някои от по-големите села в община
Благоевград. Териториалното деление на
училищната мрежа е добре структурирана.
Някои суперсатурация на професионалните
средни училища могат да се считат в района на
Банско и Разлог по този начин страда от липса
на учениците, поради силната конкуренция
на профилирани средни училища, които
предлагат атрактивни специалности, като
например туризма, икономика, информатика,
чужди езици и др в Благоевград и други
градове и села в околността.

information there are 5 179 teachers in the
schools for the academic year 2004/2005. Their
distribution by type of schools is following - 2 984
in secondary schools, 126 in specialized schools,
972 in professional schools and colleges, 1 092 in
universities.
The total number of students for academic
year 2004/2005 is 58 881. Their structure by
types of schools indicates that about 11 120
students are educated in the higher schools.
The number of students in secondary schools
is 37 038, in specialized schools – 859 and in
professional schools – 9 864. A frequent aspect
of the educational situation in Bulgaria and the
district is that professional schools and profiled
secondary schools are built and function only in
the municipal centers as basic schools are located
as in the cities and towns as well as in some of
the larger villages in Blagoevgrad Municipality.
The territorial division of school network
is well structured. Certain supersaturation
of professional secondary schools could be
considered in the area of Bansko and Razlog
thus suffering from lack of students due to the
strong competition of profiled secondary schools
that offer attractive majors such as tourism,
economics, informatics, foreign languages, etc.
in Blagoevgrad and other cities and towns in the
district.
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ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Според
данните, публикувани от
Националния статистически институт (НСИ)
на Република България за преброяването в
началото на 2011 г. общо за област Кюстендил,
населението на възраст 7 и нагоре може да се
обобщи по критерий “степен на образование”,
както следва:
Тук също може да се твърди по
заключенията за област Благоевград в
предишната част на изследването - хората със
средно образование са на върха по брой на
населението (62 882 души), следвани от тези с
основно образование (32 446) и хората с висше
образование (19 166). Тези стойности са от
официално публикувани данни за последното
преброяване на населението и представляват
моментна снимка на образователното
равнище на населението на област Кюстендил
до 01.02.2011.
Област Кюстендил се намира в
Северозападен регион на област Благоевград
и на изток граничи с област София, като по
запад достига до държавната граница със
Сърбия и Македония. Като добро географско
разположение на областта има потенциал за
развитие, благодарение на разположението на
административния център - град Кюстендил.
свързващи
Основни
пътища,
административен център град Кюстендил с
ключови центрове са следните - Разстоянието
между София и Кюстендил е 86 km. - Главен път
№ 6 (E 870), разстоянието между Кюстендил
и граничен контролен пункт Гюешево е на
22 километра, на пътя, свързващ столицата
на Македония - град Скопие през Куманово
е главен път № 6 - държавна граница Кюстендил - Радомир - София - Подбалкана
пътно - Бургас.
на
значително
Други
пътища
икономическо значение за района са второкласен път № 62 на Кюстендил Дупница - Клисура - Самоков; третокласен път
601 Кюстендил - Драговищица - Долно Уйно 18

KYUSTENDIL DISTRICT
According the data published by the
National Statistical Institute (NSI) of the Republic
of Bulgaria about the census in the beginning of
2011 total for Kyustendil District, the population
aged 7 and up could be summarized by criteria
“degree of education”as follows:
Here also could be affirmed the conclusions
for Blagoevgrad District in the previous part of
the research — people with secondary education
are on the top by number of population (62 882
people) followed by these with basic education (32
446) and people with higher education (19 166).
These values are from officially published data
about the last census and present a momentary
picture of the educational level of the population
of Kyustendil District up to 01/02/2011.
Kyustendil District is located in northwest of Blagoevgrad District as on east borders
with Sofia District, as on west reaches the state
borders with Serbia and Macedonia. Having good
geographic location the district has potential
for development thanks to the location of the
administrative center – City of Kyustendil.
Main roads connecting the administrative
center City of Kyustendil with key hubs are
following - The distance between Sofia and
Kyustendil is 86 km. – main road No 6 (E 870), The
distance between Kyustendil and border control
point Gyueshevo is 22 km, The road connecting
the capital city of Macedonia – City of Skopje via
Kumanovo is the main road No 6 – state border –
Kyustendil – Radomir – Sofia – Sub-Balkan road
– Burgas.
Another roads of significant economic
importance for the district are - secondary
road No 62 Kyustendil – Dupnitsa – Klisura –
Samokov ; third class road No 601 Kyustendil –
Dragovishtitsa – Dolno Uyno – state border
Kyustendil District has rich natural and
historic heritage combined with cultural
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държавна граница
Област Кюстендил има богато природно
и историческо наследство в съчетание
с културни паметници, разположени на
територията на Кюстендил, Сапарева баня
(горещи извори), Рила (Рила Monastary, река
Рилска), Дупница, река Струма.
Населението на района въз основа на
данните от официалното преброяване на
България, проведено през 2011 г. от НСИ е
136 686 граждани, от които 93 553 живеят в
градове като почти половината от населението
на града живее в селата - 43 133 души.
Свързани с други четири области в
района за планиране на Югозападен регион
Област Кюстендил заема предпоследното
място от БВП, тъй като само област Перник е
зад Кюстендил.
По данни на официални документи,
публикувани
на
интернет
страницата
на Областна администрация на Област
Кюстендил на най-високите показатели на
брутната добавена стойност (БДС) се наблюдава
в няколко основни икономически сектори бизнес услуги, транспорта и комуникациите,
преработвателна промишленост, държавното
управление, търговията и ремонтни дейности,
енергийни
Основните
икономически
сектори,
които гарантират най-висока степен на
заетост на населението в трудоспособна
възраст за областта са - енергийните
доставки, снабдяването с газ, химическа и
фармацевтична промишленост, текстилната
промишленост, конфекция и шивашки
(CMT), добивната и производство на
строителни материали, храни промишленост,
производството на електрическо, оптично и
друго оборудване
Над това бяха представени основните
географски, демографски и икономически
аспекти на двете разгледани области Благоевград и Кюстендил. Анализът ще
бъде направен по-долу на тази основа на
образователната структура с основен фокус
върху средно и висше образование.
За изготвяне на сравнителен анализ на
ситуацията от образователното равнище в
района и по-специално в частта, свързана

monuments located on the territory of
Kyustendil, Sapareva Banya (hot springs), Rila
(Rila Monastary, river of Rilska), Dupnitsa,
Struma river.
The population of the district based on
data from the last official census of Bulgaria
conducted in 2011 by the NSI is 136 686 citizens
from which 93 553 live in towns as almost half
of the city population lives in villages – 43 133
people.
Related to the other four districts in the
South-Western planning region Kyustendil
District occupies the penultimate place by GDP
as only Pernik District is behind.
By data of official documents published on
the Internet site of the district administration of
Kyustendil District the highest indicators of gross
added value (GAV) are observed in several main
economic sectors - business services, transport
and communications, processing industry, state
management, commerce and repair activities,
energy
The main economic sectors ensuring highest
degree of employment of population in active age
for the district are - energy supply, gas supply,
chemical and pharmaceutical industry, textile
industry, confection and tailoring (CMT), mining
and quarrying and production of construction
materials, food industry, production of electric,
optical and other equipment
Above have been presented main
geographic, demographic and economic aspects
of both reviewed districts – Blagoevgrad and
Kyustendil. An analysis will be made below on
this basis of the educational structure with main
focus on secondary and higher education.
For preparing a comparative analysis of
the situation of educational level in the district
and particularly in the part related to the
people with secondary and higher education,
a brief comparative analysis is made between
data about districts of Kyustendil, Blagoevgrad
and average for the country as a whole. As it
was aforementioned in the previous part of the
research according the data for the country
43% of the people aged 7 and up had secondary
education up to 01/02/2011. The second place
is occupied by the people with basic education
– 23% as the third place is for the people with
19
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с лицата със средно и висше образование,
се прави кратко сравнителен анализ
между данните за районите на Кюстендил,
Благоевград и средно за страната като цяло.
Както беше гореспоменатия в предишната
част на изследването, съгласно данните за
страната 43% от хората на възраст между
7 и нагоре са със средно образование до
02.01.2011. Второто място се заема от хората с
основно образование - 23%, както е на трето
място е за хората с висше образование - 20% от
населението на възраст между 7 и повече. 1%
от хората никога не са посещавали училище и
5% не са завършили основно образование.
На фона на тази статистика процентът
на хората, чрез критерии “Образователноквалификационна
степен”
за
област
Кюстендил варира, както следва - Висше
образование - 16% - 19 166 души, средно
образование - 49% - 61 822 души, основно
образование - 23% - 32 446 души, основно
образование - 7% - 9 534 души, Non-завършва
начално образование - 4% - 5 282 души, никога
не са посещавали училище - 1% - 900 души.
Според
официални
данни
Кюстендилската област има добри позиции
от следните критерии: В сравнение с процент
от хора с различна степен на образование
за Област Благоевград, Кюстендил има
макар и малко предимство. Хората с висше
образование са 16% от населението на възраст
между 7 и нагоре (14% за област Благоевград
и по-високи средни стойности за страната 20%). Кюстендил има повече хора, завършили
средно образование. В 43% средно за България
и 44% за област Благоевград, в Кюстендил
процентът е 49%. Хората с основно образование
са 23% (равни с средно за България). В
началното образование процентът е с 2% помалко от тази на Област Благоевград - 7% срещу
9%. Преобладаващата броят на хората с повисоки образователни степени е окуражаваща
статистика, но това не бива да се забравя, че
сравнението се извършва на база информация
за Област Благоевград и средните стойности
за страната. Въпреки това, в сравнение с
други региони на България, образователното
равнище на населението в района показва
добри показатели.
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higher education – 20% of the population aged 7
and more. 1% of the people have never attended
school and 5% have not graduated primary
education.
On the background of this statistics the
percentage of people by criteria “educational
degree” for Kyustendil District vary as follows Higher education – 16% – 19 166 people, secondary
education – 49% – 61 822 people , basic education
– 23% – 32 446 people, Primary education – 7% –
9 534 people, Non-graduated primary education
– 4% – 5 282 people, Never attended school – 1%
– 900 people.
According official data Kyustendil District
has good positions by following criteria: In
comparison with percentage of people with
different educational degree for Blagoevgrad
District, Kyustendil has although small
advantage. People with higher education are
16% from the population aged 7 and up (14% for
Blagoevgrad District and higher average values
for the country – 20%). Kyustendil has more people
graduated secondary education. In 43% average
for Bulgaria and 44% for Blagoevgrad District,
in Kyustendil the percentage is 49%. People with
basic education are 23% (equal with average for
Bulgaria). In primary education the percentage is
with 2% less than this of Blagoevgrad District –
7% vs 9%. The prevailing number of people with
higher educational degrees is an encouraging
statistics but it should not be forgotten that the
comparison is made on the base information
about Blagoevgrad District and average values
for the country. However, compared with other
regions of Bulgaria, the educational level of
population in the district shows good indicators.
The chart below shows the distribution of
people by two educational degrees – secondary
and higher education divided by towns and
villages for the entire Kyustendil District. It
could be mentioned that the ratio “secondary
vs higher education” in city centers is almost
2/1. For the rural parts this ratio is significantly
changed — about 5/1. This could be explained by
the more developed economy in cities and towns
and opportunities for finding a job for people
with higher qualification.
This confirms the aforementioned data
for Blagoevgrad District where the situation is
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Графиката
по-долу
показва
разпределението на хората от двете
образователни степени - средно и висше
образование, разделено на градове и села
за цялата област Кюстендил. Тя може да
се спомене, че съотношението “вторично
спрямо висшето образование” в градските
центрове е почти 2/1. За селските части на
това съотношение е променена значително
- около 5/1. Това може да се обясни с поразвита икономика в големи и малки градове
и възможностите за намиране на работа за
хората с по-висока квалификация.
Това потвърждава гореспоменатите данни
за Област Благоевград, където ситуацията
е подобна. Както в област Кюстендил в
момента няма висше училище кандидатстуденти са принудени да мигрират към
административния център на областта - град
Благоевград или да продължат образованието
си в други висши училища в страната.
И двете по-долу графики показват, че
хората с висше и средно образование са
разпределени в селските и градските райони
на област Кюстендил в подобен начин с област
Благоевград. 16 246 души с висше образование
и 42 569 души със средно образование
живеят в градовете - по данни от последното
преброяване на населението през 2011 г.,
изпълнявани от НСИ на България. 19 253 души
със средно образование и 2 920 души с висше
образование живеят в селата на област.
Таблицата по-долу ще представи
настоящата ситуация от образователното
равнище на населението в област Кюстендил.
Това е “моментна снимка” на образователно
равнище на територията на областта,
съгласно официалните данни от НСИ. Броят
на населението в големите общини е три пъти
по-голям от този в общини като Априлци,
Трекляно, Невестино и Рила.
Броят на хората с висше образование
за цялата област (според преброяването от
02.01.2011) е 9 502, 28 125 души са със средно
образование, 13 025 са с основно образование,
3 811 са с основно образование, 2 424 души не
са завършили основно образование, а 117 души
никога не са посещавали училище.

similar. As in the Kyustendil District currently
there is no higher school candidate-students are
forced to migrate to the administrative center of
the district – City of Blagoevgrad or to continue
their education in other higher schools in the
country.
Both charts below indicate that people with
higher and secondary education are distributed
in rural and urban areas of Kyustendil District
in similar way with Blagoevgrad District. 16 246
people with higher education and 42 569 people
with secondary education live in the cities and
towns – according to data from the last census
in 2011 implemented by NSI of Bulgaria. 19 253
people with secondary education and 2 920
people with higher education live in the villages
of the district.
The following chart will present the current
situation of educational level of population in
Kyustendil District. It is a “momentary picture”
of educational level of the territory of the district
according official data from NSI. The number
of population in large municipalities is three
times larger than this in municipalities such
as Apriltsi, Treklyano, Nevestino and Rila. By
that reason percentage concerning education is
clearest in the municipalities of Kyustendil with
administrative center City of Kyustendil and
Sapareva Banya.
The number of people with higher
education for the entire district (according to the
census from 01/02/2011) is 9 502, 28 125 people
have secondary education, 13 025 have basic
education, 3 811 have primary education, 2 424
people did not graduated primary education and
117 people never attended school.
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Студиране в трансграничния регион
Универзитет Неофит Рилски - Благоевград
В ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград
имаа около 14 000 студенти с различни теми
от областта на науката, както сочат данните
на сайта на училището почти 700 идват от
Гърция, Турция, Кипър, Сърбия, Албания,
Молдова, Украйна, Русия, Япония, Пакистан,
Йемен и други страни. Универзитетът има и
спазва специални правила относно достъпа на
студенти от страните членки на ЕС. Те могат да
бъдат обобщени по следния начин:
• Правила за чуждестранни кандидатбългарски,
студенти,
говорещи
граждани на ЕС и Европейското
икономическо пространство - те
трябва да бъдат изследвани по
български задължително. Тези, които
ще преминат испита биха могли
да бъдат записани в първи курс на
основно желание като в този случай
те трябва да спазват условията за
допускане на български граждани.
• Правила за чуждестранни кандидатстуденти, които не говорят български,
граждани на ЕС и Европейското
икономическо пространство - те
трябва да преминат специален курс
по български които ще приключи с
изпитване.
•  Когато кандидат-студентите, които
са граждани на други държави
не са допуснати в определени
места по специалности, те биха
могли да кандидатстват и да бъдат
образовани, след заплащане на
таксите за чуждестранните студенти,
определени от Унижерзитетът (чл. 95,
ал. 6 на висшето образование Act).
• Kандидат-студенти,
които
са
граждани на Македония, Сърбия
и Албания може да се явяват,
съгласно условията на Наредба на
Министерския съвет Не 103/1993 и
22

Studying in the cross-border
region Универзитет Неофит
Рилски – Благоевград
In SWU “Neofit Rilski” in Blagoevgrad
approximately 14 000 students are trainedin
different subjects of science as according to data
from the website of the school almost 700 come
from Greece, Turkey, Cyprus, Serbia, Albania,
Moldova, Ukraine, Russia, Japan, Pakistan, Yemen
and other countries. University has and respects
special rules concerning access of students from
EU member states. They could be summarized as
follows:
• Rules for foreign candidate-students
speaking Bulgarian, citizens of EU and
European Economic Area – they should
be tested in Bulgarian obligatory. Those
who pass theexam could be enrolled
in the first course of major desired as
in this case they should respect the
conditions for admission of Bulgarian
citizens.
• Rules for foreign candidate-students
not speaking Bulgarian, citizens of
EU and European Economic Area –
they should pass a special course in
Bulgarian ended by a test.
• When candidate-students who are
citizens of other states are not admitted
in the stipulated places by majors,
they could apply and be educated after
paying the fees for foreign students
determined by the University (Art. 95,
par. 6 of the Higher Education Act).
• Candidate-students who are citizens of
Macedonia, Serbia and Albania could
apply according the conditions of
Ordinance of the Council of Ministers
No 103/1993 and Ordinance of the
Council of Ministers No 228/1997.
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Наредба на Министерския съвет Не
228/1997.
Допуснати и записани студенти, които са
граждани на Македония проучват български
по време на първата година от обучението си,
последвано от изпит. В пълен учебен ден за
бакалавър е 4 години за тях, тъй като магистър
по съответната основна има продължителност
от година и половина. В случай, че студентът
- гражданин на Македония би искал да учи
за магистър в друга специалост (различна
от бакалавърската придобита) броят на
семестъра се определя от съответния отдел на
съответния факултет.
В ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград
всеки
чуждестранен
кандидат-студент
трябва да осигури набор от документи при
кандидатстване в съответствие с правилата,
определени от ръководството на университета.
Необходими са следните документи:
• Формуляр за кандидатстване може да бъде закупен на място в
университета или да се изтегли от
интернет страницата на университета.
• Kопие от диплома за средно
образование - (или за бакалавърска
степен)
• Акт за раждане
• Копие
от
удостоверение
за
гражданство
• документ, издаден от компетентен
орган, който да удостоверява, че
кандидатът има право да продължи
неговото / нейното образование
в областта на висшето училище в
страната, където той / тя е завършил
средно образование
• Медицинско свидетелство – да не
бъде издадено по-късно от един месец
преди датата, на която са документите
за кандидатстване. Сертификатът
трябва да бъде преведен и подпечатан
от съответните оторизирани органи.
• Копие от първата страница на
паспорта - хора с двойно гражданство
трябва да предоставят копие от
първата страница на двата паспорти

Admitted and enrolled students that are
citizens of Macedonia study Bulgarian during the
first year of their education followed by exam.
The full time training for bachelor is 4 years for
them as master degree in relevant major has
duration of year and a half. In case the student
– citizen of Macedonia would like to study for
master in another major (different from the
bachelor acquired) the number of semesters is
determined by the relevant department of the
relevant faculty.

In SWU “Neofit Rilski” in Blagoevgrad each
foreign candidate-student should provide a set of
documents when applying according to the rules
stipulated by the university leadership. Following
documents are required:
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Application form filled – it could be
purchased on spot in the university
or downloaded from the university
website.
Copy of diploma for secondary education
– (or for bachelor degree)
Birth certificate
Copy of certificate for nationality
A document issued by competent
authority that certifies that the
applicant has the right to continue his/
her education in higher school in the
country where he/she has graduated
secondary education
Medical certificate – issued not later
a month before the date when the
applicant submits the application
documents. The certificate should be
translated and stamped by the relevant
authorized bodies.
Copy of the first page of the passport –
people with double citizenship should
provide a copy of the first page of both
passports
Curriculum vitae
Four recent photos
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• Автобиография
• Четири последните снимки
Всички документи трябва да бъдат
преведени на български език и легализирани
/ одобрени от компетентните органи на
страната на кандидатстване - в този случай
българското Министерство на външните
работи или Министерство на образованието и
науката.
курс
осъществен
от
Езиковият
университета трябва да има продължителност
не по-малко от 9 месеца в групи от максимум 10
ученици. Специализираният курс за обучение
по български език за чужденци включва
следния брой учебни часа - 800 учебни часа по
български език - за хуманитарни специалности
За всички останали специалности - 650
учебни часа по български език и 350 часа
специализирани теми.
След като завършва курса студентите
имат писмен и устен изпит по всички предмети
Такси за чуждестранни студенти са 3000
евро за академичната година. Хората с двойно
гражданство едното от които е българско
плащат само половината от таксата за
чуждестранни студенти.
Подготвителният курс по български е с
разходи 2000 евро на година.
Докторските програми, изпълнявани от
университета струват 3500евро на година.
Следва да се уточни, че гражданите
на Македония, Сърбия и Албания може да
се прилагат съгласно правилата на Закона
103/1993. Закон 228/1997 е валиден само за
македонските граждани.
Университетът предлага възможност за
настаняване на студенти в университетски
център Бачиново която има раздел хотел и
спа-център. Цената за настаняване на човек /
ден е EUR 10. За по-дълъг период на престоя
намаления са възможни. Университетът също
така осигурява редовен транспорт от и до
хотела.
В Американския университет в България
се обучават студенти от над 30 държави.
Това културно разнообразие се дължи на
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All documents should be translated
in Bulgarian and legalized/approved by the
authorities of the country of application – in this
case Bulgarian Ministry of Foreign Affairs or
Ministry of Education and Science.
The language course implemented by the
university should have duration not less than
9 months in groups of maximum 10 students.
The specialized course for training in Bulgarian
for foreigners includes following number of
academic hours - 800 academic hours Bulgarian
language – for humanitarian majors. For all other
majors – 650 academic hours Bulgarian language
and 350 hours specialized subjects.
After graduating courses the students hold
written and verbal exam in all studiedsubjects.
Fees for foreign students are EUR 3000 per
academic year. People with double citizenship
one of which is Bulgarian pay only half of the fee
for foreign students.
The preparatory course in Bulgarian costs
EUR 2000 per year.
Doctoral programs implemented by the
university cost EUR 3500 per year.
It should be specified that citizens of
Macedonia, Serbia and Albania could apply
according the rules of Act 103/1993. Act 228/1997
is valid only for Macedonian citizens.
The university provides opportunity for
accommodation of students in the university
center Bachinovo which has a hotel section
and spa-center. The price for accommodation
per person/day is EUR 10. For longer period of
stay discounts are possible. The university also
provides regular transport from and to the hotel.
In the American University in Bulgaria
are studying students from over 30 countries.
This cultural diversity is due to the different
character of training as well as to the application
requirements that are harmonized with these in
a number of states.
Results from both tests – SAT and TOEFL
should be provided for application in the
university. According the rules of the university
the admission is based on the following marks
from exams:

CHARACTERISTICS OF THE HUMAN RESOURCES IN THE BULGARIA CROSS-BORDER REGION

различния характер на обучението, както и
на изискванията за кандидатстване, които са
хармонизирани с тези в редица държави.
Следва да бъдат предвидени SAT и TOEFL
за кандидатстване в университет - Резултати от
двата теста. Според правилата на университета
допускането се основава на следните изпити:
• минимален резултат от 1000 точки. от
изпита SAT (четенето и разбирането
плюс математика)
• 80 точки. (IBT интернет базиран тест)
от TOEFL
Когато кандидат-студентът обхваща
всички други изисквания освен резултата от
TOEFL и SAT той / тя има право да се запишат
за “условно приемане”. Това означава, че
студентът е длъжен да премине успешно един
семестър с интензивно езиково обучение в
езиков институт на Американския университет
в България на английски език. Документите за
кандидатстване могат да бъдат получени от
отдел “Прием на студенти”
в помещенията АУБ. Университетът
предлага два етапа на допускане за есен
семестар.Раното допускане (краен срок 1 март)
предлага възможност за повече преференции
по отношение на сумата на финансовата
помощ, предоставена. Вторият етап на прием
(краен срок 01 юни) е редовен . Той също така
предоставя възможност да кандидатстват за
финансова помощ и стипендии.

minimum score of 1000 pts. from the
SAT exam (reading and understanding
plus mathematics)
• 80 pts. (iBT Internet based test) from
TOEFL
When the candidate-student has covered
all other requirements except the result from
TOEFL and SAT he/she has the right to enroll
for “conditional admission”. That means the
student is obliged to pass successfully one
semester with intensive language training in
the English Language Institute of the American
University in Bulgaria. Application documents
could be obtained from Department “Admission
of students”
in the AUB premises. The university offers
two stages of admission for the autumn semester.
Early admission (deadline 1 March) offers
opportunity for more preferences regarding
theamount of financial assistance provided. The
second stage of admission (deadline 1 June) is the
regular one. It also provides opportunity to apply
for financial assistance and scholarships.

Необходими документи за
кандидатстване:

Application documents
needed

•

•

•

Oнлайн формуляр за кандидатстване
попълнено (безплатно) или на хартиен
носител с невъзстановима такса от 25
долара.
Eсе за апликация - темата трябва да
е идентична с обявената за текущата
кампания на АУБ.
Сертификати за завършено средно
образование
в
оригинал
или
заверено копие - ако документите
са на български или на език,

•

•

•

•

Online
application
form
filled
(free of charge) or paper form with
unrecoverable fee of USD 25.
Application essay – the topic should be
identical to the announced for current
campaign of AUB.
Certificates for graduated secondary
education in original or certified copy
– if documents are in Bulgarian or in
language different from English there
should be attached certified translation
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•

•

•

различен от английски там трябва
да бъде приложен заверен превод на
английски език.
• Две препоръки от учители, класни
ръководители или образователни
консултанти.
• Резултати от TOEFL изпит (или
IELTS, CAE, CPE) и SAT (или ACT)
изпита - има изискване резултатите
да бъдат изпратени в АУБ директно
от агенциите, които организират
изпитите
(Образователна
извършваща Service (ETS) за TOEFL и
College Board за SAT)
• Документи, свързани с финансова
помощ и стипендии - документи могат
да бъдат български или английски
език.

•

•

•

in English.
Two recommendations from teachers,
class
teachers
or
educational
consultants.
Results from TOEFL exam (or IELTS,
CAE, CPE) and SAT (or ACT) exam –
there is requirement the results to be
sent in AUB directly by the agencies
that organize the exams (Educational
Testing Service (ETS) for TOEFL and
College Board for SAT).
Documents
concerning
financial
assistance
and
scholarships
–
documents could be in Bulgarian or
English.

Чуждестранните
кандидат-студенти,
които искат да учат в двата университета,
разположени в област Благоевград, имат
право да кандидатстват за бакалавърски,
магистърски и лекари за ЮЗУ “Неофит Рилски”
и бакалаври и магистри за Американския
университет в България. Видове специалности
и тяхната продължителност се обявяват преди
кандидат кампанията за прием на студенти от
университетите и списъците могат да бъдат
намерени онлайн в интернет страниците,
както и на място.

Foreign candidate-students who would
like to study in both universities located in
Blagoevgrad District have the right to apply
for bachelors, masters and doctors for SWU
“Neofit Rilski”and bachelors and masters for the
American University in Bulgaria. Types of majors
and their duration are announced before the
candidate campaign for admission of students
by the universities as the lists could be found as
online in the websites as well as on spot.

Документи и процедура за
нострификация и изравняване в
Македония

Documents and procedure for
nostrification and equalization in
Macedonia

Република Македония МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
за
Информационен
Център
еквивалентност и признаване на чуждестранни
квалификации за висше образование
Списък на необходимите документи за
признаване на висше образование, (първи
цикъл):

Republic of Macedonia MINISTRY OF
EDUCATION AND SCIENCE
Information Centre for equivalency
and recognition of foreign higher education
qualifications
List of required documents for recognition
of University studies (First cycle):
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1.
1.

Чуждестранна висша диплома за
висше образование (проверено с
апостил и печат)

2. КОПИЕ ОТ диплома за висше
образование (едно копие, заверено от
нотариус)
3. ПРЕВОД НА ЧУЖДА диплома за
висше образование (по едно копие на
македонски език и това е вероятно
нотариално писмо заверено)

FOREIGN HIGH UNIVERSITY DIPLOMA
(verified with apostille and stamp)

2. COPY OF HIGH UNIVERSITY DIPLOMA
(one copy certified by notary)
3. TRANSLATION OF FOREIGN HIGH
UNIVERSITY DIPLOMA (one copy in
Macedonian language and it’s Cyrillic
letter certified by notary)
4. ORIGINAL CERTIFICATE WITH
GRADES / TRANSCRIPT OR
ADDITIONAL DIPLOMA

4. Оригинален сертификат с оценки
/ Стенограми или допълнителна
ДИПЛОМА

5. COPY OF CERTIFICATE WITH GRADES
/ TRANSCRIPT OR ADDITIONAL
DIPLOMA(one copy certified by notary)

5. Копие от сертификата с оценки
/ Стенограми или допълнителна
ДИПЛОМА (едно копие, заверено от
нотариус)

6. TRANSLATION OF CERTIFICATE
WITH GRADES / TRANSCRIPT OR
ADDITIONAL DIPLOMA (one copy in
Macedonian language and it’s Cyrillic
letter certified by notary)

6. ПРЕВОД НА СЕРТИФИКАТ с оценки
/ Стенограми или допълнителна
диплома (по едно копие на
македонски език и това е вероятно
писмо нотариално заверено)
7.

Студентска книшка

8. Копие от диплома на предишно
ОБРАЗОВАНИЕ (едно копие, заверено
от нотариус, ако дипломата е
получена в чужбина, но заявителя
да представи доказателство
за нострификация дадено от
Министерството на образованието и
науката)
9. Твърдението, издаден от висше
учебно заведение за заверка на
ДОКУМЕНТА на чуждестранно висше
училище, издадени от същия
10. Твърдението ЗА скредитацийа И
авторизация на суми НА висше
учебно заведение, който е издал
висши учебни квалификацията,
издадена от съответните власти
компетентни за акредитация И
авторизация на суми на родната
држава

7.

ORIGINAL INDEX

8. COPY OF DIPLOMA OF PREVIOUS
EDUCATION (one copy certified by
notary, if diploma is obtained abroad,
the requester to submit prove for
nostrification given by the Ministry of
Education and Science)
9. AVERMENT ISSUED BY HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTION FOR
VALIDATION OF THE FOREIGN
HIGHER EDUCATIONAL DOCUMENT
ISSUED BY THE SAME
10. AVERMENT FOR ACCREDITAION
AND AUTORIZATION OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTION THAT
ISSUED HIGHER EDUCATIONAL
QUALIFICATION ISSUED
BY RELEVANT AUTORITIES
COMPETENT FOR ACCREDITAION
AND AUTORIZATION IN MOTHER
COUNTRY
11. STUDY PLAN AND DURUTION OF
STUDIES PROGRAM
12. REQUEST (form from the Ministry of
Education and Science)
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11. ПЛАН НА ПРОУЧВАНИЯ НА
ПРОГРАМАТА
12. ИСКАНЕ (форма от Министерството
на образованието и науката)
13. Вносна бележка с администрацията
данък в размер на 250,00 денари
•
•
•
•
•

•
•
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име и място на получател: Trezorska
smetka Na RM
банка : Народна Банка Na RM
сметка : 1000000000 630 95
сума: 250,00 МКД
разплащателна сметка: 840-ХХХ03161 (община ХХХ, за чуждестранни
граждани ХХХ-182)
брой приходи и програма: 722313-00
плащане цел: плащане за
администриране на данъци за
nostrification

13. DEPOSIT SLIP WITH
ADMINISTRATION TAX OF 250,00
DENARS

•
•
•
•
•

•
•

name and place of recipient: Trezorska
smetka na RM
bank of recipient: Narodna Banka na
RM
transaction account:
1000000000 630 95
amount: 250,00 МКД
payment account: 840-ХХХ-03161 (ХХХ
municipality, for foreign citizens
ХХХ-182)
revenue number and program:
722313-00
payment purpose: payment for
administration tax for nostrification

14. ВНОСНА БЕЛЕЖКА В РАЗМЕР НА
4.500,00 ДЕНАРИ
• име на получател: Бюджет на
Република Македония, Министерство
на образованието и науката
• банка получател: Народна Банка Na
RM
• сметка: 1000000000 630 95
• сума: 4.500,00 денари
• бюджет потребителски акаунт:
1600100329 788 44
• номер и програмата: 723 119 40

14. DEPOSIT SLIP IN AMOUNT OF 4.500,00
DENARS
• name of recipient: Budget of Republic
of Macedonia, Ministry of Education
and Science
• bank of recipient: Narodna Banka na
RM
• account: 1000000000 630 95
• ammount: 4.500,00 денари
• budget user account:
1600100329 788 44
• revenue number and program:
723 119 40

15. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ КОИТО
КОМИСИОНИТЕ членки изискват,
и които са в отношението с
признаването НА квалификацията от
чуждестранното висше училище

15. OTHER DOCUMENTS FOR WHICH
THE COMMISION STATES ARE
REQUIRED, AND WHICH ARE IN
RELATION WITH THE RECOGNISION
OF FOREIGN HIGHER EDUCATIONAL
QUALIFICATION

