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1. Обща информация 

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта1 е 

инструмент, който се прилага вече пет години за изпълнение на Препоръката на ЕС, 

която изисква младите хора да получават добро предложение за работа, продължаване 

на образованието, чиракуване или стаж в рамките на срок от четири месеца след като 

останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Ежегодно 

Европейската комисия следи неговото изпълнение и оценява напредъка. Националният 

план отразява представения от ЕК формуляр за разработване на национални планове от 

страните-членки на ЕС и по него е разработен настоящият доклад, който включва 

принос от ангажираните институции и организации.2 

2. Изпълнение на схемата за Гаранция за младежта на национално ниво 

2.1. Национална Гаранция за младежта на Р България, съгласно Препоръка на 

Съвета на ЕС от 22 април 2013 г. 

Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на 

възраст от 15 до 24 години (вкл.) ще получи качествено предложение за: работа, 

продължаване на образованието, чиракуване или стаж, в рамките на 4 месеца след като 

остане без работа или напусне системата на формалното образование.  

В България, предвид законодателното регламентиране на възрастта на младежите, 

която обхваща лицата до 29 г., в изпълнение на НПИЕГМ се работи и с младежите във 

възрастовата група 25 – 29 г. (вкл.). 

България прилага национално определение за качествено предложение, което е 

съобразено с българския пазар на труда и следва да отговаря на възможно повече от 

следните критерии: да съответства на образованието/квалификацията на младежа, да е 

подходящо за здравословното му състояние, да е съобразено с индивидуалния профил 

на младежа, да предлага устойчивост на заетостта, да отговаря на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд, да дава възможност за индивидуалното 

развитие на младежа. Качественото предложение за младежите от 15 до 18 г. следва да 

бъде свързано преди всичко с връщане в образователната система, както и включване в 

продължаващо образование и обучение и чиракуване. Качественото предложение за 

обучение трябва да отговаря на възможно повече от следните критерии: да е 

съобразено с профила и нагласите на младежа, да е търсено на пазара на труда, да е 

обвързано с конкретно работно място.  

През 2019 г. продължи пълното прилагане на Гаранцията за младежта, спрямо 

младежите, отговарящи на условията. Ситуацията в страната през 2019 г. се 

характеризираше със стабилна икономическа среда, предвидима бизнес среда, ръст на 

вътрешното търсене, наличие на свободни работни места – благоприятстващи 

изпълнението на Гаранцията за младежта. Приоритетно трудовите посредници за 

работа с младите хора предоставяха индивидуални услуги за активиране, трудово 

посредничество и директно насочване към подходящи свободни работни места, в 

условията на ръст на свободните работни места. В допълнение се насочваше финансов 

ресурс за привличане на работодатели да разкриват работни места за трудова заетост на 

младежите, вкл. след участие в обучение. 

                                                           
1 НПИЕГМ е приет  с протоколно решение № 51 от 18.12.2013 г. на Министерския съвет и  актуализиран 

с Решение на МС № 267 от 28 април 2014 г. 

2 Докладът е разработен от МТСП и съдържа информация, предоставена от МОН, МИ, АЗ, КНСБ, КТ 

„Подкрепа“, БТПП и НСОРБ 
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В резултат от целенасочената работа с регистрираните безработни младежи, през 2019 

г. бяха постигнати следните резултати: 

Броят на регистрираните безработни младежи до 29 г. през 2019 г. е 23 998 

средногодишно, с 2 787 по-малко в сравнение с 2018 г. Тенденция на намаление бележи 

и броят на регистрираните безработни младежи до 24 г. – от 10 023 през 2018 г. на 9 

231 средногодишно през 2019 г. 

- Намалява и средномесечният брой на младежите до 24 г. с продължителност на 

регистрацията до 4 месеца - със 7.8 % (468 лица) на годишна база, достигайки до 

5 540 младежи. Относителният дял, изчислен спрямо общия брой на 

регистрираните безработни до 24 г., е 60% (при 59.9% през 2018 г.); 

- Делът на безработните младежи до 29 г. в общия брой безработни също 

намалява: 12.6% през декември 2019 г. при 13.8% през декември 2018 г. 

Положителната тенденция се отнася и за младежите до 24 г., чийто дял към 

31.12.2019 г. е 4.8% (при 5.11% през декември 2018 г.); 

- От общия брой новорегистрирани през 2019 г. безработни младежи до 24 г. (26 

931 лица), 16 533 безработни младежи (61,4%) са включени в обучение или 

заетост. 

Графика 1 

Дял на регистрираните безработни младежи от всички безработни лица 

по данни от Агенцията по заетостта (%) 

 
 

Средногодишният брой на регистрираните безработни младежи до 24 г. (вкл.) през 2019 

г. е 9 231. На годишна база броят им отчита намаление със 7.9% (791 лица). Делът им в 

общия брой на безработните се увеличава незначително с 0.1 процентни пункта (п. п.) 

до 5%. Делът на безработните младежи с висше образование през периода е 5.9% (при 

6.7% през 2018 г.) от всички регистрирани младежи до 24 г. с основно и по-ниско 

образование са почти половината от младежите до 24 г., като делът им се запазва на 

46.7%. Делът на младежите до 24 г. без квалификация и специалност достига 66.7%. 

Делът на продължително безработните над една година младежи до 24 г. през 2019 г. на 

годишна база отчита намаление от 0.9 п. п. и достига 12.9% от регистрираните 

безработни младежи до 24 г. 

Графика 2 
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Регистрираните безработни младежи по данни от Агенцията по заетостта 

(брой) 

 
 

Табл. 1.  

Образователна структура на регистрираните безработни младежи 

(средногодишен брой) 

ПОКАЗАТЕЛИ 2019 г. 

Прираст 

спрямо 2018 г. - 

брой 

Прираст 

спрямо 2018 г. - 

% 

2018 г. 

Висше  

Безработни лица - общо 23 557 -2 217 -8,6 25 774 

Младежи до 24 г., вкл. 546 -130 -19,3 676 

Младежи до 29 г., вкл. 3 468 - 717 -17,1 4 186 

Средно 

Безработни лица - общо 81 492 -9 232 -10,1 90 724 

Младежи до 24 г., вкл. 4 375 - 287 -6,2 4 663 

Младежи до 29 г., вкл. 10 692 -998 -8,5 11 691 

Основно и по-ниско  

Безработни лица - общо 80 216 -4 752 -5,6 84 968 

Младежи до 24 г., вкл. 4 310 -228 -5,0 4 684 

Младежи до 29 г., вкл. 9 837 -1 072 -9,8 10 909 

През 2019 г. новорегистрираните младежи до 24 г., извършили регистрация в 

бюрата по труда като безработни, наброяват 2 244 средномесечно, като намаляват 

с 4% в номинално изражение. Представляват 8.9% от всички новорегистрирани през 

разглеждания период (при 9.4% през 2018 г.). 

Данните на Националния статистически институт (НСИ) от Наблюдението на 
работната сила за четвъртото тримесечие на 2019 г. показват, че коефициентът 
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на младежка безработица (15-24г.) е 9.1% и намалява съществено с 0.8 п. п. 

спрямо данните за четвъртото тримесечие на 2018 г.  

Регистрираните безработни младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 23 998 

лица средно през 2019 г., а делът им сред всички безработни представлява 13%. 

Паралелът с 2018 г. показва намаление в абсолютен брой, изразяващо се в 10.4% (2 

787 лица), а относителният дял спрямо общия брой регистрирани безработни показва 

спад от 0.2 п. п. Безработните младежи с висше образование представляват 14.5% 

(при 15.6% през 2018 г.) от всички регистрирани младежи до 29 г. Най-

значителен е делът на младежите с основно и по-ниско образование – 41% от 

регистрираните безработни младежи до 29 г., като се отчита ръст на относителния им 

дял с 0.3 п. п. спрямо 2018 г. Младежите със средно образование се увеличават и 

делът им достига 44.6% от всички регистрирани безработни младежи до 29 г. (при 

относителен дял от 43.6% през 2018 г.). В същото време намалява и делът на 

младежите без квалификация и специалност и те представляват 58.1% от общия брой 

на безработните младежите до 29 г. (при 57.5% през януари-декември 2018 г.). 

 

Табл. 2. 

Професионална структура на регистрираните безработни младежи 

(средногодишен брой) 

ПОКАЗАТЕЛИ 2019 г. 
Прираст спрямо 

2018 г. - брой 

Прираст 

спрямо 2018 г. - 

% 

2018 г. 

С работническа специалност 

Безработни лица - общо 46 377 -4 827 -9.4 51 204 

Младежи до 24 г., вкл. 1 630 -93 -5.4 1 723 

Младежи до 29 г., вкл. 
4 378 -390 -8.2 4 768 

Специалисти 

Безработни лица - общо 40 449 -4 425 -9.9 44 874 

Младежи до 24 г., вкл. 
1 445 -238 -14.2 1 684 

Младежи до 29 г., вкл. 
5 670 -944 -14.3 6 614 

Без специалност и квалификация 

Безработни лица - общо 98 440 -6 948 -6.6 105 388 

Младежи до 24 г., вкл. 
6 156 -460 -7.0 6 616 

Младежи до 29 г., вкл. 
13 950 -1 453 -9.4 15 404 

 

Новорегистрираните младежите до 29 г. през 2019 г. са 5 094 лица средно на 

месец, като в числово изражение намаляват със 7.4% при сравнение на годишна 

база. Представляват 20.2% от всички новорегистрирани през разглеждания период 

(при 22.2% през 2018 г.).  

Данните от Наблюдението на работната сила (провеждано от НСИ) за 

четвъртото тримесечие на 2019 г. показват, че коефициентът на безработица за 
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възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.7% - с 0.7 п. п. по-нисък в 

сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г.  

Тенденция на намаление бележи и броят на младежите до 24 г. (вкл.), чиято 

регистрация в бюрата по труда е с продължителност до 4 месеца (т. е. целевата 

група съгласно Препоръката на Съвета на ЕС за създаване на Гаранция за 

младежта). Средномесечно през годината целевата група включва 5 540 младежи 

(при 6 008 през 2018 г.). През декември 2019 г. в бюрата по труда са регистрирани 

6 046 младежи до 24 г. (с продължителност на регистрацията под 5 месеца), което е 

с 608 младежи по-малко в сравнение с месец януари 2019 г. и с 324 по-малко в 

сравнение с месец декември 2018 г. 

Табл. 3 

Брой на младежите до 24 г. (вкл.) с продължителност на регистрацията в 

дирекция „Бюро по труда“ до 4 месеца (вкл.) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 г. 6 654 6 064 5 470 5 009 4 501 4 842 5 342 5 046 5 243 6020 6 245 6 046 

2018 г. 7 747 6 649 6 010 5 628 5 004 4 954 5 469 3 469 5 569 6 521 6 664 6 370 

2017 г. 8 292 8180 8 022 7 335 6 201 6 096 6 439 6 515 6 744 7 877 8 369 8 015 

2016 г. 11 115 10 743 9 021 7 881 6 517 6 075 6 134 7 041 8 029 8 838 9 118 8 334 

2015 г. 11 373 10 918 10 809 9 881 8 380 8 485 8 797 8 842 9 025 10 144 10 636 10 249 

2014 г. 16 876 15 648 14 763 13 208 10 947 10 479 10 781 10 365 12 377 12 998 12 711 11 787 

 

Графика 3 

Регистрирани безработни младежи с продължителност на регистрацията до 

4 месеца по данни от Агенцията по заетостта (2019 г.) 

 

 

Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта показват 

намаление в броя на регистрираните безработни младежи през 2019 г., в 

сравнение с 2018 г., както общо за страната, така и по области (с изключение на 

областите Русе, Търговище и Шумен за младежите от възрастова група 15 – 24 г., 

и за област Търговище за младежите на възраст 15 – 29 г. 

6,654
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5,046

5,243

6,020
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Табл. 4 

Регистрирани безработни лица по области (брой) 

ОБЛАСТ 

към 31.12.2018 г. към 31.12.2019 г. 

Регистрирани 

безработни 

лица общо 

от тях: Регистрирани 

безработни 

лица общо 

от тях: 

до 24 г. 

(вкл.) 

до 29 г. 

(вкл.) 

до 24 г. 

(вкл.) 

до 29 г. 

(вкл.) 

1 2 3 4 5 6 7 

За страната 201 466 10 289 27 722 194 715 9 323 24 467 

Благоевград 15 220 791 2 208 14 125 691 1 858 

Бургас 10 688 479 1 421 10 596 391 1 216 

Варна 9 199 454 1 326 9 425 429 1 185 

Велико Търново 6 164 321 875 6 290 309 788 

Видин 5 656 323 787 5 083 269 625 

Враца 9 061 542 1 318 8 544 479 1 157 

Габрово 2 063 121 311 1 946 102 277 

Добрич 5 213 208 582 4 947 177 513 

Кърджали 5 745 201 548 5 537 159 468 

Кюстендил 4 611 277 729 4 160 251 654 

Ловеч 5 260 303 794 5 559 276 747 

Монтана 7 352 432 1 039 7 115 416 906 

Пазарджик 10 500 535 1 484 9 342 485 1 231 

Перник 2 764 131 352 2 574 119 326 

Плевен 10 296 551 1 436 9 541 538 1 244 

Пловдив 13 818 825 2 238 13 657 794 2 129 

Разград 5 395 244 609 5 400 237 546 

Русе 5 865 254 706 5 905 257 641 

Силистра 5 552 256 675 5 283 227 588 

Сливен 7 550 476 1 207 7 384 402 1 018 

Смолян 5 671 173 538 5 286 151 460 

гр. София 12 101 398 1 415 11 904 394 1 365 

Софийска 
6 496 423 1 054 6 387 369 

 

941 

Стара Загора 6 134 449 1 081 6 354 395 991 

Търговище 5 293 188 565 5 592 203 581 

Хасково 6 754 369 968 6 392 279 758 
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Шумен 7 588 372 970 7 344 391 894 

Ямбол 3 457 193 486 3 043 133 360 

 

2.2. Партньорски подходи 

При изпълнението на НПИЕГМ се прилага партньорски подход. През 2018 г. всяка от 

посочените в НПИЕГМ институции/организации работи, съобразно специфичните 

си функции, за изпълнение на Плана.  

Цялостната организация на работата на Координационния съвет, както и по 

изпълнението на НПИЕГМ бе осъществена от МТСП. В качеството си на държавна 

институция, отговорна за планирането и осъществяването на националната политика за 

заетост, закрила при безработицата и действия на пазара на труда, МТСП има водеща 

роля в изпълнението на мерки за интеграция на младежите на пазара на труда. В 

изпълнението на ангажиментите по НПИЕГМ, МТСП бе подпомагано от Агенцията по 

заетостта (АЗ), която посредством своите териториални поделения, участва в 

изпълнението на мерки от двете области на интервенции по НПИЕГМ – активиране и 

интегриране на пазара на труда. АЗ събира, обобщава и анализира данните за 

регистрираните безработни младежи, както и относно работата с тях, в зависимост от 

продължителността на регистрацията им, образователната и професионалната им 

структура. През 2019 г. АЗ проведе петото регулярно отчитане на изпълнението на 

Гаранцията за младежта с данни от административната статистика, които бяха 

изпратени в Европейската комисия. 

АЗ, посредством териториалните си поделения (дирекции „Бюро по труда“), предоставя 

услуги за заетост на регистрираните безработни младежи, а на младежите, които не 

работят и не учат, но не са регистрирани в бюрата по труда – предоставя информация 

относно услугите за заетост, както и повишава информираността им посредством 

провеждането на неформални събития, вкл. по проект „Готови за работа“.  

В изпълнение на Националното рамково споразумение се изпълняват 107 местни 

споразумения за сътрудничество, с които общините, вкл. посредством младежките 

медиатори, са водещи в процеса на идентифициране и активиране на младежи от 

групата NEETs. Част от дейностите, изпълнени през 2019 г. са: организиране и 

провеждане на информационни срещи с младежи, вкл. учащи, за популяризиране на 

услугите предлагани от ДБТ, възможностите за заетост, вкл. професионална мобилност 

чрез EURES мрежата и повишаване на мотивацията им за активно поведение и 

включване на пазара на труда; обмен и публикуване, чрез информационните сайтове на 

партньорите, на информация за свободните работни места, обявени от работодателите и 

на информация за общи инициативи; проведени срещи и консултации с партньорите за 

презентиране на насърчителните режими за обучение и/или заетост на безработни 

младежи; предоставяне на услуги по заетост на младежите чрез изнесени работни 

места; срещи с кметовете на общини/представители на общинските администрации за 

обсъждане и реализиране на политиката за насърчаване на младежката заетост; 

информиране за възможностите на активните проекти и процедури по ОП РЧР, както и 

за обучения на безработни младежи в клоновете на ДП БГЦПО; координиране и 

подпомагане дейността на младежките медиатори; изнесени срещи на терен с 

неактивни младежи (в екипите за работа на терен са включени ромски медиатори, кейс-

мениджъри и младежки медиатори, специалисти-активиране, наети по проект „Готови 

за работа” по ОП РЧР 2014 – 2020, здравни медиатори, експерти по етнически и 

интеграционни въпроси, кметовете на малки населени места и др.); реализиране на 

съвместни проекти със социалните партньори за осигуряване на възможности за 
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младежите за придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности 

и заетост; инициативи за участие на младежи в тристранни срещи с работодатели за 

заемане на свободни работни места, обявени в ДБТ. 

Продължи и партньорството по сключените споразумения за осъществяване на 

съвместни дейности на бюрата по труда с висшите училища, по които се 

осъществява регулярен обмен на информация – за свободни работни места, за студенти, 

желаещи да започнат работа, за провеждане на дни на кариерата, дни на работодателя и 

трудови борси и др. Основната цел е осигуряване на достъп на студентите до 

информация за подходяща трудова реализация и тяхното активизиране в търсенето на 

услуги по заетост чрез бюрата по труда. В изпълнение на споразуменията се провеждат 

и стажове на студенти в бюрата по труда. Акценти в съвместните действия през 2019 г. 

са: участия на представители на ДБТ/ДРСЗ в информационни събития, организирани от 

ВУ; партньорство на АЗ с Военна академия „Г. С. Раковски” относно програмна 

акредитация на професионално направление „Национална сигурност”; проведена 

информационна кампания за възможността за ваканционна заетост в Германия през 

2019 г. и за проект „Европейски корпус за солидарност”; участия на студенти в 

организираните от бюрата по труда трудови борси; организиране и провеждане на 

срещи между представители на ДБТ/ДРСЗ и ВУ във връзка с планиране на съвместни 

дейности; предоставяне, чрез Кариерните центрове към ВУ, на актуална информация 

за: местния пазар на труда; поставяне в зоните за самоинформиране в ДБТ и в 

центровете „Работа” на информационни материали относно възможностите за обучение 

във ВУ; организиране на съвместни дискусии и информационни дни. 

Министерството на образованието и науката (МОН), като държавен орган, 

отговорен за дейностите в областта на образованието, обучението и възпитанието в 

училищата, както и за държавната политика за учене през целия живот, има съществена 

роля в изпълнението на мерки и реформи за осигуряването на достъп и качество на 

образованието и обучението, за превенция на ранното отпадане от образователната 

система, както и за връщането на младежите в нея.  

Ангажиментите на МОН са предимно в първата област на въздействие по НПИЕГМ – 

ранни интервенции и активиране на младите хора, където е ангажирано и 

Министерството на младежта и спорта (ММС). ММС има важна роля в процеса на 

изпълнение на Гаранцията за младежта като поддържа контакти и осигурява 

сътрудничество, както с държавните органи, ангажирани с младежката политика, така и 

с неправителствени организации, чиято дейност е свързана с реализирането на 

политики за младежки дейности. ММС участва в процеса на планиране, изпълнение и 

отчитане на младежки политики, вкл. на областно и общинско ниво. ММС е партньор в 

изпълнението на НПИЕГМ чрез мерките по активиране на младите хора на пазара на 

труда, осъществявани в контекста на Националната програма за младежта (2016 – 2020 

г.), а също и посредством управлението на Националната програма за младежки 

дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.  

Общините са сред най-важните партньори за изпълнението на Гаранцията за 

младежта. От една страна, дори и значителен на национално ниво, броят на 

неактивните и безработните младежи на местно ниво е в размери, с които страната ни 

може да се справи. От друга страна, в специфичната местна обстановка, проблемите на 

младежите могат да се решават само с предприемането на действия в контекста на 

местната ситуация и с помощта на местните организации и институции. В тази връзка, 

през 2019 г. продължи приноса за изпълнението на НПИЕГМ от общинските 

администрации, които са работодатели на младежките медиатори по Национална 

програма „Активиране на неактивни лица“. Те осигуриха условия на медиаторите да 



9 

 

изпълняват дейностите си, свързани с идентифициране и активиране на младежи от 

групата NEETs. Общините участваха и в изпълнението на местните споразумения за 

сътрудничество в изпълнение на Националното рамково споразумение за реализация на 

НПИЕГМ, по които те имат водеща роля в активирането на млади хора. В допълнение, 

в ежеседмичния електронен бюлетин на Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) се публикува информация, насочена към младите хора с 

предложения за възможности за включване в обучения, стажове, доброволчески 

инициативи и др. НСОРБ информира общините и за програми и проекти, които 

финансират обучения и възможности за започване на работа от страна на младите хора. 

По проект „ПРОГРЕС – Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за 

европейско сближаване“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, 

изпълняван от НСОРБ, една от дейностите е свързана с изготвяне и разпространение на 

наръчници за укрепване капацитета на общините и за разпространение на добри 

общински практики, като част от разглежданите теми и казуси ще са с отношение към 

Гаранцията за младежта. По проекта са предвидени и безплатни консултации за 

общините, като една от областите на подпомагане са общинските младежки политики. 

В този контекст, представители на НСОРБ участват и в различни младежки форуми за 

разработване и подкрепа на младежки политики. по различни проекти общините са 

получили европейско финансиране и са изградили и развиват младежки центрове на 

територията си.  

Национално представителните организации на работодателите и на 

работниците и служителите, чийто представители участват в заседанията на 

Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ, в качеството си на 

консултативни организации, също са сред важните партньори в изпълнението на 

НПИЕГМ. Конкретен принос имат и посредством изпълнението на проекти за заетост и 

обучение на безработни лица, в които се включват много безработни младежи. Те са 

финансирани със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на 

труда, част от НПДЗ 2019г.: 

- По проект „Предизвикателства“ (изпълняван от АИКБ) са обучени по ключови 

компетентности 187 младежи до 29 г. (от тях 80 до 24 г.), а 161 младежи до 29 г. 

са завършили и обучение за професионална квалификация (от тях 61 до 24 г.). 7 

от младежите са включени в субсидирана заетост (от тях 1 до 24 г.).  

- Сред целевите групи по проект „Трудова активност“ (изпълняван от БСК) са и 

безработните младежи до 29 г. По проекта са участвали 202 младежи до 29 г. (от 

тях 86 до 24 г.). По проекта са обучени по ключови компетентности 75 младежи 

до 29 г. (вкл. 26 младежи до 24 г.). 183 младежи до 29 г. (от тях 72 до 24 г.) са 

завършили обучение за придобиване на професионална квалификация. 

Осигурена е субсидирана заетост на 20 младежи до 29 г. (от които 5 са били до 

24 г.). 

- Безработни младежи до 29 г. бяха сред целевите групи по проект „Каталози“ 

(изпълнен от БТПП). По проекта 187 младежи до 29 г. (от тях 73 до 24 г.) са 

завършили обучение за придобиване на ключови компетентности, а обучение за 

професионална квалификация са завършили 166 младежи до 29 г. (от тях 68 до 

24 г.) и са наети 2 младежи до 29 г. (1 до 24 г.).  

БТПП участва и в конференция, посветена на усвояване и достъп на 

представители на ромската общност в България до Европейската гаранция за 

младежта, организирана от Центъра за изследване на демокрацията (на 2.11.2019 

г.), където представи разработени он лайн платформи по европейски платформи, 

които да послужат за повишаване на знанията и компетенциите на младежи и 
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представители на уязвимите групи с цел по-лесно реализиране на пазара на 

труда (https://www.infobusiness.bcci.bg/bcci1-28-11-19594.html). 

БТПП участва и в изпълнението на следните европейски  проекти, насочени към 

младежи и повишаване на тяхната квалификация : 

o AGROINNOECO: Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for 

maturing and mainstreaming innovative entrepreneurial ideas in Agrifood 

sector, Он-лайн платформа за обучителни курсове по предприемачество и 

бизнес мениджмънт http://virtualhub.agroinnoeco.eu/ 

o GPP Furniture https://www.losglobos.eu/form/gpp Он лайн курс за зелени 

обществени поръчки  

o DiVET - Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social 

Media https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/DiVet/description.html 

o MOVECO - Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of 

Research and Innovation for the Circular Economy 

o https://danube-goes-circular.eu/ Он-лайн платформа и виртуален пазар за 

обмен на продукти в областта на кръговата икономика – търсене и 

предлагане на продукти, търсене на бизнес и научни партньори   

През годината БТПП популяризира и презентира НПИЕГМ по време на събития 

и инициативи, организирани от Палатата, както и насърчаваше работодатели, 

членове на БТПП, да обявяват свободни работни места в дирекции „Бюро по 

труда“. 

- Безработните младежи до 29 г. бяха една от целевите групи по проект „Успешни 

ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“ (изпълняван от ССИ). В 

проекта са участвали 213 младежи до 29 г. (вкл. 87 младежи до 24 г.), като 176 са 

завършили обучение за придобиване на ключови компетентности (от тях 73 до 

24 г.). 178 от младежите до 29 г. са придобили професионална квалификация (от 

тях 77 са до 24 г.), а в субсидирана заетост са включени 11 младежи, 6 от които 

са до 24 г. 

- По проект „Ново начало за работа“ (изпълняван от КРИБ) са участвали 159 

младежи до 29 г. (вкл. 52 до 24 г.), от които 153 до 29 г. (вкл. 49 до 24 г.) 

успешно са завършили обучение за ключови компетентности. 129 младежи до 29 

г. успешно са завършили професионално обучение (вкл. 44 до 24 г.), а в 

субсидирана заетост са включени 6 младежи до 29 г. (от тях 4 са до 24 г.). 

- В рамките на проект „Ние също можем-2“ (изпълняван от КНСБ) 92 младежи до 

29 г. (от тях 38 до 24 г.) бяха обучени по ключова компетентност и 148 са 

завършили обучение за придобиване на професионална квалификация. При 

обучението особено внимание е обърнато на младежи с основно и по-ниско 

образование и без квалификация. 78 от успешно завършилите обучение младежи 

до 29 г. бяха включени в заетост (от тях 9 младежи до 29 г. в субсидирана 

заетост). проведено е и обучение по КК „Дигитални умения“ на 36 младежи по 

реда на чл. 63. ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.  

Дейностите на КНСБ и на Младежки форум 21 век са свързани, преди всичко, с 

обучение, усвояване на умения и компетентности, които ще помогнат на 

младежите за по-бърза и качествена адаптация на работните им места, с по-

бързо включване на пазара на труда, а на рано напусналите училище – 

валидиране на знанията и уменията им за осигуряване на по-бърз преход от 

безработица към заетост. През 2019 г. КНСБ предостави персонални 

възможности за учене с цел повишаване на уменията, тяхното валидиране и 
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признаване – валидирани са на 32 младежи до 29 г. по професия „Помощник-

възпитател“. 

Проведени са 7 „Master class” в 7 водещи университети, в които са участвали 

2 500 студенти, университетски преподаватели, неправителствени организации. 

Събитията са проведени в 3 основни модула: 

o Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията. Предизвикателства и 

възможности; 

o Дигитализация и образование. Предпоставки за промяна; 

o Дигитализация на пазара на труда. Перспективи за България. 

Младежите от Младежки форум 21 век активно участваха и в кампанията на 

КНСБ „Сивото убива“, насочена към превенция на недекларираната заетост. 

- По проект „Хоризонти 4“ (изпълняван от КТ „Подкрепа“) безработните младежи 

до 29 г. бяха сред приоритетните групи. През 2019 г. са включени 155 младежи 

до 29 г. (от тях 71 до 24 г.). Младежите са участвали в курсове за придобиване на 

ключови компетентности и професионална квалификация, в субсидирана и 

несубсидирана заетост. Успешно завършили обучение за придобиване на 

ключови компетентности са 142 младежи до 29 г. (вкл. 63 до 24 г.), 124 младежи 

до 29 г. са завършили обучение за придобиване на професионална квалификация 

(56 от тях до 24 г.), а 19 младежи до 29 г. (7 от тях до 24 г.) са включени в 

субсидирана заетост. 

Организациите, представляващи интересите на младите хора, които участват в 

Координационния съвет, участваха в изпълнението на НПИЕГМ посредством 

дейностите си, насочени за младежите в контекста на Диалога на ЕС по въпросите за 

младежта (Структурния диалог).  

 

2.3. Ранни интервенции и активиране 

Ранните интервенции включват намаляване и/или предотвратяване на причините, 

водещи до попадането на младите хора в групата на неактивните лица. Активирането 

на младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, за 

последващото им включване в заетост, може да бъде предшествано от: 

- Връщане в образователната система; 

- Регистриране в дирекция „Бюро по труда“; 

- Участие в трудови борси, образователни панаири, дни на „Отворени врати“ и др. 

неформални събития; 

- Използване на възможностите, предоставяни от частните трудови посредници. 

 

Предотвратяване на преждевременното напускане и 

отпадането на младежи от образователната система 

Намаляването дела на преждевременно напусналите образователната система е 

свързано с реализирането на мерки и политики като: информиране на младите хора във 

връзка с избора на професия и кариерно развитие; въвеждане на различни форми на 

обучение за привличането и задържането на застрашените от отпадане или вече 

отпаднали от училище. Основна институция, отговорна за осъществяването на 

инициативите и мерките в тази насока е МОН, което реализира реформи и инициативи 

за създаването на подходяща среда за намаляване дела на преждевременното напускане 

на образователната система; за привличането и задържането в различни форми на 
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обучение и за професионална квалификация на вече отпаднали от системата; за 

издирването и активирането на лица в училищна възраст, които трайно не учат, не 

работят и не търсят пътища за социализирането си и/или за заетост. 

Стратегическите документи, по които МОН изпълнява политиката си в тази насока, 

съдържат мерки и действия, допринасящи и за изпълнението на НПИЕГМ: 

- Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-2020), приета от Министерския съвет с Протокол 

№ 44 от 30.10.2013 г. и двегодишните планове за изпълнение на Стратегията, 

приемани също от Министерския съвет (към момента се изпълнява Планът за 

2016-2017 г.). С изпълнението на Стратегията се цели разработването и 

прилагането на политики и мерки за превенция на отпадането и на 

преждевременното напускане на образователната система; въвеждането на 

политики и мерки за интервенция към лицата, идентифицирани в риск от 

отпадане и към тези млади хора, които са напуснали и/или никога не са 

посещавали училище.  

- Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 

(приета с РМС № 12/10.01.2014 г.). Стратегията конкретизира състоянието и 

предизвикателствата пред политиката за учене през целия живот през настоящия 

програмен период; дефинира принципите; определя визията и формулира 

стратегическите цели и показатели за напредък. Стратегията се изпълнява с 

едногодишни планове, приемани от Министерският съвет. 

- Реализирането на дългосрочните политики и мерки в областта на 

професионалното образование и обучение, произтичат от заложеното в 

Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Р 

България (2015-2020), приета от МС с Протокол № 43 от 22.10.2014 г. и от 

Плана за действие в изпълнение на Стратегията. Предприети са действия за 

интегриране на стратегическите насоки на политиката за професионално 

образование и обучение в концептуалната рамка за развитие на образованието 

след 2020 г., вкл. с хоризонт до 2030 година. 

- От 01.08.2016 г. системата на предучилищното и училищното образование в Р 

България се регулира от нов Закон за предучилищното и училищното 

образование. МОН разработи и въведе в практиката държавни образователни 

стандарти за прилагането на Закона, достъпни на страницата на 

Министерството. 

С ПМС № 100/08.06.2018 г. се създаде постоянно действащ Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст и сътрудничеството с всички заинтересовани страни за формиране на 

устойчива, интегрирана политика и ангажираност на всички отговорни институции за 

осигуряване на правото на образоване на всяко дете и ученик. Поддържа се и се развива 

Информационна система за реализация на Механизма, която предоставя интегрирана 

електронна среда и осигурява информационна база за деца и ученици на възраст от 5 до 

18 години, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от 

отпадане от училище или са напуснали преждевременно образователната система. 

Резултатите от дейността на екипите за обхват за учебната 2018/2019 година (периода 

01.08.2019 г. - 15.11.2019 г.) са следните: 
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- Увеличен е броят на екипите за обхват - на терен работят 1 280 екипа с общо 

15 862 представители на различни институции (при 1 239 екипа с 10 030 представители 

на различни институции през 2018 г.); 

- Извършени са 17 294 обходи на адреси;  

- 6 500 са върнатите в образователната система деца и ученици в задължителна 

училищна възраст, които през втория срок на учебната 2018/2019 година не са били в 

образователната система, а са записани за новата 2019/2020 учебна година (фигура 2). 

От тях 4 076 са върнати, след като са били отпаднали, а 2 424 са ново обхванати деца - 

никога преди не са били записвани в предучилищно или училищно образование и са 

записани в образователна институция в резултат на действията на екипите за обхват. В 

ново обхванатите не се включват децата, които по годината си на раждане са записани 

за първи път в подготвителна група (ПГ)- 5, ПГ- 6 или в I клас преди началото на 

учебната година. Същите показатели за децата и учениците на възраст от 5 до 19 

година преди година са били съответно 16 858 върнати и 7 758 ново обхванати; 

- Обхватът на учениците от VІІ клас, без значение на годината на раждане (не 

само родените през 2005 г.), които са продължили образованието си през 2019/2020 

година в VІІІ клас, е 95,64% (95,20% за учебната 2018/2019 година), като отпадналите 

ученици на прехода между основно и средно образование са 2 584 (2 818 за учебната 

2018/2019 година), а върнатите в VІІІ клас са 2 594 (2 116 за учебната 2018/2019 

година). Най-добри резултати в обхващането на учениците от VІІ клас за продължаване 

на основното си образование има в областите Перник, Благоевград, София-град, 

Габрово, Смолян. Най-нисък е обхватът в областите Сливен, Ямбол, Силистра, 

Пазарджик, Стара Загора. 

През 2019 г. МОН осигури допълнително финансиране по Национална програма 

„Заедно за всяко дете“: 

- по модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ са включени 123 образователни 

институции и регионални управления на образованието; 

- по модул 2 „Добри практики на взаимодействие с родителите на институциите 

от системата на предучилищното и училищното образование“ – 92 

образователни институции.  

След извършените обходи с участието на членовете на екипите за обхват от областите, 

училищата и детските градини, са издирени, мотивирани и са върнати в 

образователната система 479 ученици в задължителна училищна възраст. 

През 2019 г. продължи изпълнението на националната Стратегия за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) посредством 

последният тригодишен План за действие за изпълнение на Стратегията – 2018 - 2020 г. 

Постигнатите резултати се отчитат от МОН чрез изготвяне на междинен доклад, който 

се представя в Министерския съвет (МС) всяка година до 31 октомври. В изпълнение 

на т. 12.3. от Стратегията, през 2019 г. бе изготвен междинен доклад за нейното 

изпълнение, който бе представен в МС.  

Политиките за реинтеграция в системата на образованието на тези, които са 

преждевременно напуснали училище, както и за включването на възрастните във 

форми на образование и обучение и обвързването им с мерки за подкрепа за трудова 

реализация са значими, както в средносрочна, така и в дългосрочна перспектива. 

Важността на посочените политики се свързва с два от показателите, по които ЕС 

измерва напредъка в образованието и обучението, а именно: дял на преждевременно 

напусналите училище и дял на участие на възрастните в процеса на учене (на възраст 
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между 25 и 64 год.). Значимостта на посочените показатели е във връзка с уменията и 

пригодността за трудова заетост, както и с благоденствието на личността. На 

настоящия етап отчитането на изпълнението им е въз основа на публикуваните от НСИ 

данни за 2018 г. (първите данни за 2019 г. ще бъдат публикувани от НСИ и Евростат 

към края на м. април 2020 г.). 

Към момента напредъкът на България относно участието на възрастните в процеса на 

учене остава предизвикателство - от 1,6% за 2009 г. до 2,5% - за 2018 г. 

Другият показател – делът на преждевременно напусналите училище (ПНУ), е един от 

двата водещи индикатора в областта на образованието, заложени в стратегията „Европа 

2020“. Целта на Европейския Съюз (ЕС) е да сведе този дял под 10% средно за страните 

от ЕС. В Националната програма за реформи „България 2020” е заложена Национална 

цел 4, която предвижда делът на преждевременно напусналите училище в България да 

достигне под 11% до 2020 г. През 2017 г. стойността на показателя за първи път от 2013 

г. бележи положително изменение, като намалява на 12,7% или с 1,4 п. п. в сравнение с 

2016 г. За 2018 г. стойността на дела на ПНУ остава на равнището от 2017 г. – 12,7%. 

За периода 2013-2018 г. разликата в стойностите на дела на ПНУ за България, спрямо 

средната за ЕС, е най-голяма през 2016 г., когато делът на ПНУ в България е с 3,1% по-

висок от средния за ЕС. Положителна индикация е, че тази разлика спада през 2017 г. 

до 2,1% и през 2018 г. се запазва на същото ниво. 

Графика 4 

Дял на преждевременно напусналите училище за периода 2013-2018 г. (сравнение на 

стойностите му за България със средните за ЕС) 

  

Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ 

МОН предприема редица мерки, свързани с предотвратяване и превенция на ранното 

напускане на училище. 

Работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система се префокусира 

от осигуряване на ежедневната посещаемост към превенция на отпадането и ежедневна 

работа по задържането на интереса на децата в клас. 
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Осъществяват се дейности за осигуряване на плавен преход на децата от семейната 

среда към детските градини и за цялостното развитие на детската личност.  

Подкрепят се общинските политики за десегрегацията, за подобряване на условията за 

достъп до качествено образование на деца и ученици от етническите малцинства, 

посещаващи образователни институции, в които се обучават деца и ученици от 

мнозинството.  

Работи се за равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на 

учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в 

обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие 

на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за 

бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 

Активно се работи за реинтеграцията в образователния процес на върнатите в училище 

отпаднали ученици в зависимост от възрастта; за подбор и насочване към точно 

определена професия, отговаряща на профила на конкретното лице, което ще бъде 

насочено към обучение чрез работа. Провеждат се дейности, съвместно с 

образователни медиатори, които подпомагат учителите при осъществяване на връзките 

с родителската общност, организират се срещи-дебати с родителите в рамките на 

родителски клубове, в т. ч. и решаване на казуси, произтичащи от слаба мотивация за 

учене и традицията на ранните бракове. Партньор е Центърът за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН – 

държавна институция в България, която е създадена в изпълнение на Стратегията за 

образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.  

Изброените мерки оказват положително влияние върху мотивацията за учене и 

намаляване на риска от преждевременно напускане на училище.   

В контекста на ПНУ е извършен анализ на резултатите от НВО – 4. клас, НВО – 7. клас 

и ДЗИ, който показва, че резултатите от външното оценяване са в тясна връзка с 

мотивацията за учебен процес и с риска от напускането на училище; с образователния и 

трудов статус на родителите на децата и учениците, както и с условията на семейната 

среда; с комуникацията училище-родители; с въвеждането на длъжността 

образователен медиатор в училище; с прилагането на IT технологии и иновативни 

методи на преподаване и др.  

По отношение завършването на средно образование важен показател е делът на 

дипломиралите се спрямо випуска от ученици в началото на учебната година. 

Ефективността на показателя дава ясната картина за завършване на средното 

образование – колко от достигналите XII клас се дипломират и какви са разликите 

между завършилите в общото и в професионалното образование. Данните показват, че 

относителният дял на успешно дипломиралите се от записаните в XII клас през 

учебната 2011/2012 година е 87,9% и варира през следващите години, като за учебната 

2017/2018 година този дял намалява на 84,9%. На практика това означава, че 15,1%, или 

приблизително всеки 7-ми ученик, достигнал XII клас през учебната 2017/2018 година, 

не се е дипломирал през годината на завършване. Съгласно дефиницията на показателя 

за ПНУ тези млади хора на възраст 18 – 24 г. попадат в съвкупността на 

преждевременно напусналите училище, защото не са завършили успешно средно 

образование. В сравнение със завършващите средно образование в 

общообразователните и специални училища (94,7%) проблемно се очертава успешното 

завършване на средно образование сред абитуриентите в професионалното образование 

– 75,5 % за 2017/2018 учебна година. С цел подобряване на тези резултати, в периода 

2017-2019 г. МОН прилага политики, насочени към подкрепа на професионалното 
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образование и мотивиране на учениците в професионалните гимназии чрез дуална 

форма на обучение, чрез предоставяне на стипендии и на безплатен транспорт за 

учениците до най-близкото училище, в което се обучават за придобиване на 

квалификация по професия, ако такова обучение не се провежда в населеното място, в 

което живее ученикът.  

По отношение дела на ПНУ следва да се анализират и данните за незаетите и неучещи 

младежи на възраст 15-24 г. В стойността на показателя в периода от 2013 до 2018 г. се 

наблюдава постепенен спад – от 21,6% през 2013 г. делът на младежите, които нито 

учат, нито работят, спада до 15% през 2018 г. В тази посока е необходим синхрон на 

политиките за ограмотяване и заетост, както и ефективност на мерките за реинтеграция 

в образователната система. Необходима е и по-висока степен на обвързаност между 

действията на заинтересованите институции и на местния бизнес с цел “затваряне на 

кръга“ – след като едно лице бъде ограмотено и е усвоило съответното учебно 

съдържание, да бъде подкрепено за придобиване на квалификация и при намиране на 

работа. 

Напускането на училище преди завършване на основно и средно образование е 

основният фактор за формиране на стойността на ПНУ. Ето защо всички политики на 

МОН, в изпълнение на Стратегията, са насочени към превенция на отпадането от 

училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. 

 

 

Използване на различни форми на обучение за 

задържане на младежите в образователната система 

и за завръщане на преждевременно напусналите 

училище  

Прилагането на форми на обучение, различни от дневната, е възможност за 

продължаване на обучението/образованието от лица в риск от отпадане/отпаднали 

от формалната образователна система. По-широкото популяризиране и прилагане на 

форми, различни от дневната, е основен инструмент за продължаване на обучението на 

тези лица в гимназиална степен, които по различни причини не могат да се обучават в 

дневна форма. Прилагането на такива форми е положително за успешното завършване 

на средно образование за лица над 16 годишна възраст, вкл. и преждевременно 

напуснали образователната система. В процеса на реинтеграция се залага особено на 

неприсъствени форми и на такива, които са извън работното време, подходящи за 

работещите млади хора. Полагат се усилия преждевременно напусналите училище да 

придобият подходяща за тях професионална квалификация в подходящи форми и 

съобразно причините за попадане в риск от отпадане. Така например, за лица, които по 

здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма се прилагат други 

форми, които осигуряват обучение в различни срокове и обстановка, съобразно 

здравословното състояние на лицето. За учениците със специални образователни 

потребности, които се обучават в дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна форма 

или в дуална система на обучение, и за ученици с изявени дарби, които се обучават в 

комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение, при 

необходимост се разработва индивидуален учебен план въз основа на училищния 

учебен план. В чл. 147 от Наредбата за приобщаващото образование се разпределя 

учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната 

подготовка в индивидуалния учебен план. Според потребностите, възможностите и 

способностите на учениците със специални образователни потребности и на учениците 
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с изявени дарби в индивидуалния учебен план се допуска отсъствие в раздел А на 

учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато обучението на ученика по него 

е невъзможно и това е доказано с медицински документ. Отсъствие в раздел А и/или в 

раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и въз 

основа на медицински документ, екипът за подкрепа за личностно развитие е 

препоръчал съответните предмети да не се изучават – за учениците със специални 

образователни потребности. Намален брой учебни часове по един, повече или по 

всички учебни предмети, като намаляването в основната степен на образование не 

може да бъде повече от 50%, а в средната степен на образование – не може да бъде 

повече от 70% за всеки отделен учебен предмет. Обучението на лица със здравословни 

проблеми в различни от дневната форми – самостоятелна по здравословни причини, 

комбинирана, индивидуална – е условие за повишаване на обхвата на такива лица във 

формалната образователна система и осигуряване на възможности за ефективни 

индивидуални стратегии за учене през целия живот. 

За лица, които са напуснали или са в риск от отпадане от формалната 

образователна система по други причини (икономически, социални, семейни, 

образователни) училището осигурява възможности за обучение в различните 

степени и етапи на образование в други форми. Към тези форми се отнасят:  

- вечерната форма, за лица навършили 16 години, но по изключение може да се 

приемат и лица навършили 14 години, които поради семейни или социални 

причини не могат да се обучават в дневна форма. Също така могат да се 

обучават ученици със специални образователни потребности, но по 

индивидуален учебен план за разлика от първите две групи, които се обучават 

по училищен учебен план.  

- задочната форма, която е за лица навършили 16 години и се провежда по 

училищния учебен план, като включва учебни часове, самостоятелна подготовка 

и полагане на изпити.  

- самостоятелната форма е по-гъвкава и най-предпочитаната измежду другите 

форми на образование. Тя позволява включването на лица, както в задължителна 

училищна възраст при определени условия, така и на лица на 16 и повече 

години.  

Според данните за прилагането на такива форми през учебната 2019/2020 г., 

предоставени от Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО) 

към 01.12.2019 г., а и предвид данните за учебната 2018/2019 г. (актуални към 

01.12.2018 г.), както и въз основа на данни за лица на възраст 16 - 25 години, според 

Европейската стратегическа рамка, и данни за възрастовата група 16 - 29 (вкл.) според 

Българската стратегическа рамка, е видно следното: 

- Общият брой на учащите лица до 29 г. в другите форми на обучение във всички 

степени на училищното образование за учебната 2019/2020 г. е 11 047, спрямо 

15 200 за учебната 2018/2019 г. Лицата на възраст до 25 години (вкл.) са 8 765, 

при 11 858 в предходната учебна година.  

- За 2019/2020 г. броят на лицата в гимназиален етап на възраст до 25 години е 7 

635 души, от които 6 292 в самостоятелна форма на обучение, в задочна форма 

са 839, а учащите във вечерна форма са 504. За сравнение, техният брой за 

предходната учебна година е бил следния: в самостоятелна форма са участвали 7 

242 души, в задочна – 1 143 и във вечерна – 598. В прогимназиалния етап най-

предпочитаната форма на обучение сред „другите” форми на обучение е 

самостоятелната. 
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- Лицата на възраст 16-29 години, по данни за 2019/2020 учебна година, се 

разпределят по следния начин: в гимназиалния етап в самостоятелна форма на 

обучение се учат 7 236 души, в задочна -  1 314 и във вечерна – 687. За 

сравнение, през учебната 2018/2019 година броят на участвалите в 

самостоятелна форма на обучение в гимназиален етап е 9 538 души, задочна – 1 

887 и вечерна – 781.  
 

Графика 53  

Дял на учащите на възраст 16-25 и 

16-29 години спрямо общия брой на учащите на възраст 16 и повече години в други 

форми на обучение през 2017/2018 и 2018/2019 учебна година 

 

  

         2019/2020 учебна година                                             2018/2019 учебна година 

Делът за учебната 2019/2020 г. на лицата на възраст 16-29 г. е нараснал с 0.9 п. п. 

спрямо този от 2018/2019 г.  

Общият брой на обучаваните в гимназиална степен във всички форми на обучение към 

01.12.2019 г. за учебната 2019/2020 година е 270 159, а броят на тези в най-

предпочитаните три форми, различни от дневната (самостоятелна над 16-годишна 

възраст, задочна и вечерна) е 17 536 души (6.5% от всички обучавани в степента). Към 

01.12.2018 г. за учебната 2018/2019 г. броят на обучаваните в гимназиална степен е 272 

024, а делът на тези в най-предпочитаните три форми (самостоятелна над 16-годишна 

възраст, задочна и вечерна), различни от дневната, е 6.9% от всички записани в 

степента. 

С постановление № 352 на МС от 31.12.2018 г. бе допълнено и изменено 

Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г., като се въвеждат критерии за определяне 

на специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и се въвеждат 

определения за доказана потребност от специалисти на пазара на труда. На 18.12.2019 

г. на заседание на МС бе одобрено Постановление за актуализиране на списъците със 

                                                           
3 Диаграма № 1. Дял на записаните (%) в други форми на обучение по възрастови групи 16-25 г., 16-29 г. 

от общия брой на записаните на възраст 16 и повече години в същите форми на обучение за учебната 

2019/2020 г. и 2018/2019 г. 
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защитените от държавата специалности и специалностите с очакван недостиг на 

специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 година. 

С ПМС № 20 от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на ПМС № 328 на МС от 

21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование се уреждат условията за получаване на стипендии в 

дуалната форма на обучение, както и за ученици в паралелки със защитени 

специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на 

труда. По този начин се гарантира устойчивост на подкрепата на дуалното обучение 

чрез средствата на държавния бюджет 

На 24 октомври 2018 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 

професионалното образование и обучение (ДВ бр. 92 от 6.11.2018 г.), като основните 

промени са по отношение на: 

- изискванията към работодателите и наставниците с цел осигуряване на 

качеството в дуалната система на обучение, вкл. чрез създаване и поддържане на 

база данни на предприятията – партньори на училищата в дуалното обучение; 

- определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители и 

наставници в дуалната система на обучение; 

- актуализиране на учебните програми в съответствие с динамично променящите 

се изисквания на бизнеса 

Със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на министъра на образованието и науката е 

утвърдена програма за обучение на наставници за придобиване на основни 

педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за 

осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). 

Системата на дуалното обучение е един от инструментите за осигуряване на 

съответствие между образованието и нуждите на пазара на труда. През 2019 г. 

приключи проект „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на 

обществото- ДОМИНО“, финансиран в рамките на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество и реализиран през периода 2015 - 2019 г. Основната цел на проекта бе 

свързана със създаването на пилотен модел за дуално обучение в България, основан на 

отговорните партньорски отношения между образователните институции и бизнеса. 

Подкрепата за училищата и предприятията се осъществява чрез разработените в 

рамките на проекта методически материали като: Методология за прилагане на 

швейцарския модел на дуално обучение в българската система за професионално 

образование; Практическо ръководство „Дуално образование“; Практическо 

ръководство за изпълнение на дейностите на ниво изпълняваща институция; Образци 

на „Споразумение за съвместна дейност“ и на „Партньорско споразумение“. След 

приключването на проекта дейностите, свързани с методическото подпомагане на 

училищата и предприятията при въвеждането и осъществяването на дуалното обучение, 

ще се осъществяват от МОН. 

В резултат на целенасочените политики и създаването на насърчаваща нормативна 

среда, са активизирани партньорствата между училищата и работодателите и интересът 

към обучението чрез работа (дуална система на обучение) нараства значително – ако 

през 2018/2019 учебна година в дуална форма от VIII до XII клас общо се обучават 

3 884 ученици, то през 2019/2020 учебна година броят на учениците в дуална система 

на обучение е 6 339. 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ през 2019 г. 

включва нова дейност „Модернизиране на учебното съдържание“ към модул 

„Модернизиране на системата на професионалното образование“, чрез която екипи от 
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40 професионални гимназии, представители на бизнеса и представители на висши 

училища разработват учебни програми. По дейност „Модернизиране на материално-

техническата база“ са предвидени 1 500 000 лв. През 2019 г. са финансирани 26 проекта 

на професионални гимназии, като стойността на националното финансиране е 1 489 840 

лв., а осигуреното от бизнеса съфинансиране е 213 927 лв. Екипите, координирани от 

професионални гимназии, са разработили над 600 учебни програми. В рамките на 

модул „Модернизиране на системата на професионалното образование и обучение“ в 

партньорство с бизнеса и с 35% съфинансиране от страна на бизнес партньорите, са 

разработени 4 електронни учебни помагала за професионална подготовка. 

През месец юли 2019 г. приключи проект за преглед на Списъка на професиите в 

професионалното образование и обучение (СППОО) и методиката за разписване на 

държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на професионална 

квалификация в рамките на механизма за подкрепа на структурните реформи към 

Генералния секретариат на Европейската комисия. В резултат от проектните дейности е 

осъществена оптимизация на реда за включване на нови професии в СППОО. През 

месец ноември 2019 г. стартира втора фаза на проекта – „Техническа помощ за 

създаването на секторни съвети за уменията“. В рамките на дейностите е предвидено 

създаване на модел на секторни съвети за уменията, преглед на СППОО и разработване 

на насоки за транзитирането на ДОС в учебните и изпитните програми. 

На 25.09.2018 г. е конституиран Консултативен съвет по професионално образование и 

обучение (КС по ПОО) към министъра на образованието и науката. В него участват 

представители на ресорни министерства, национално представителни организации на 

работодателите и национално представителни организации на работниците и 

служителите, Националното сдружение на общините в България, работодатели, 

Националния статистически институт, представители на висши училища, директори на 

професионални гимназии и представители на бизнеса, успешно партниращи с училища 

в дуалната система на обучение. До 31.12.2019 г. са проведени шест редовни заседания 

на КС по ПОО по теми, свързани с популяризиране на ПОО, разширяване обхвата на 

дуалното обучение, модернизиране на ПОО – СППОО, ДОС, учебни програми и учебно 

съдържание, правила за план-прием в посока STEM специалности. 

С решение от 29.11.2019 г.на КС по ПОО са одобрени правила за план-прием за 

учебната 2020/2021 година, съгласно които на областно ниво са поставени цели за 

увеличаване на приема в професионални паралелки и на национално ниво – 

увеличаване на приема по STEM профили и професии. Съгласно правилата, общият 

ръст на професионалните паралелки на национално ниво за учебната 2020/2021 следва 

да достигне 58%, което е с 4 п. п. над базовата стойност от 54% за 2018/2019 година. 

Целевата стойност за увеличаване на приема в паралелки със STEM профили и 

професии за 2020/2021 учебна година е 54%, което е с 4 п. п. увеличение спрямо 

базовата стойност от 50% за учебната 2018/2019 година. Посредством това 

преструктуриране на план-приема се насърчава обучението в специалности от 

професии и профили, които отговарят на потребностите на бизнеса. 

През 2019 г., с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, МОН стартира пилотен 

проект за проследяване на завършилите ПОО в три области – Враца, Бургас и Стара 

Загора. Проектът ще анализира данни от административните регистри в образованието 

и заетостта и ще създаде прототип на проучване на нужните умения за реализация на 

пазара на труда и/или продължаване в по-висока образователна степен. 

Продължителността на дейностите е в периода 01.04.2019 – 31.03.2021 г.  

В изпълнение на последните промени в ЗПОО и съобразно отговорностите на 

Министерството на икономиката, с Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. са 
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определени условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни 

на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за 

осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). 

Дейностите, свързани с НПИЕГМ 2014-2020 г. са интегрирани и представляват 

съществена част от процесите на планиране и изпълнение на Националната стратегия 

за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. (НСУЦЖ 2014-2020). Съгласуваният 

подход за изпълнение е последователно провеждан във всички оперативни документи 

(Плановете за действие за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.), одобрени 

във връзка с изпълнението на тази Стратегия. 

В подкрепа на изпълнението на НСУЦЖ 2014-2020 г. се изпълняват националните 

приоритети в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и 

националната подкрепа за съдържателно и функционално развитие на Електронната 

платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).  

Създаден е координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите страни 

в сектора за учене на възрастни. Във всичките 28 области на страната са създадени 

областни координационни групи за учене през целия живот. С тяхното активно участие 

бе проведен национален консултативен процес в изпълнение на Препоръката на Съвета 

от 19 декември 2016 г. за повишаване на уменията на възрастните. Като резултат са 

направени конкретни предложения във връзка с планирането на следващия програмен 

период. За популяризиране на ползите от ученето и за отчитане на приноса към 

развитието на сектора за учене на възрастни, както и за обмен на добри практики, са 

организирани Национални дни за учене през целия живот. 

По отношение на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) 

продължава изпълнението и на двугодишната работна програма (2019-2020) на МОН. В 

подкрепа на професионалното развитие на учителите, обучителите, изследователите и 

експертите, на Платформата са публикувани над 180 съдържателни единици – блог 

статии, ресурси, новини, събития на български език. С цел създаването на електронна 

библиотека е проведено изследване за наличното съдържание и са идентифицирани над 

300 ресурса по ключови теми като: учебна среда, качество, подкрепа на обучаемия, 

политики и умения за живот. Тези теми са изцяло свързани с повишаване участието на 

възрастни в процеса на учене, а част от подтемите към тях - с преждевременно 

напусналите училище. Това превръща Електронната платформа за учене на възрастни в 

Европа (EPALE) в ключов интерактивен инструмент, който допринася за изпълнението 

на компенсаторни политики в национален контекст, елементи от които се съдържат и в 

Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. 

За отчетния период е разработена нова двугодишна работна програма (2020-2021) на 

националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на 

възрастни. Програмата е одобрена за финансиране от Европейската комисия (ЕК). Като 

основни резултати от нейното изпълнение се очаква да бъде засилено 

взаимодействието между координационните механизми в сектора за учене на 

възрастни, вкл. по посока за формулиране на препоръки относно целите и приоритетите 

през следващия програмен период 2021-2027 г. Акцент в дейностите, одобрени от ЕК, 

ще бъде и оценяването на въздействието на политиката за учене на възрастни, 

провеждана през периода 2014-2020 г., разработване на общ комуникационен план и др. 

Националните дни за учене през целия живот през 2019 г. бяха проведени в гр. Велико 

Търново в периода 9-11 октомври, вкл. Годишни награди за принос в развитието 

сектора за учене на възрастни, изложение на институции и организации за образование 

и обучение на възрастни с повече от 300 участници, представители на заинтересованите 
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страни: министерства, ведомства, социални партньори, ръководители на институции и 

организации за учене на възрастни, обучители и възрастни обучаеми. В рамките на 

събитието бе проведена и Национална конференция за Електронната платформа за 

учене на възрастни в Европа (EPALE) за повишаване на компетентността на 

професионалистите в сектора за учене на възрастни с участието на повече от 70 

участници. 

Освен различните форми на обучение, които се прилагат за трайно включване на 

младежите в образователната система и за завръщане на преждевременно напусналите 

училище, трябва да се отбележи, че Законът за предучилищното и училищно 

образование (ЗПУО) дава още една възможност на младежи със специални 

образователни потребности или увреждания да валидират компетентностите си и да 

продължат образованието си. 

Валидирането на компетентности, съгласно чл. 122 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците, се извършва на лице със 

специални образователни потребности, придобило съответния документ с оценки с 

качествен показател – за придобити компетентности за завършен период от училищно 

обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование, както и 

клас от първи гимназиален етап или първи гимназиален етап на средното образование.  

Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., валидиране на 

компетентности може да се извършва по учебните предмети, необходими за 

завършване на начален етап или на прогимназиален етап от основната степен на 

образование. След валидиране на основна степен на образование всеки гражданин на 

Република България може да продължи образованието си в гимназия, средно или 

обединено училище. Това кореспондира напълно с разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от 

ЗПУО, в която законодателят е защитил правото на образование на всеки гражданин, 

както и правото за повишаване на образованието и квалификацията, в т.ч. и на 

младежите над 16-годишна възраст със специални образователни потребности. 

В този смисъл са спазени принципите, залегнали в ЗПУО, за равен достъп до 

качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, както и за 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация по признак заболяване при 

провеждане на училищното образование. 

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през месец 

март 2019 г. започна реализирането на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ с 

конкретен бенефициент МОН. Основната цел на проекта е да се подпомогне равният 

достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното 

образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски 

при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и 

възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща 

социална, професионална и личностна реализация. Проектът е насочен към намаляване 

на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на 

обучение, както и към повторното им включване в системата. Фокусът е насочен към 

ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование, като в зависимост 

от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и 

надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за 

мотивиране на учениците за оставането им в училище и за предотвратяване на 

преждевременното напускане. 

Статистиката за висшето образование показва, че броят на обучаваните студенти през 

академичната 2018-2019 година за първия семестър е 158 249, а за втория – 147 641. 
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Броят на завършилите студенти през 2019 г. на възраст до 29 години включително е 

29 757.  

През 2019 г. с Решение на МС е предложен на Народното събрание за одобряване 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, който е 

одобрен от НС и е в сила от 25 февруари 2020 г. Промените са свързани със следното: 

- Оптимизация на структурната мрежа – за да се стимулират висшите училища да 

съсредоточат усилията си върху подготовката на кадри за пазара на труда с 

необходимото качество, се предвижда изготвянето на Национална карта на висшето 

образование, която да се приема с акт на Народното събрание. С нея ще се определят 

териториалната и профилната структура на институционалната мрежа за висше 

образование. 

- Управление на висшите училища – с цел стимулиране на професионалното 

развитие на младите нехабилитирани преподаватели и тяхната отговорност към 

развитието на висшето училище, с предложените промени в органите за управление на 

висшето училище се увеличава квотата на младите преподаватели.  

- Други промени – за улеснение на реализацията у нас на младите хора, получили 

образованието си в чуждестранни висши училища, се въвежда двумесечен срок за 

признаването на дипломите за висше образование, придобито в чужбина, включително 

и дипломи за придобита степен, съответстваща на образователната и научна степен 

„доктор“. 

Измененият и допълнен Закон за висшето образование обхваща системата на висшето 

образование, която се състои от 33 държавни висши училища, 14 частни висши 

училища, 4 държавни висши военни училища към Министерството на отбраната, 1 към 

Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР) и научните организации, 

в които към втория семестър на учебната 2018-2019 година са се обучавали общо 

203 602 студенти и 5 928 докторанти в редовна и задочна форма на обучение: 

- в държавните висши училища 171 420 студенти и 5 090 докторанти; 

- в частните висши училища – 25 504 студенти и 217 докторанти; 

- в държавните висши военни училища – 5 254 студенти; 

- в Академията на МВР – 1 424 студенти; 

- в научните организации са се обучавали 621 докторанти в редовна и задочна 

форма на обучение.  

 

Графика 64 

Относителен дял на заетите лица, на възраст 15-34 г., намерили реализация на 

пазара на труда в рамките на 1 до 3 години след като успешно са завършили най-

малко средно образование (ISCED 3) и по-висока степен (ISCED 4, 5, 6, 7 и 8), 

неучастващи в образование и обучение през последните 4 седмици, вкл. 

наблюдаваната седмица, от населението на същата възраст 

                                                           
4 По данни от Евростат 
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Насърчаване предприемачеството сред младите хора и  

обучението по предприемачество в училищата 

Насърчаването на предприемачеството сред младите хора и обучението по 

предприемачество в училищата са сред основните мерки в област „Предприемачество“ 

от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-

2020 г. В процеса на обучение се предоставят знания на ученици в областта на 

предприемачеството с цел след завършване на образованието си да имат познания да 

осъществяват предприемаческа инициатива. Проект „Стартс“ на Министерството на 

икономиката има за цел създаването на тренировъчни предприятия и получаване на 

знания за стартиране и управление на бизнес от ученици в училищата по изкуствата и в 

спортните училища. 

През 2019 г. проект „Стартс“ работи с 5 училища – 2 училища по изкуства и 3 спортни 

училища. През 2019 г. са създадени 5 тренировъчни предприятия и са обучени в 

рамките на 60 учебни часа по предприемачество и защита на търговска марка общо 45 

ученици. Този проект е важен, тъй като учениците от тези училища имат специфични 

умения и качества да бъдат успешни предприемачи.  

Обучението по проекта се извършва чрез създаване на тренировъчни предприятия. 

Учениците преминават през обучение и менторство по предприемачество, защита на 

интелектуалната собственост и участват в изложение на тренировъчните предприятия 

на национално ниво. В допълнение, националният конкурс „Брандико” се изпълнява в 

рамките на проект „Стартс“. Конкурсът е за защита на интелектуалната собственост в 

тренировъчните предприятия. Чрез него ученици от тренировъчни предприятия се 

обучават за същността и значението на създаване и защита на търговска марка.  
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Идентифициране и активиране на младежите, които 

не учат, не работят и не са регистрирани в бюрата 

по труда 

Идентифицирането и активирането на младежи, които не учат, не се образоват, не 

работят и не са регистрирани в бюрата по труда (NEETs) е важен приоритет в 

дейностите по Гаранцията за младежта и през 2019 г. – оказвана им е подкрепа за 

започване на работа, за включване в обучение или връщане в образователната система. 

3а достигане до младежите от групата NEETs и за тяхното активиране продължиха да 

работят младежките медиатори, назначени по Национална програма „Активиране 

на неактивни лица“ в общините с най-висок брой неактивни младежи. Основната 

дейност на младежките медиатори е посредничество между икономически неактивните 

младежи и институциите, които им предоставят подходящите социални, здравни, 

образователни и др. услуги, допълващи посредническите услуги, предоставяни от 

бюрата по труда. В работата си младежките медиатори си сътрудничиха с трудовите 

посредници и с ромските медиатори от местните бюра по труда. В процеса на работа 

през 2019 г. младежките медиатори осъществиха 704 срещи за договаряне на съвместна 

работа с представители на НПО и др. институции/организации на местно ниво. В 

резултат от проведените срещи, младежките медиатори са осъществили 311 съвместни 

дейности с представители на НПО и др. институции и организации. 

Основна цел в работата на младежките и ромските медиатори е активирането на млади 

хора. Преобладаващата част от активираните през 2019 г. младежи са регистрирани в 

бюрата по труда - 4 3835 неактивни младежи до 29 г. (при 3 847 през 2018 г.). В 

допълнение, от ежемесечно събираната информация от младежките медиатори за 

дейността им, са видни следните конкретни резултати от работата им през 2019 г.: 

- В бюрата по труда са регистрирани 1 412 младежи до 29 г., вкл. 707 младежи до 

24 г. (през 2018 г. са регистрирани 1 392 младежи до 29 г.); 

- 195 младежи до 29 г. (от тях 84 до 24 г.) са започнали работа с посредничеството 

на бюрата по труда (през 2018 г. са започнали работа 418 младежи до 29 г.);  

- 317 младежи до 29 г. са започнали работа с помощта на младежките медиатори, 

150 от тях са до 24 г. (през 2018 г. с посредничеството на младежките медиатори 

са започнали работа 550 младежи до 29 г.);  

- С 7 040 младежи до 29 г. (вкл. 3 828 младежи до 24 г.) е осъществен контакт от 

младежките медиатори, като част от младежите сами са търсили подкрепата на 

медиаторите (при 8 497 младежи до 29 г. през 2018 г.);  
- 6 743 младежи до 29 г. са идентифицирани като младежи, попадащи в групата 

NEETs (от тях 3 902 са младежи до 24 г.) (през 2018 г. – 7 121 младежи до 29 г.);  

- 6 481 младежи до 29 г. са били консултирани и/или информирани, като 3 593 от 

тях са младежи до 24 г. (през 2018 г. – 8 650 младежи до 29 г.); 

- 2 970 младежи до 29 г. (вкл. 1 748 до 24 г.) са били подпомогнати при 

осъществяването на контакт с организация/институция с оглед активирането им 

(през 2018 г. – 4 132 младежи до 29 г.).  

Значителни дейности за активиране на неактивни младежи се осъществиха и от бюрата 

по труда. През 2019 г. са проведени 107 младежки трудови борси, на които 

работодателите и младежите се срещат и обсъждат предлаганата работа и условията на 

труд и заплащане. В проведените младежки трудови борси са участвали 2 106 младежи 

до 29 г. (от тях 1 095 до 24 г.) и 1 245 от тях са започнали работа след участието си в 

                                                           
5 В изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица“ 
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трудова борса (525 от започналите работа са младежи до 24 г.). 30% от постъпилите на 

работа младежи не са били регистрирани в бюрата по труда. 

Неактивните младежи са приоритетна група и по ОП РЧР 2014 – 2020. Програмата има 

специален инвестиционен приоритет, в който са концентрирани мерки за младежи до 

29 г., сред които безработни и неактивни лица от групата NEETs. По отношение на 

младите хора, по ОП РЧР се прилага цялостен подход, при който лицето се подкрепя от 

момента на идентифицирането му като неактивно лице, до осигуряването на подкрепа 

за интеграцията му на пазара на труда. През 2019 г. предвидените услуги се 

предоставят от АЗ, по стартиралата през 2017 г. операция „Готови за работа”. 

Операцията е насочена към активиране на младежи до 29-годишна възраст (вкл.), които 

не са нито в образование или обучение, нито в заетост, а и не са регистрирани като 

безработни лица. В изпълнение на основната цел са поставени и под-цели, чрез които 

да се проследяват етапите за изпълнение на операцията:  

- мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивните младежи от 

целевата група; 

- психологическо подпомагане на неактивните лица чрез провеждане на 

„Ателиета за търсене на работа”; 

- подобряване на възможностите на младежите за осигуряване на заетост чрез 

организиране на трудови борси, на които да бъде осъществен контакт между 

младежите и потенциални работодатели. 

Прилагането на цялостен подход, при който младежът се подкрепя от момента на 

идентифицирането му като неактивен, до осигуряването на подкрепа за интеграцията 

му на пазара на труда. В работата с неактивните младежи се използват „Методика за 

идентифициране и активиране на неактивни младежи” и „Ръководство за работа на 

конкретния бенефициент по проекта”, разработени и утвърдени по проекта. Увеличен е 

финансовият ресурс на проекта и периода за неговото изпълнение до 2023 г.  

През 2019 г. продължи дейността на експертите-активиране по идентифициране и 

активиране на младежи от целевата група и са идентифицирани 9 136 неактивни лица. 

Общо от началото на изпълнението на проекта до края на 2019 г. са идентифицирани 18 

570 (заложена цел по проекта - 17 500) неактивни младежи, чрез дейността на 

активаторите и съдействието на външни изпълнители. 

За подпомагане дейността по идентифициране и активиране на икономически 

неактивни младежи до 29 г. (вкл.), които не са в образование или обучение и не са 

регистрирани в ДБТ, на територията на ДРСЗ – Русе, Благоевград, Монтана, Хасково и 

Ловеч са изпълнени заложените цели в сключените договори с външни изпълнители. 

През 2019 г. са сключени договори с външен изпълнител за идентифициране и 

активиране на неактивни младежи  на територията на ДРСЗ – София, Бургас, Варна и 

Пловдив.  

 

2.4. Подкрепящи мерки за интегриране на пазара на труда 

Добавената стойност от изпълнението на Гаранцията за младежта към дейностите за 

трудова реализация на младежите е краткия срок за предоставянето на оферта и преди 

всичко – качеството на отправените предложения. Младежите, обект на Гаранцията 

могат да се възползват от разнообразни възможности, свързани с подпомагане 

трудовата им реализация: 

Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови 

компетентности, търсени на пазара на труда; 
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Подкрепа за намиране на работа на първичния пазар на труда; 

Подкрепа за създаване на работни места за наемане на безработни младежи, 

регистрирани в бюрата по труда;  

Осигуряване на стажуване на работно място за младежи с образование и 

квалификация; 

Осигуряване на чиракуване за младежи с ниско равнище на образование и без 

квалификация; 

Субсидиране на временна заетост; 

Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост 

(EURES). 

Въпреки значителното намаляване на младежката безработица, все още остават 

предизвикателствата, свързани с трудовата реализация на младежите от най-уязвимите 

групи – с ниско или нетърсено образование, без професионална квалификация, без 

професионален и/или трудов опит, без ключови умения и трудови навици, 

преждевременно напуснали училище, както и загубилите трудова мотивация поради 

продължителен престой без работа, икономически неактивни и обезкуражени.  

С регистрираните в бюрата по труда младежи, чиято регистрация е с продължителност 

до 4 месеца и попадат в Гаранцията за младежта, работят трудовите посредници, 

ромските медиатори, кейс-мениджърите и психолозите с цел предоставяне на услуги и 

отправяне на оферта за включване в обучение и/или заетост. През 2019 г. на всички 

новорегистрирани младежи до 29 г. (61 122 младежи), вкл. младежите до 24 г. (26 931 

младежи), са изготвени индивидуални планове за действие. Младежите са мотивирани 

за активно поведение на пазара на труда чрез осигуряване на възможности за заетост, 

чиракуване, стажуване или обучение. 

В рамките на 4 месеца от регистрацията, с посредничеството и подкрепата на екипите в 

бюрата по труда и най-вече на трудовите посредници, през 2019 г. работа са започнали: 

- 33 838 младежи до 29 г. (вкл. 12 996 младежи до 24 г.) на първичния пазар на 

труда; 

- 6 021 младежи до 29 г. (вкл. 2 837 са младежи до 24 г.) по програми, проекти и 

мерки за заетост, стажуване и чиракуване, финансирани със средства, както от 

държавния бюджет, така и от ОП РЧР. 

В различни форми на обучение са включени 1 728 младежи до 29 г. (вкл. 700 до 24 г.), 

като 268 младежи до 29 г. (101 младежи до 24 г.) са завършили обучение за 

придобиване на професионална квалификация в ДП БГЦПО. 

През м. септември 2019 г. европейската мрежа за трудова мобилност EURES 

България, която е част от Агенцията по заетостта организира и проведе Европейски ден 

на труда в София. Повече от 1 300 свободни работни места са представени онлайн 

български и чуждестранни работодатели. За първи път у нас международна трудова 

борса се провежда като борса на място и едновременно с това онлайн събитие, чрез 

използването на електронната EURES платформа на ЕК за онлайн комуникация. Така 

работодателите и търсещите работа имат възможността да се свързват напълно 

безплатно, без да е необходимо присъствието им на място. 

В онлайн платформата са се регистрирали близо 130 работодатели от 10 държави 

– България, Дания, Естония, Германия, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Испания 

и Швеция, като 109 от работодателите са български. 1 370 търсещи работа, 

включително младежи, са се регистрирали в платформата. На Европейския ден на труда 

успоредно с онлайн събитието на място бяха организирани 30 щанда, 15 български и 

европейски работодатели и над 60 EURES представители от Германия, Дания, Естония, 
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Кипър, Финландия, Холандия, Чехия, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, 

Словения и Швеция. Всички те предлагаха свободни работни места, както и условията 

за работа в своите държави. С повече от 10 000 посещения онлайн и 442 съобщения в 

публичния чат на електронната платформа приключи Европейският ден на труда в 

София. 

 

Програми, мерки и операции за заетост и обучение на 

безработни младежи 

Подкрепящите мерки за интегриране на пазара на труда включваха конкретни мерки и 

програми от ЗНЗ, даващи възможност на младите хора да започнат първа работа, да 

стажуват, чиракуват, да се обучават на работното място или да участват в друга форма 

на обучение. Общо в програми, проекти и мерки за заетост, финансирани със 

средства от държавния бюджет са участвали 3 586 младежи до 29 г. (от тях 1 460 до 24 

г.). Сред инициативите, осигурили най-голяма заетост за младежи през 2019 г. са: 

- Програма „Старт на кариерата”, по която безработни младежи до 29-годишна 

възраст, със завършено висше образование (дипломирани), в рамките на 9 

месеца придобиват трудов стаж и опит по своята специалност чрез работа в 

публичната администрация. Целта е улесняване на прехода от образование към 

заетост и постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и практика, 

съответстващи на изискванията на пазара на труда. През 2019 г. по Програмата 

са нововключени 692 младежи от целевата група. 

През м. октомври 2019 г. Агенцията по заетостта стартира реализацията на нова 

Процедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства по 

Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2020 г. Обявени бяха 1 989 

работни места, на които младежите имаха възможността да стартират трудовата 

си реализация. Общо 840 младежи подадоха документи за кандидатстване за 

работните места в централните ведомства, съобразно утвърдената от министъра 

на труда и социалната политика квота. Работодателите проведоха интервюта с 

кандидатите за всяко работно място и извършиха класиране. Общо 493 младежи 

до 29 г. предстои да бъдат насочени от ДБТ и наети на трудово правоотношение 

за регламентирания субсидиран период по Програмата за заетост през 2020 г., 

след договориране с работодателите. 

- По мерки за субсидирана заетост, по реда на Закона за насърчаване на заетостта 

(ЗНЗ) е осигурена заетост на общо 538 младежи до 29 г. (от тях 284 до 24 г.). 

Мерките по ЗНЗ осигуряват равни възможности, социално-икономическа 

интеграция, както и условия за развитие на самостоятелна стопанска дейност на 

младите хора на пазара на труда. Посредством субсидии, работодателите се 

насърчават да разкриват работни места и да наемат на тях безработни младежи 

до 29 г., регистрирани в съответните териториални поделения на АЗ, вкл. за 

стажуване, чиракуване или на непълно работно време, съобразно образователно-

квалификационния профил на младежа и продължителността на периода на 

безработица; 

- С цел създаването на възможност за въздействие на местно ниво за 

преодоляване на социално-икономическите проблеми и негативни тенденции на 

пазара на труда в отделните региони, с предоставени от държавния бюджет 

средства през 2019 г. се реализираха 28 регионални програми за заетост. 

Програмите бяха насочени към специфичните за всяка община групи в 

неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч. и безработни младежи до 



29 

 

29г. Към 31.12.2019 г. по регионалните програми за заетост са нововключени 

206 младежи до 29 г. (вкл.) (от тях 81 младежи до 24 г. (вкл.)). 

В Ателиета за търсене на работа за усвояване на знания и умения за търсене на 

работа и представяне пред работодател, през 2019 г. са включени 18 236 младежи до 29 

г., от които 7 589 са младежи до 24 г.  

Услугата индивидуално психологическо подпомагане, предоставяна от психолозите 

в бюрата по труда са получили 1 067 младежи до 29 г., от които 427 са до 24 г. В 

групови консултации за психологическо подпомагане са участвали 1 342 младежи 

до 29 г., от които 597 са до 24 г.  

През 2019 г. мениджърите на случай в бюрата по труда са предоставили услугата 

индивидуално консултиране и са осъществили контакт със социални, здравни, 

образователни и др. институции за преодоляване на пречките за започване на работа на 

1 221 младежи до 29 г., от които 513 са младежи до 24 г. 

В индивидуални и групови консултации за професионално ориентиране са участвали 39 

953 младежи до 29 г., от които 15 572 младежи до 24 г. 

През 2019 г. Агенцията по заетостта постави началото на кампанията „Ела, Заеми се!”. 

Целта е да се повишат възможностите за привличане на високо квалифицирани млади 

кадри, обучаващи се по професионално направление „Психология“, които да стажуват 

и работят в бюрата по труда в страната. Реализирането на тази кампания се разглежда 

като стъпка към превръщането на Агенцията по заетостта в модерна и ориентирана към 

клиента публична служба по заетостта. От една страна, институцията ще бъде 

припозната от младите хора с квалификация „психолог” и интереси в областта на 

трудовата психология като територия за професионална изява и трупане на богат опит. 

От друга страна, в контекста на новия фокус за управление на промените в Агенцията, 

работата, свързана с издигането имиджа на психолога в бюрото по труда, ще повиши 

възможностите за предоставяне на персонализирани и групови психологически услуги 

чрез привличането в екипа на институцията на мотивирани и квалифицирани експерти. 

Инициативата се реализира като част от мерките, предприети за повишаване 

административния капацитет на персонала на Агенцията по заетостта, с цел 

предоставяне на ефикасни услуги. Проведени са срещи между ръководствата на 

ДРСЗ/ДБТ и Университетите в страната за информиране за кампанията и договаряне 

организирането на информационни срещи със студенти обучаващи от специалност 

„Психология“. Проведени са информационни срещи със студенти от ВУ, на които са 

предоставени информационните материали - папки, флаери, презентация и видеофилм, 

специално разработени за целите на Кампанията. Проявен е интерес от страна на 

студентите с конкретни въпроси за възможностите за стажуване и запознаване на място 

с дейностите, изпълнявани от психолозите. 

През 2019 г. продължи изпълнението на операции по ОП РЧР 2014 – 2020 г., насочени 

към младите хора, финансирани със средства от Инициативата за младежка заетост 

(ИМЗ) и ЕСФ. Инвестициите бяха за наемане в реалната икономика и за обучения. През 

2019 г. 4 140 младежи до 29 г. и 2 135 младежи до 24 г. са включени в заетост в 

изпълнение на операциите по ОП РЧР.  

Първият финансиран със средства от ИМЗ проект - „Нова възможност за младежка 

заетост” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, също продължи изпълнението 

си през 2019 г. за постигане на основните си цели:  
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 предоставяне възможност на младежи до 29 г. (вкл.) за стажуване/обучение по 

време на работа при работодател; 

 повишаване конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на 

стажуване или обучение, което ще улесни прехода от образование към заетост и 

ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане 

на свободни работни места, заявени от работодатели. 

От началото на изпълнението на проекта до края на месец декември 2019 г. в заетост са 

включени общо 21 356 безработни лица до 29-годишна възраст (от тях – 5 370 в 

стажуване, 15 986 в обучение по време на работа). Изплатените средства по проекта 

към 31.12.2019 г. са в размер на 75 840 198,46 лв. За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 

г. са сключени 2 429 договора с 1 817 работодатели на стойност 20 183 685,96 лв. 

Осигурени са 4 231 работни места, от които за стажуване – 606 и за обучение – 3 625 

работни места. 

Възможност за интеграция на безработни младежи до 29 г. (вкл.), регистрирани в ДБТ, 

в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна 

заетост, продължи да предлага проект „Обучения и заетост за младите хора“. 

Проектът се реализира в два компонента:  

 Компонент I за интегриране на неактивни и безработни младежи на възраст до 

29 г., регистрирани в бюрата по труда, в заетост при работодател в реалния 

сектор или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени 

с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост; 

 Компонент II за интегриране на неактивни и безработни младежи с трайни 

увреждания на възраст до 29 г. (вкл.), регистрирани в бюрата по труда, в заетост 

при работодател в реалния сектор или институции на местното самоуправление 

чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, 

субсидия за заетост и еднократен стимул за устойчива заетост. 

Компонент I на проекта се реализира на два етапа. В първия етап са финансирани 734 

договора за осигуряване на заетост на стойност 37 540 427,19 лв. От тях 26 са 

прекратени. Изразходвани са  23 728,31 лв. 

По втория етап са финансирани 2 390 договора за осигуряване на заетост на стойност 

37 318 560,22 лв. От тях 181 са прекратени. По Компонент II на проекта са подписани 

333 договора за осигуряване на заетост на стойност 8 977 201.96 лв. От тях 21 са 

прекратени. За целия период на изпълнение на проекта са постигнати следните 

резултати: 

 в заетост по Компонент І са включени 23 293 младежи (93% изпълнение на 

индикатора) и 577 младежи по Компонент ІІ (288% изпълнение на индикатора); 

 в обучение са включени 2 328 младежи, от които в обучение по професионална 

квалификация – 1 539, в обучение по ключова компетентност „Общуване на 

чужди езици“ – 38, а в обучение по ключова компетентност „Дигитална 

компетентност“ – 751.  

През 2019 г. по Компонент I няма сключени договори за осигуряване на заетост, а по 

Компонент II са сключени 116 договора за осигуряване на заетост на стойност 3 021 

936,11 лв. От сключените договори 10 са прекратени. В заетост са включени 224 

младежи с трайни увреждания по Компонент II, а в обучение - 4 младежи с трайни 

увреждания. Работодателите предпочитат да наемат младежи, отговарящи на 

изискванията на обявеното СРМ, пред избора безработните лица да преминат първо 
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обучение и след това да ги включват в заетост. За реализиране на допустимите 

дейности по проекта за 2019 г. са изразходвани 4 908 923,46 лв.  

Конкретен принос за трудовата реализация на младите хора и през 2019 г. имат и 

национално представителните организации на социалните партньори, посредством 

изпълнението на проекти, финансирани със средства от държавния бюджет за активна 

политика на пазара на труда, част от НПДЗ-2019 г. (описани в т. 2.2. Партньорски 

подходи). 

 

3. Финансиране 

Финансирането на НПИЕГМ през 2019 г. бе със средствата от държавния бюджет за 

активна политика на пазара на труда, както и със средства от ОП РЧР 2014 – 2020 г., с 

финансиране от ЕСФ и от Инициативата за младежка заетост (ИМЗ).  

Финансирането по ОП РЧР обхваща изпълнението, както на схемите, насочени само 

към младежи - „Младежка заетост“, „Обучение и заетост за младите хора“, „Готови за 

работа“, така и останалите схеми, в които младежите са сред целевите групи. 

От средствата за активна политика на пазара на труда са финансирани дейности за 

субсидиране на заетост и обучения, както и за идентифициране и активиране на 

неактивни младежи (в изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни 

лица“). По мерки и програми, насочени единствено към младежите са изразходвани 

средства в размер на 5 241 609 лв., което представлява 7.1% от общо изразходваните за 

програми и мерки средства от бюджета за активна политика на пазара на труда през 

2019 г. В допълнение, младежите се насочват приоритетно и по останалите програми и 

мерки, изпълнявани от АЗ, подходящи за тях. 17.6% от всички включени в програми и 

мерки, финансирани със средствата за активна политика на пазара на труда, са били 

младежи до 29 г. (което е над 12.9 млн. лв . от изразходваните средства). 

 

4. Оценка и непрекъснато подобряване на схемите 

През 2019 г. продължи проследяването на напредъка от изпълнението на НПИЕГМ, с 

оглед проследяване на ефекта от действията и за гарантиране ефективното използване 

на средствата. Съгласно предвиденото в НПИЕГМ, в България се прилага Методика за 

мониторинг и оценка на активните програми и мерки на пазара на труда. Пълният 

цикъл на наблюдение и оценка включва: 

- Текущо наблюдение на изпълнението на програмите и мерките: ежемесечно АЗ 

предоставя в МТСП информация относно изпълнението на програмите и 

мерките, насочени към младежите.  

- Годишен анализ и оценка: настоящият доклад представя изпълнението на 

НПИЕГМ през 2019 г. 

В допълнение към текущото отчитане на дейностите по НПИЕГМ и в изпълнение на 

Методиката за мониторинг и оценка на активните програми и мерки на пазара на труда, 

се провежда изследване на програмите и мерките, финансирани със средства от 

държавния бюджет по НПДЗ, за оценка на техния брутен и нетен ефект. През 2019 г. бе 

проведена оценка за ефекта от програмите и мерките за заетост и/или обучение, 

включени в НПДЗ-2017 г. 

Изследването показа, че през 2019 г. 68.1% от младежите до 24 г., участвали в програми 

и мерки по НПДЗ-2017 г., са наети, 0.7% са самонаети, 5.6% са неактивни и 15.3% са 

безработни. Позитивни са и резултатите за възрастовата група 25 – 29 г.: общо 69.1% 
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работят или учат, 21.7% са безработни, а 2.4% са неактивни. Резултатите от 

изследването показват, че делът на безработните младежи е по-малък от дела на по-

възрастните безработни лица, т.е. с увеличаване на възрастта, делът на безработните 

също се увеличава. Съществува и превес в дела на наетите младежи (общо наети и 

самонаети) над дела на по-възрастните наети. По отношение на неактивността, 

резултатите показват, че младежите до 24 г. представляват най-голям дял (5.6%), а при 

възрастните над 55 г. няма неактивни лица. 

Резултатите от проведената нетна оценка показват, че най-високият нетен ефект се 

отчита при младежите във възрастовата група 25 – 29 г. – 25.8 п. п.6, следван от 

младежите до 24 навършени години, за които нетният ефект е 23.3 п. п. Това означава, 

че стимулирането на най-младите участници на пазара на труда води до много голям 

ефект чрез сравнително бързата им последваща реализация.  

В контекста на наблюдението и отчитането на Гаранцията за младежта на ниво ЕС, 

Докладът за България от 2020 г.7 посочва следното: 

- През 2018 г. делът на младите хора на възраст 15-24 години, които не участват в 

никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), намаля още 

повече, но все още беше 15.0 % (средната стойност за ЕС е 10.5 %). 

- Въпреки че намалява, броят на хората, които не участват в никаква форма на 

заетост, образование или обучение (NEET), все още е голям. През 2018 г. делът 

на NEET сред младите хора на възраст между 15 и 24 години бе 15.0%, което е 

доста над равнището за ЕС от 10.5%. Почти половината (47.0%) от напускащите 

схемата „Гаранция за младежта“ през 2018 г. бяха наети на работа или участваха 

в обучение в целевия срок от 4 месеца. Близо 80% от NEET са икономически 

неактивни, но само 1 от всеки 10 души (10.6%) са обхванати от „Гаранцията за 

младежта“. Според неотдавнашно проучване8 73% от NEET на възраст 15-34 

години живеят в малки градове и селски райони, 57% имат прогимназиално 

образование или по-ниско, 55% са жени и 38% са роми. Районът с най-голям дял 

на NEET е Северозападният, въпреки че в абсолютно изражение най-голям е 

броят им в Южен централен район.  

- Делът на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, 

образование или обучение (NEET), и на преждевременно напускащите училище 

продължава да бъде голям (съответно 19.1% и 12.7% през 2018 г.). 

- През 2018 г. процентът на преждевременно напусналите системата на 

образованието и обучението (възрастова група 18-24 години с най-много 

прогимназиален етап на основното образование и без допълнително образование 

или обучение) е 12.7%, което все още е над националната цел на България по 

стратегията „Европа 2020“ от 11% и средното за ЕС равнище от 10.6%. Делът на 

преждевременно напусналите училище е особено голям в селските райони9 и 

сред ромите10. Междуинституционалният механизъм, който има за цел 

идентифицирането на непосещаващите училище деца и връщането им в 

училище, постигна известни резултати, като през учебната 2019-2020 година 
                                                           
6 Крайният нетен ефект общо за всички програми и мерки, финансирани с държавния бюджет по НПДЗ-

2017 г., има стойност от 15.4 п. п. 
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-bulgaria_bg.pdf  
8 Оценка на NEET в България и мерки на политиката за тяхната ефективна интеграция. ИПИ, 2019. 
9 26,2 % в селските райони, 12,2 % в по-малките градове, 5,9 % в по-големите градове. 
10 67 % от ромите са напуснали преждевременно училище (хора на възраст между 18 и 24 години с най-

много прогимназиален етап на основното образование и без допълнително образование или обучение) 

(FRA, 2016, Roma). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-bulgaria_bg.pdf
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усилията по него бяха пренасочени към предотвратяването на отпадането от 

училище и към ежедневната работа за запазване на интереса на децата в 

класната стая. Мерките за задържане на децата в училище, като например мерки 

за преодоляване на пропуските в обучението и увеличаване на мотивацията на 

учениците, включително чрез по-голяма ангажираност на родителите, също се 

подкрепят от ЕСФ. Все още предстои да бъде анализиран ефектът от наскоро 

променена мярка, която обвързва социалната помощ с посещаването на 

училище, тъй като с нея не се обръща внимание на първопричините за 

преждевременното напускане на училище. 

От информационния фиш за България, изготвен от ЕК11, е видно следното: 

- Средно две пети (40.1%) от регистрираните в Гаранцията за младежта през 2018 

г. не са получили оферта повече от 4 месеца. По този показател е налице 

подобрение - намаление с 3.1 п. п. спрямо 2017 г. и значително под средното за 

ЕС 48.6%. 

- Приблизително половината (47%) от напусналите Гаранцията за младежта през 

2018 г. са получили оферта в рамките на 4 месеца. По показателя е налице 

забележимо увеличение с 9.9 п. п. спрямо 2017 г., което поставя България в 

съответствие със средното за ЕС 46.7%. 

- Само един на всеки десет (10.6%) от младежите от групата NEET през 2018 г. е 

обхванат от Гаранцията за младежта в България, като е налице намаление с 2.4 

п. п. спрямо 2017 г. Този нисък коефициент на покритие отразява ниския дял на 

безработните сред младежите от групата NEET, около 80% от които са 

неактивни и не се достигнати ефективно от Гаранцията за младежта. 

- Под две пети (37.5%) от напускащите Гаранцията за младежта през 2018 г. са в 

положителна ситуация 6 месеца след излизането, което е значително намаление 

от 2017 г. (67.3%). Част от това намаление се дължи на влошеното качество на 

данните, което се доказва от значителното увеличение на дела на младите хора в 

неизвестни ситуации (41.7% през 2018 г. спрямо 27% през 2017 г.). 

Заключенията от многостранния преглед на Комитета по заетостта относно 

изпълнението на Препоръката на Съвета за създаване на Гаранция за младежта от 

октомври 2019 г., показват следното: 

- България е напреднала в прилагането на Младежката гаранция, въпреки че 

остават някои предизвикателства. Предприети са редица инициативи за 

подобряване на механизмите за координация, засилване на партньорствата, 

намаляване на дела на преждевременно напускащите училище, подобряване на 

информационните връзки, разширяване на възможностите за стаж и 

предоставяне на подкрепа и обучение на младежките медиатори. 

- Необходимо е допълнително да се засилят мерките за достигане и активиране на 

неактивните младежи, за да се увеличи обхвата на Гаранцията, който все още е 

ограничен. Въпреки, че България отделя специално внимание на въвеждането на 

интегриран подход, особено за уязвимите групи, все още е необходимо 

факторите за неактивност да бъдат по-добре адресирани, както и някои 

регионални различия. Качеството и устойчивостта на работните места, 

осигурени чрез Младежката гаранция, трябва да се подобрят, както и качеството 

на образованието и обучението и съответствието им с потребностите на пазара 

на труда. Ето защо е важно за България бързо да изпълни инициативите за 

достигане и увеличаване обхвата на уязвимите групи. Прилагането на солидна 

                                                           
11 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&intPageId=3333&langId=en  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&intPageId=3333&langId=en
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система за мониторинг може да помогне за подобряване на цялостната 

ефективност на Гаранцията за младежта. 

Мониторингът от страна на ЕК по изпълнението на НПИЕГМ ще продължи през 2020 

г., както посредством регулярното събиране на данни, предоставяни от АЗ, за 

изпълнението на Гаранцията за младежта в България, така и с регулярни прегледи от 

страна на ЕК за напредъка на България по изпълнението на Препоръката за създаване 

на Гаранция за младежта. 

 

Заключение  

През 2019 г. продължи намалението на безработицата сред младите хора. делът на 

младежите от групата NEETs (15-24 г.) също намалява, като в сравнение с 2014 г. 

(когато стартира изпълнението на Гаранцията за младежа) е намалял от 20.2%, до 

13.7% средно за четирите тримесечия на 2019 г. Данните от мониторинга на Гаранцията 

за младежта, провеждан от ЕК, обаче, показват, че подобрението в дела на NEETs 

произтича предимно от спада в броя на безработните, а броят на неактивните младежи 

остава притеснително висок. Това показва, че съставът на целевата група младежи, към 

които трябва да се насочват действията на Гаранцията за младежта, следва да са 

неактивните NEETs – необходимо е да се префокусират усилията от безработните 

младежи към неактивните, нерегистрирани в бюрата по труда. 

Продължаващата позитивна социално-икономическа ситуация в страната е 

предпоставка работата по Гаранцията за младежта с регистрираните безработни 

младежи да се префокусира към предложения за младежите, съобразени с търсенето на 

пазара на труда и приоритетна работа с уязвимите групи младежи. Все още 

предизвикателство остава достигането до младежите от групата NEETs, които не са 

регистрирани в бюрата по труда, предоставянето на интегрирани индивидуализирани 

услуги и превантивните действия. Все още не се използват достатъчно иновативни 

средства за комуникация и популяризиране (социални медии, мобилни екипи), както и 

информационни и комуникационни технологии, позволяващи свързването на различни 

бази данни за улесняване на идентифицирането и проследяването на неактивните 

младежи от групата NEETs, както и за картографиране на техните профили и 

потребности от услуги. Това ще бъде приоритет през 2020 г. при стриктно спазване на 

правилата за защита на личните данни.  

Друго предизвикателство е свързано с партньорството - запазва се водещата роля на 

МТСП за разработването и методическото подпомагане реализацията на политиките за 

младежите по Гаранцията за младежта от страна на Агенцията по заетостта. Действията 

на МОН продължават с цел обхващане/връщане в образователната система и 

осигуряване на условия за развитие на обучението чрез работа (дуална система за 

обучение). Остава необходимостта от постигането на действително партньорско 

изпълнение на Гаранцията за младежта - по-активно ангажиране от страна на 

общинските администрации, както и от страна на младежките организации за действия 

и нови инициативи за изпълнението на Гаранцията за младежта. към момента 

действията на ангажираните институции се осъществяват в изпълнение на собствените 

им функции, цели и приоритети, но не в интегриран партньорски подход между всички. 

Основен приоритет през 2020 г. следва да бъде действителното разширяване на обхвата 

на младежите от групата NEETs, достигане до тях по местоживеене, както и 

отправянето на качествено и устойчиво предложение за обучение, работа или за 

връщане в образователната система към младежите, съобразно техните профили и 

търсенето на пазара на труда.  
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Приложение 1 

Обобщена информация за изпълнението на активните програми и мерки за 

заетост и обучение на регистрираните безработни младежи през 2019 г. 

Показатели 

Младежи 

до 29 г. 

(вкл.) 

Младежи 

до 24 г. 

(вкл.) 

Брой регистрирани младежи средномесечно през 2019 г. 23 998  9 231  

Регистрирани с продължителност на регистрацията до 4 

месеца 
13 641  5 540  

Регистрирани младежи през месеца (към 31.12.2019 г.) 24 467  9 323  

Включени в консултиране и подпомагане при търсене на 

работа – безработни с предложена услуга, в това число 

новорегистрирани с изготвени индивидуални планове за 

действие 

144 719  57 311  

Включени в обучение  1 728  700 

Започнали работа по мерки за заетост  538 284 

Започнали работа по програми за заетост  1 343  418 

Започнали работа по ОП РЧР  4 140  2 135  

Започнали работа на първичния пазар  33 838  12 996  

Брой проведени младежки трудови борси 107 

Брой младежи, участвали в трудовите борси 2 106  1 095  

брой младежи, започнали работа след участие в трудовите 

борси 
1 245  525 

от тях:  - с регистрация в ДБТ 872 362 

- без регистрация в ДБТ 373 163 

 



37 

 

Приложение 2 

Включени безработни младежи в заетост по програми, проекти и насърчителни мерки, 

финансирани от държавния бюджет,  

в рамките на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. 

   

№ Програма / проект / мярка 
15-24 г. 

(вкл.) 

25-29 г. 

(вкл.) 

Изразходв

ани 

средства 

от ДБ 

(лв.)* 

1 Програма „Старт на кариерата“ 181 505 4 279 803  

2 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ 32 75 - 

3 
Национална програма за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания 
16 36 - 

4 Национална програма „Мелпомена“ 21 52 - 

5 Национална програма за заетост и обучение на бежанци 1 - - 

6 
Програма за обучение и заетост на продължително 

безработни лица 
16 38 - 

7 Регионални програми за заетост 81 125 - 

8 Проект „Красива България“ 28 30 - 

9 Проект „Каталози“ 74 123 - 

10 Проект „Ние също можем-2“ 78 105 - 

11 Проект „Предизвикателства“ 81 110 - 

12 Проект „Хоризонти 4“ 71 84 - 

13 Проект „Трудова активност“ 86 116 - 

14 
Проект „Успешни ЗАЕДНО-За Едно Достойно Ново 

Образование“ 
87 126 - 

15 Проект „Ново начало за работа“ 52 107 - 

16 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 
118 104 745 154  

17 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, 

включително военноинвалиди, както и младежи от 

социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, 

ал. 2 от ЗНЗ) 

4 2 25 536  

18 

Насърчаване на работодателите да наемат на непълно 

работно време безработни младежи до 29 г. с 

непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 

месеца (чл. 36а от ЗНЗ) 

4 12 41 853  

19 
Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване 

безработни лица до 29 годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)  
19 5 65 868  

20 

Насърчаване наемането на безработни младежи с 

основно и по-ниско образование и без квалификация за 

чиракуване под ръководството на наставник (чл. 41а от 

ЗНЗ) 

10 15 83 395  

21 
Насърчаване на териториалната мобилност посредством 

възстановяване на ежедневни транспортни разходи за 
4 11 - 
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пътуване до местоработата и обратно, и за представяне 

пред работодател за наемане на работа (чл. 42, ал. 2 от 

ЗНЗ) 

22 

Териториална мобилност на безработните лица, чрез 

осигуряване на заетост в населено място, отстоящо на 

повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес 

(чл. 42, ал. 3) 

7 14 - 

23 
Насърчаване разкриването на работни места за стажуване 

(чл. 46 от ЗНЗ) 
5 3 - 

24 
Кредит за квалификация на лицата, получили еднократна 

парична сума по чл.47, ал.1 (чл. 48 от ЗНЗ) 
1 11 - 

25 
Насърчаване на предприемачеството за лица, 

регистрирали микропредприятие (чл. 49 от ЗНЗ) 
3 6 - 

26 

Насърчаване на работодатели-микропредприятия да 

разкриват работни места, като се субсидират първите 5 

разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ) 

23 45 - 

27 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-

малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-

ниско образование и над 50 г. (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) 

70 - - 

28 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 
11 11 - 

29 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, за 

работа на пълно или непълно работно време (чл. 52 от 

ЗНЗ) 

3 4 - 

30 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица – самотни родители (осиновители) или майки 

(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от 

ЗНЗ) 

10 40 - 

31 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода“ (чл. 

55) 

1 - - 

32 
Насърчаване на работодателите да наемат 

продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ) 
1 6 - 

33 
Насърчаване на работодателите да разкриват работни 

места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) 
4 - - 

34 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) 
1 7 - 

* Посочени са средствата само по програмите/мерките, по които младежите са 

единствена целева група. 

 


