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АЗ -                             Агенция по заетостта 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Ограничаването на високата младежка безработица и неактивност са от 

първостепенно значение за България през периода 2014 – 2020 г. Това е и стратегическа  

задача на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по 

заетостта. Важна предпоставка за изпълнение на тази задача е проучването и 

внедряването на добри практики от развитите европейски страни по отношение на 

младежката заетост и намаляване на безработицата сред младежите, с което ще се  

повиши административния капацитет и ефективността на работа на структурните звена 

на Агенцията по заетостта с безработните младежи. 

Във Великобритания съществуват добри традиции в инвестирането и 

предоставянето на иновативни услуги за безработните младежи, като се предоставят 

множество възможности за съкращаване престоя на младежите на пазара на труда, 

които са доказали своя стимулиращ мотивационен ефект върху младите хора в тази 

страна.  

Проучването на добрите практики от Великобритания, разпространението и 

трансфера на иновативни идеи и резултати в прилаганата политика за активно 

включване в заетост на младите хора е основна цел на ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-

0048-C0001„Без граници в заетостта”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Основната цел на проекта е реализирана чрез поредица от логически обвързани 

дейности, сред които особено място заемат работните посещения на целевата група във 

Великобритания, практическите обучения и конференции в България, както и 

Методиката  за  адаптиране  и валидиране  на  иновативни практики  на  
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Великобритания за  намаляване  на младежката безработица в България, разработена в 

рамките на Проекта. Тази методика именно е инструментариума, позволяващ 

практическата реализация на така поставената основна цел на Проекта. 

 Апробирането на Методиката  се осъществи  чрез социален експеримент н 

Дирекция „Бюро по труда” -  Русе, по дейност 4 на Проекта -  Провеждане на социален 

експеримент чрез апробиране на взаимствана от британския модел адаптирана 

иновативна практика. 

Настоящата експертиза има за цел да даде обективна експертна оценка за 

социалния експеримент, в два аспекта: 

1.Експертиза на готовността  за провеждането на социалния експеримент; 

2.Експертиза на очаквания ефект от проведения социален експеримент н 

Дирекция „Бюро по труда” -  Русе. 

В съответствие с това, в настоящата разработка, в Раздел втори и в Раздел трети, 

на базата на системен анализ на фактите и документите, са направени обобщаващи 

оценки в посочените направления.  
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Раздел I.  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА 

СОЦИАЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

1. Характер  и цели на експертизата на социалния експеримент 

 

Е к с п е р т и з а т а  е професионална оценка на дадено събитие, факт, резултат, 

извършена от експерт в съответната област, за потвърждаване или отхвърляне на дадена 

предварителна хипотеза или твърдение. 

 Експертизата (от латински: expertus - опитен) е оценка на специалист (или 

специалисти), на които дадено лице или орган поръчва  изследване по важен въпрос или 

пък -  оценка на дадено събитие, факт, резултат,  което се нарича експертиза. 

При назначаването на експертизата се определят целите, задачите, предмета и 

обхвата на самата експертиза,  сроковете за извършването й, както и някои други 

допълнителни изисквания и условия на възложителя.  

Основните стадии на експертизата са: 

1. Предварителен - експертът преценява какви научни знания, техники, подходи и 

методи ще са най-приложими при изработването на конкретната експертиза, както и вида, 

източниците  и качеството на необходимата за разработването на експертизата изходна 

информация за състоянието на обекта; 

2. Подготвителен – съставяне на план за разработване на експертизата и 

осигуряване на необходимите материали за нейното осъществяване; 

3. Анализиращ и сравнителен – запознаване на експерта (експертите) с възможно 

най-широк кръг от данни, както материално съществуващи, така и документално 

отразени, като тези данни се оценяват от експерта (експертите) според неговите (техните) 

познания. Откриване на признаците на анализираните и оценявани обекти и факти, 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
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логиката на тяхното образуване и техния характер; извършване на съпоставка с взети 

образци, по отделни величини и взаимовръзки; с научната литература и статистиката; 

4. Синтезиращ – отчитат се резултатите и надеждността на използваните методи и 

на резултатите, получени чрез тях. Обобщават се резултатите и се съставя  експертно 

заключение, което обикновено се представя в писмен вид. То може да включва и 

илюстративна част, протоколи и други приложения; 

5. Заключителен - представяне и предаване на експертизата на възложителя. На този 

етап е възможно да се задават и  устни въпроси към експерта(експертите). 

Експертизата трябва да се провежда така, че да се запази нейния обект за евентуални 

последващи действия, от въздействието на околната среда и на недоброжелателни страни. 

При несъгласие или съмнение във верността на заключението е възможно 

назначаването на повторна експертиза, за която обикновено се привличат други или 

повече експерти. Такава колективна експертиза може да се назначи и при значителна 

сложност или обемност на задачата. 

Допълнителна експертиза се извършва при необходимост от уточняване на 

първоначалната експертиза или на нововъзникнали въпроси. 

Съществуват различни видове експертизи, които могат да се класифицират по 

различни признаци: 

а) според техния обхват; 

б) според предназначението им; 

в) според изпълнителя им; 

г) според техния възложител; 

д) според предмета им; 

е) според организацията им; 

ж) според броя на експертите; 

з) според характера им, и др. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BC
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Организацията на работа на експертите  трябва да е в рамките на систематизирана 

процедура, която да е лесно проследима и да осигурява задълбочен анализ на 

разглежданите данни, да осигурява обективни и ясно формулирани констатации и изводи 

(положителни и/или отрицателни). Дейностите трябва да се изпълнят от компетентни 

лица, които да осигурят безпристрастност  и обективност на експертизата. 

В рамките на ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0048-C0001„Без граници в заетостта”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 

ще бъде направена експертиза на социалния експеримент, която по своя характер е с о ц и 

а л н а  експертиза. За разлика от други видове експертизи, например съдебна, 

криминалистична, медицинска, счетоводна, техническа и др., тази  експертиза ще касае    

с о ц и а л н и явления, факти и резултати.  

Основната цел на експертизата е да се докаже работната хипотеза на Проекта, а 

именно, че проучването, адаптирането и внедряването на най-успешните иновативни 

практики  на  Великобритания за  намаляване  на младежката безработица, ще доведат до 

съкращаване на престоя на пазара на труда на безработните младежи в България, до по-

бързото и по-лесно устройване на работа, до намаляване на социалното напрежение и до 

трайно снижаване равнището на младежката безработица у нас.   

 

2. Предмет и обхват на експертизата на социалния експеримент  

 

Предметът на всяка експертиза в практиката се определя от задачите, които се 

поставят на експерта (експертите) от съответния възложител. 

Обект на експертиза могат да бъдат обекти, процеси и конкретни обстоятелства, 

обуславящи назначаването на експертиза за изясняването им от оправомощено лице или 

орган, притежаващи специални знания в конкретна област на научното познание. Обектът 

на всяка експертиза е винаги конкретен. 
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Предметът на експертизата определя и методите, за нейното осъществяване. Под 

метод обикновено се разбира "начин за постигане на определена цел, за теоретично 

изследване, за практическо прилагане на нещо в производствената, учебно-възпитателната 

и друга работа"както и "начин, подход за откриване и възприемане на научни познания и 

истини или работа", "начин за теоретично изследване на природните явления и 

обществения живот". 

В конкретния случай, при извършване на експертизата на социалния експеримент, в 

рамките на  ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0048-C0001„Без граници в заетостта”, общите 

методи,които се използват, са:  анализът и синтезът, индукцията и дедукцията, описанието 

и сравнението, системен и комплексен подход, статистически и социологически методи, 

аналогията, обобщенията и абстракцията. 

Предметът и обхватът на експертизата зависят не само от изискванията на 

възложителя, но се определят и от самата специфика на социалния експеримент. В случая 

социалният експеримент е малък по мащаб проект, предназначен за изпробването на 

британски практики за намаляване на младежката безработица и възможностите за 

тяхното прилагане у нас. Той се извършва с помощта и активното участие на асоциирания 

партньор по проекта - АЗ в ДБТ – Русе.  Провеждането на социалния експеримент е 

необходимо, за да могат да се оценят ефектите и резултатите от привнесения иновативен  

опит и да се прецени дали той може да работи при българските условия. Този експеримент 

протича в следната технологична последователност: 

1.Съставяне на хипотеза – тя включва основната идея, чиято истинност трябва да се 

провери чрез провеждането на експеримента; 

2. Определяне на експериментална група и контролна група; 

3. Определяне на зависимите променливи – това са променливите величини, които 

ще се измерват по време на експеримента, т.е. това са тези характеристики на обектите, 

върху които ще се въздейства пряко и от които се интересуваме като краен резултат; 
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4.Определяне на независимите променливи – това са вътрешните или външните 

фактори, които пряко или непряко влияят на резултатите от експеримента, но сами по себе 

си не са зависими от въздействието, което се прилага върху експерименталния обект; 

5. Организация на експерименталния процес – определяне на начините и методите, 

по които ще се въздейства на експерименталната група и контролна група; 

6. Определяне на контролните данни, които ще бъдат обект на сравняване; 

6. Провеждане на експеримента – прилагане на въздействието върху 

експерименталната група; 

7.Сравнителен анализ – сравняват се контролните данни за двете групи; 

9.Обобщение на резултатите – проверка на хипотезата. 

По този начин социалният експеримент ще потвърди или отхвърли работната 

хипотеза на проекта, а именно, че проучването, адаптирането и внедряването на най-

успешните иновативни практики  на  Великобритания за  намаляване  на младежката 

безработица, ще доведат до съкращаване на престоя на пазара на труда на безработните 

младежи в България, до по-бързото и по-лесно устройване на работа, до намаляване на 

социалното напрежение и до трайно снижаване равнището на младежката безработица у 

нас.   

Предмет на експертизата на социалния експеримент, провеждан в рамките на 

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0048-C0001„Без граници в заетостта”, са: 

1. Обосновка на обективна експертна оценка за готовността  за провеждането на 

социалния експеримент; 

2. Оценка на очаквания ефект от проведения социален експеримент в Дирекция 

„Бюро по труда” -  Русе. 

Обхватът на експертизата се определя така, че да установи: 

1. Степента на съответствие на реалната изходната среда за провеждане на 

експеримента с идеалните условия, гарантиращи успеха на социалния експеримент; 
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2. Очаквания ефект, в различните му проявления, от провеждането на социалния 

експеримент. Тук трябва да се даде отговор и на основния въпрос, предмет на 

експертизата - дали резултатите от социалния експеримент са положителни; дали се 

оценяват като  достатъчно устойчиви и надеждни, за да дават основание добрата практика 

да се препоръча за системата на АЗ като цяло.  

Експертизата се извършва  на два етапа, съответно: 

1. Първи етап - обективна експертна оценка за готовността  за провеждането на 

социалния експеримент в Дирекция „Бюро по труда” -  Русе, в следните направления: 

- Оценка на средата за провеждане на социалния експеримент; 

- Оценка на готовността на Дирекция „Бюро по труда” -  Русе за провеждане на  

социалния експеримент. 

2. Втори етап - оценка на очаквания ефект от проведения социален експеримент в 

Дирекция „Бюро по труда” -  Русе. 

 

 

3. Източници на информация за изготвяне на експертизата 

 

Експертизата се основава  на цялостната документация, свързана с обосновката и 

изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0048-C0001„Без граници в заетостта”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Особена важност имат отчетните документи за реализация на дейност 4:Провеждане 

на социален експеримент чрез адаптиран иновативен модел и практика. Съдържанието на 

тази дейност, в съответствие с проектната документация, е:  Апробиране на британския 

модел за активно включване в заетост на младите хора до 29 години чрез  извършването 

на социален експеримент.  
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Експертната оценка за качеството на отчетната документация, свързана с тази 

дейност,  ще бъде направена в раздел Втори на настоящата експертиза. 

 

 

Раздел II.  ЕКСПЕРТИЗА НА ГОТОВНОСТТА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

СОЦИАЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

1. Оценка на средата за провеждане на социалния експеримент  

 

Социалният експеримент, предвиден като една от заключителните дейности на 

проект „Без граници“, има за цел да адаптира и валидира  иновативни практики на  

Великобритания за намаляване на младежката безработица в България, препоръчани от 

целевата група след работното й посещение и обучение на място с партньорите по 

проекта, на територията на градовете Бристол и Кардиф – Великобритания, през м. април, 

2014 г. Препоръките на целевата група се основават на опита на Джоб център плюс- 

Бристол, Община Бристол, Колежа на град Бристол, Западно-английската организация за 

партньорство, Проекта за ремонт на велосипеди, Фондацията на Принц Чарлз и на 

Центъра за правна помощ, в гр. Бристол, както и на Правителството на Уелс и Общината в 

Кардиф, където целевата група проведе своето работно посещение. Целта на  всички 

работни срещи бе целевата група да се запознае с добри практики за намаляване на 

младежката безработица, които да бъдат приложени пилотно в ДБТ- Русе и след оценка на 

ефекта да се мултиплицират в цялата страна. 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 

„Без граници в заетостта” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

13 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

В обобщаващия доклад на целевата група за резултатите от работното посещение са 

формулирани следните препоръки относно избраната добра практика, която да бъде 

предмет на социалния експеримент:
1
 

„Предлагаме в ДБТ Русе да се реализира следната добра практика, изведена като 

социален експеримент: 

1 стъпка: Привличане, отправяне на персонални покани и мотивиране на 20 

младежи /експериментална група/ да се регистрират в ДБТ Русе. Този процес да стане 

чрез участие в дейности на неправителствени организации и отправяне на персонални 

покани. Групата на привлечените да се сравни с други 20 младежа – контролна група, 

които са новорегистрирани през съответния период. По възможност контролната 

група трябва да отговаря по възрастова, професионална и полова структура на 

експерименталната група; 

2 стъпка: Отделяне на експерименталната група за обслужване в отделен офис и 

от персонално определени трудовите посредници. За нуждите на екипа се определя 

самостоятелно помещение/я, поставят се два компютъра за самостоятелна работа на 

младежите; 

3 стъпка: Определяне за всеки член на експерименталната група на персонален 

консултант. Персоналните консултанти могат да са трудови посредници, психолози, 

медиатори или кейс-мениджъри; 

4 стъпка: Въвеждане на процедура на обслужване, която да активира 

мотивацията, самоподготовката и активността на младежите: 

                                                           
1
 Вж. Доклад  „Работно посещение във Великобритания по Проект BG051P0001-7.0.07-0048-

C0001 „Без граници в заетостта” за обмяна на опит“, до Изпълнителния директор на Агенцията по 

заетостта, април 2014 г. 
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- На първото интервю се прави оценка на нивото на знания и умения за търсене и 

намиране на работа и се набелязват действия за оказване на помощ при: изготвяне на 

CV, представяне пред работодател, подготовка за интервю, начини на търсене на 

работа и т.н; 

- Индивидуалният план за действие се изготвя, като се предвиждат действия на 

по-кратки времеви интервали за проверка и оценка на плана /на всеки две седмици/; 

- Въвеждане на документ /споразумение, декларация или др./ за отчитане на 

действията на младежите и набелязване на следващите стъпки; 

- Осъществяване на контакти с младежите чрез интернет /мейл, скайп, сайта на 

АЗ/, телефон и светлинно табло за информация. 

5 стъпка: Сравняване на резултатите с контролната група по следните критерии: 

- брой започнали работа; 

- брой представени CV и документи за започване на работа или явяване на 

интервю;  

- брой участия в интервюта при работодател; 

- брой включени в професионално обучение или в обучение по ключова 

компетентност; 

- брой участия в мероприятия с обществена значимост/ конференции, семинари, 

общополезни дейности и др.подобни/; 

- тестови резултати за мотивация за започване на работа.“ 

Смятаме, че направените препоръки са много актуални и полезни за българската 

практика и напълно осъществими, съобразно технологията на Методиката за адаптиране и 

валидиране  на  иновативни практики  на  Великобритания за намаляване на младежката 

безработица в България, разработена за целите на Проекта. 
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Социалният експеримент се осъществява в съответствие посочената Методика, която 

има универсален характер за многократно приложение на различни добри практики по 

съдържащия се в нея единен обобщен технологичен алгоритъм.
2
 

Методиката за адаптиране и валидиране  на  иновативни практики  на  

Великобритания за намаляване на младежката безработица в България ще бъде полезна за 

всички участници в социалния експеримент и преди всичко – на индивидуалните 

консултанти и на лицата, извършващи мониторинг и контрол върху този процес. 

Технологичният алгоритъм на Методиката ще спомогне за прецизно и качествено 

изпълнение на задачите всяка от страните в социалния експеримент. 

Анализирайки общата среда за провеждане на социалния експеримент, могат да се 

направят следните обобщения, съответно – да се приведат необходимите доказателства,  в 

подкрепа на работната  хипотеза: 

1. Наличие на подробно разработена Методика за адаптиране и валидиране  на  

иновативни практики  на  Великобритания за намаляване на младежката безработица в 

България, имаща универсален характер за многократно приложение на различни добри 

практики по единен обобщен технологичен алгоритъм. 

2. Осъществени работни посещения на целевата група във Великобритания: 

2.1. Работно посещение и обучение на място с партньорите по проекта, на 

територията на градовете Бристол и Кардиф – Великобритания, относно опита на Джоб 

център плюс- Бристол, Община Бристол, Колежа на град Бристол, Западно-английската 

организация за партньорство, Проекта за ремонт на велосипеди, Фондацията на Принц 

Чарлз и на Центъра за правна помощ, в гр. Бристол. За резултатите от работното 

                                                           
2
 Технологичният алгоритъм за адаптиране и валидиране на иновативни практики на 

Великобритания за намаляване на младежката безработица в България е представен в гл. II, т.4 на 

Методиката, а описанието на технологичния алгоритъм във всеки от етапите му – в гл. II, т..5. на  

посочената Методика,. 
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посещение на целевата група е разработен обобщаващ Оценъчен доклад, с който са 

запознати членовете на целевата група и който е предоставен на Изпълнителния директор 

на Агенцията по заетостта; 

2.2. Работно посещение в Лондон, Великобритания за обмяна на   опит в 

периода 29 юни - 4 юли 2014 г. Проведени са работни срещи  в Посолството на Република 

България в Лондон, в Министерството на образованието - Британска комисия за заетост и 

умения, в Министерството на труда и пенсиите на Великобритания, с организацията 

Investors in People и с представители на офиса на Prince’s Trust.  

За резултатите от това второ работно посещение на целевата група е разработен 

обобщаващ доклад, към който са приложени материалите и презентациите,  получени по 

време на проведените срещи; 

3.  Проведена научно-практическа конференция в София на 26 ноември 2013 г., с 

участието на членовете на целевата група, членовете на работния екип, представители на 

АЗ, с участието на Робин Бийкрофт, експерт проучване от страна на партньорската 

организация  Сърчлайтър Сървисис от Великобритания. На конференцията е представен 

обобщаващ доклад за резултатите от проучването на британския опит в областта на 

активното включване в заетост на младите хора до 29 години от британските експерт 

проучване и асистент проучване; 

4. Проведено обучение на членовете на работния екип на проекта през м. септември 

2013 г., с он-лайн участие на партньорската организация  от Великобритания; 

5. Проведено обучение на целевата група през м.май 2014 г.; 

6. Проведени срещи на работния екип на проекта с представители на местната власт,  

студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и участие в Дните на кариерата в 

Русенския университет; 

7. Осъществена широка медийна кампания за популяризиране на целта и очакваните 

резултати от проекта; 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 

„Без граници в заетостта” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

17 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

8. Добра координация, сътрудничество и пълна подкрепа от страна на асоциирания 

партньор – АЗ към МТСП; 

9. Изготвени обучителни материали за он-лайн платформа за активно учене и 

самообучение за служителите на АЗ; 

10. Посочените факти и събития са надлежно документирани, като информацията за 

тях е достатъчно пълна, актуална и надеждна. 

 

На основание на горните факти, характеризиращи общата среда за провеждане на 

социалния експеримент, и на наличната документация за тях, се прави обобщаващата 

експертна оценка, че е СЪЗДАДЕНА  БЛАГОПРИЯТНА ОБЩА СРЕДА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ. 

 

 

2. Оценка на избора на ДБТ – Русе като пилотна база за експеримента
3
 

 

Изборът на институцията, която ще изпълнява ролята на пилотна база по отношение 

на експеримента -  ДБТ – Русе, е важен методологически момент по отношение на 

неговата подготовка и осъществяване. Това е така, защото: 

1. Контролната и експериментална група ще бъдат формирани именно между 

регистрираните безработни младежи в ДБТ – Русе; 

2. Структурата на контролната група и на нейна основа – на експерименталната 

група, ще е отражение на структурата на младежката безработица, регистрирана  в ДБТ – 

Русе по критерия завършено образование; 

                                                           
3
 Оценката се основава на верифицирани данни от доклада „Програми и мерки във връзка с 

изпълнение на Националния план за Европейската гаранция за младежта, на гл. експерт Юлия 

Събева, отдел „Посреднически услуги”,  Дирекция Бюро по труда, Русе, представен на 25 юни 

2014 г. на симпозиума в гр. Русе „Без граници – в подкрепа на младежката заетост”.  
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3. Интервенциите и резултатите от тях върху експерименталната група 

(експерименталният фактор, подлежащ на управление от страна на експериментатора и 

встъпващ в качеството на хипотетична причина за определени изменения в зависимата 

променлива) ще се съпоставят с тези от контролната група, избрана в  ДБТ – Русе; 

4. Организацията по обслужването на младежи до 29г. в ДБТ – Русе предопределя 

организацията по обслужването на безработните лица в контролната група; 

5. Предоставяните услуги на безработните младежи от контролната група се 

предоставят и на младежите от експерименталната група, но при друга, експериментална 

интензивност, организация и технология. 

 ДБТ – Русе извършва дейности по обслужване на  безработни лица на територията 

на 4 общини на Русенска област - Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово. През 2014 г. 

особено внимание се отделя на най-уязвимата група на пазара на труда - тази на 

младежите до 29 години, в контекста на приетия и утвърден Национален план за 

изпълнение на Европейската гаранция на младежта 2014 -2020 г., в който се 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 края на м.май 2014 г. броят на регистрираните младежи общо за четирите общини 

е 911, което представлява 13.51% от общо регистрираните безработни и бележи тенденция 

за трайно намаляване спрямо същия период на миналата година.  

Структуриране на регистрираната младежка безработица: 

 По възраст  

        Младежите до 19 г. представляват 0.8% 

        Младежите от 20 до 24 г.  са 4.7%; 

         Младежите от 25 до 29 г. са 8.1%; от общо регистрираните в ДБТ-Русе 
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 Професионалната структура на безработните младежи през първите пет месеца  на 

2014г. има следното разпределение: 25.2% са с работническа професия, а специалистите и 

тези без квалификация имат съответно следните относителни тегла-28.9% и 45.9%. 

 В образователната структура относителните тегла на безработните младежи са: 

19.1% са с висше образование, 49,3%-със средно образоване;  12.4%-с основно и 19.2% - с 

начално и по-ниско.  

Това означава, че образователната структура на експерименталната група ще 

следва същата пропорция. 

Регистрираната младежка безработица в териториалния обхват на ДБТ-Русе - 13.5%, 

е с трайно по-ниски нива спрямо средното за страната /16.96% /.  

 Организацията по обслужването на младежи до 29г. в ДБТ – Русе предопределя 

организацията по обслужването за контролната група.  

В ДБТ-  Русе обслужването на младежите до 29 г. се извършва отделно от потока на 

регистрираните от другите възрастови групи, като за целта е сформиран екип от 3 трудови 

медиатори, психолога на ДБТ назначен по НП « Активиране на неактивните лица», както 

и от скоро присъединил се към екипа кейс- мениджър. 

На всеки регистриран младеж до 29 години се изготвя индивидуален план за 

действие /ИПД/ в деня на регистрацията му. Предоставя му се информация относно 

правата и задълженията му като безработно лице и за обявени свободни работни места. 

При наличие на подходящо свободно работно място, новорегистрираният се насочва на 

работа.  

Стремежът е още при регистрацията на младежите в ДБТ да се анализират 

възможностите/силните страни и пречките/дефицитите при младите хора с оглед 

предлагане на подходяща услуга и разработване на Портрет и извеждане на Профил за 

проактивно предлагане на пазара на труда.  
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На регистрираните безработни младежи се предоставят услуги, съобразно 

индивидуалните им потребности и възможности, както следва: 

- Информиране за състоянието на местния трудов пазар; 

- Информиране за актуални свободни работни места и за алтернативни работни 

места; 

- Информиране за е-трудови борси /адреси в интернет/ за работа с цел насърчаване 

на самостоятелно търсене на работа; 

- Информиране за търсене на свободни работни места в европейски страни чрез 

EURES мрежата; 

- Информиране за възможностите и изискванията за включване в програми, 

проекти и насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение; 

- Информация и консултиране за възможностите за включване в обучение за 

възрастни вкл. в БГЦПО и др. 

- Подбор и насочване към подходящи СРМ на първичния трудов пазар; 

- Подбор и насочване към подходящи програми и мерки за заетост по НПДЗ; 

- Информиране и консултиране за възможността за участие в програми за 

стажуване /НП “Старт на кариерата”, схема  “Старт в администрацията“ от ОПРЧР/;  

- Информиране и консултиране за възможността за участие в действащите схеми и 

проекти по ОП РЧР в т.ч. за обучение по схема.”Квалификация и мотивация за 

конкурентно включване на пазара на труда “  

- Насочване към информационното пространство за самоинформиране; 

- Подпомагане разработването на CV и /или на мотивационно писмо; 

- Информиране и насочване към  Ателие за търсене на работа;  

- Консултиране и насочване към психолог ; 

- Консултиране и насочване към „мениджър на случаи” ; 
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- Насочване към ДСП, НОИ, медицински органи, при необходимост от 

установяване на нетрудоспособност; 

- Консултиране и насочване към Център „Работа”; 

- Информиране и насочване за участие в трудова борса. 

В ДБТ- Русе сформираният екип, който работи с младежи до 29г., се подпомага от 

психолог и кейс- мениджър. Те подпомагат осъществяването на следните услуги за 

регистрираните безработни лица: 

- Проучване на потребностите и потенциала на безработните лица и условията на 

средата, в която се намират, идентифициране на основните пречки пред трудовата и 

социалната им интеграция; 

-   Посредничество между безработните лица и институциите, които предоставят 

подходящи социални, здравни, образователни и др. услуги; 

-  Индивидуално психологическо консултиране, което включва използване на 

специфични техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните 

трудности при провеждане на консултации. Работа върху личностни бариери и тяхното 

преодоляване; 

-    Групово психологическо консултиране с цел формиране на социални умения при 

търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на безработните 

лица, изграждане на основни умения за общуване; 

- Съвместни консултации с кейс-мениджър; 

- Организиране на мотивационни обучения; 

- Ателие за търсене на работа и др. 

 Всеки регистриран младеж в рамките на 4 месеца от регистрацията е получил услуга 

в ДБТ - Русе.  

Посочените услуги се предоставят на младежите в двете групи – контролна и 

експериментална.  
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Срещите в изпълнение на ИПД с регистрираните младежи в контролната група са 

най-малко 1 път месечно, а в експерименталната – най-малко 2 пъти месечно. 

Изборът на ДБТ – Русе като пилотна институция за провеждането на социалния 

експеримент се предопределя от качествения състав  и от натрупания административен 

капацитет на служителите, както и от предприетите мерки за трудова реализация и 

повишаване капацитета на младите безработни.
4
  

На основание на горните факти, може да се направи оценката, че: ИЗБОРЪТ НА 

ДБТ – РУСЕ КАТО ПИЛОТНА БАЗА ЗА СОЦИАЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ Е 

СПОЛУЧЛИВ И ПРЕДСТАВЛЯВА НАДЕЖДНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕАЛИСТИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ 

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА. 

 

 

3. Оценка на подготовката на Дирекция „Бюро по труда“ - Русе за провеждане 

на социалния експеримент  

 

Подготовката на служителите на ДБТ – Русе за провеждането на социалния 

експеримент протече в следната последователност: 

1. Определяне състава и структурата на групата служители на ДБТ – Русе, които ще 

участват в експеримента, както и тяхната проектна роля в този експеримент. От 

                                                           
4
 Описани са подробно в цитирания доклад на гл. експерт Юлия Събева, както и в доклада на 

Мариета Янкова, психолог, отдел „Посреднически услуги”,  ДБТ - Русе: „Оказване на 

психологическо подпомагане при реализацията на пазара на труда на безработни младежи до 29 

години“, представен на същия симпозиум. 

 

. 
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приложения списък е видно, че за целта е сформирана група от 6 персонални консултанти, 

в т.ч. – психолог и кейс-мениджър  (Приложение  № 1);  

2. Задължително запознаване на  групата служители на ДБТ – Русе с Методиката за 

адаптиране и валидиране  на  иновативни практики  на  Великобритания за намаляване на 

младежката безработица в България; 

3. Определяне състава на експерименталната и на контролната група (Приложение  

№ 2А и Приложение № 2Б). 

 За целите на експеримента е подбрана експериментална група от 20 лица, 

регистрирани в ДБТ Русе. Такава е и  числеността и структурата  на контролната група.  

Участниците в двете групи по 20 безработни младежи са  подбрани така, че те са 

близки по всички контролни характеристики, освен една — експерименталната 

характеристика.  

Подборът на участниците в двете групи е извършен съобразно методите на 

случайния подбор и на  съпоставянето „по двойки“;  

4. Провеждане на обучение относно технологията на социалния експеримент и 

индивидуалните отговорности на всеки служител във връзка с експеримента – 12 юни 2014 

г. По време на обучението участниците са запознати с правилата и изискванията за 

провеждане на социалния експеримент, както и с критериите за оценяване на неговата 

ефективност. Извършено е разпределение на отговорностите и са уточнени механизмите за 

мониторинг и контрол на процеса. Направен е анализ на: 

- предмета на експеримента; 

- експерименталната ситуация; 

- обекта на експеримента; 

- експерименталната група; 

- контролната група; 

- процедурата на експеримента; 
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- инструментариума за осъществяване на експеримента – протокол, дневник анкетни 

карти, и др; 

- начините за въздействие върху експерименталната група; 

- зависимите променливи; 

- независимите променливи; 

- формите и методите за документиране и изучаване на резултатите от социалния 

експеримент и  популяризирането им в системата на АЗ, както  и други методологически 

моменти.  

5. Определяне на специални работни места за участниците в експеримента – отделен 

работен кът с 2 бр. персонални компютри и Интернет-връзка. На тези места ще работят 

персоналните консултанти с младежите от експерименталната група, без последните да 

изчакват общия ред; 

6. Разработване и утвърждаване на организацията на работа с експерименталната и 

контролната група. Най-общо тя се изразява в следното: 

6.1. Определяне на персонален консултант за всеки участник в експерименталната 

група; 

6.2. Получаване на информирано съгласие от участниците в експерименталната 

група за участие в социалния експеримент (Приложение  № 11); 

6.3. Удвояване интензивността на работа с участниците в експерименталната група, 

в сравнение с тези в контролната група. Срещите с персоналния консултант се провеждат 

веднъж на две седмици; 

6.4. Установяване на перманентна интернет-връзка между персоналния консултант и 

участника в експерименталната група; 

6.5. Попълване на допълнителни отчетни документи от участниците в 

експерименталната група, в сравнение със стандартната отчетна документация за  всички 

регистрирани безработни от контролната група; 
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6.6. Попълване на специални отчетни документи от персоналните консултанти за 

резултатите от работата с всеки член на експерименталната група; 

6.7. Извършване на перманентни сравнения на резултатите от експерименталната и 

контролната група. 

7. Разработване и отпечатване на необходимата работна документация за 

документирането на експеримента. Тя включва: 

7.1. Отчетна карта на участника в експерименталната група (Приложение  № 3).  

Отчетната карта има за цел да отрази всички дейности, възложени от персоналния 

консултант и извършени по собствена инициатива на отделния участник, за да се намери 

подходящ работодател, да се разработят нужните документи за кандидатстване за 

съответната вакантна длъжност, и за да се подготви безработният младеж за явяване пред 

работодателя (опознавателна среща, интервю, конкурс, и т.н.)  

Отчетната карта съдържа следните реквизити: 

- Име на участника в експерименталната група; 

- Име на персоналния консултант; 

- Дата/Период; 

- Осъществени дейности - възложени от консултанта и инициирани от младежа; 

- Проблеми и трудности при осъществяване на дейността, маркирани от участника 

в експерименталната група. 

7.2. Дневник на наблюденията на персоналния консултант (Приложение  № 4). 

Дневникът има за цел да отрази всички задачи, които са възложени от персоналния 

консултант и неговите лични впечатления и оценки за извършените дейности от отделния 

участник в експерименталната група.  

Дневникът на наблюденията съдържа следните реквизити: 

- Име на персоналния консултант; 

- Име на участника в експерименталната група; 
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- Дата/Период; 

- Осъществени дейности- възложени от консултанта и инициирани от младежа; 

- Впечатления, оценки и препоръки на провеждащия експеримента. 

7.3. Доклад за резултатите от социалния експеримент(Приложение  № 5).  

В доклада, който се представя от съответния персонален консултант, осъществяващ 

експеримента, се дава оценка за работата на всеки член на експерименталната група 

поотделно, както и обща оценка за качеството и ефекта от проведения експеримент. В 

него се прави анализ на проблемите и трудностите при провеждане на експеримента и на 

спецификата на работа с всеки член на експерименталната група. Правят се препоръки за 

подобряване на работата на АЗ с безработните младежи, с оглед съкращаване на престоя 

им на пазара на труда. 

Докладът съдържа: 

- Име на участника в експерименталната група; 

- Поставени индивидуални задачи; 

- Постигнати резултати; 

- Обща оценка на изпълнението на отделния член на експерименталната група; 

- Бележки и препоръки на персоналния консултант. 

- Заключителна част  на доклада (лични впечатления, трудности, бележки и 

препоръки за или против внедряване на практиката като масова в системата на АЗ). 

Докладът се представя в окончателен вид при приключването на социалния 

експеримент. 

8. Определяне на набор от допълнителни документи, с които ще се отчита работата 

както на експерименталната, така и на контролната група . Такива документи са: 

8.1. Цели за седмицата и план за действие. (Приложение  № 6). 

Документът е разработен от Агенцията по заетостта – Ателие за търсене на работа, и 

съдържа следните реквизити: 
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- Личност; 

- Месец и седмица; 

- Цел; 

- Действия. 

- Резултат /Следващи пунктове. 

Документът се попълва от регистрираните в ДБТ – Русе безработни лица и се 

използва като основен за отчитане работата на контролната група и като допълнителен – 

за работата на експерименталната група. 

8.2. Дневник на ежедневните дейности – график. (Приложение  № 7). 

Документът е разработен от Агенцията по заетостта – Ателие за търсене на работа, и 

съдържа следните реквизити: 

- Личност/компания, с които безработното лице е установило връзка ; 

- Дейност; 

- Резултат; 

- Следващи пунктове. 

Документът се попълва от регистрираните в ДБТ – Русе безработни лица и се 

използва като основен за отчитане работата на контролната група и като допълнителен – 

за работата на експерименталната група. 

8.3. Анкетна карта, разработена от  Агенцията по заетостта – Ателие за търсене на 

работа (Приложение  № 8). 

Целта на анкетната карта е да се  установят предпочитанията на безработния младеж 

към определен вид работа и нещата, с които той се  справя много добре. 

Документът се използва като основен за отчитане работата на контролната група и 

като допълнителен – за работата на експерименталната група. 

8.4. Анкетна карта за работодатели за проучване на потребностите от работна сила и 

удовлетвореността от предлаганите услуги  (Приложение  № 9). 
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Разработва се и се използва от  Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Русе. 

Чрез анкетното  проучване се цели да се установят потребностите на работодателите от 

персонал и удовлетвореността от предлаганите услуги от страна на дирекцията. Очаква се, 

че резултатите от анкетата ще помогнат за планиране на дейността на Дирекцията, както и 

тази на бюрата по труда в региона, съобразявайки се с препоръките на потребителите на 

работна сила в региона.  

8.5. Анкетна карта за търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 

години (Приложение  № 10). 

 Разработва се и се използва от  Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. 

Русе. Чрез анкетното  проучване се цели да се получи информация от търсещи работа 

безработни младежи на възраст от 15 до 29 години – клиенти на ДБТ – Русе за тяхното 

мнение и оценки относно услугите, които им се предоставят. 

Очаква се, че резултатите от анкетата ще помогнат да се отговори по-пълно на 

нуждите на клиентите. 

Документът се използва като основен за отчитане работата на контролната група и 

като допълнителен – за работата на експерименталната група. 

9. Проведен в  рамките на проект „Без граници в заетостта”симпозиум на тема „Без 

граници – в подкрепа на младежката заетост”, от Дирекция „Регионална служба по 

заетостта”, гр. Русе и Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по 

медиация”, на 23 юни 2014 г., в който активно участват служители на ДБТ – Русе и 

участниците в експерименталната група. За целите на проекта е проведена анкета; 

10. Разработване на документ – Заявление за включване в социалния експеримент, 

който изпълнява ролята и на  декларация за информирано съгласие. (Приложение  № 11). 

Чрез този документ участникът в експерименталната група изразява желанието си да 

бъде включен в социалния експеримент и съгласието си с условията на неговото 

провеждане. 
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Заявлението-декларация за информирано съгласие на участниците в 

експерименталната група се приема като основен изходен документ при започване на 

социалния експеримент. 

11. Провеждане на първоначална среща и встъпително интервю с участниците в 

експерименталната група. 

Такива срещи с участниците в експерименталната група са осъществени в началото 

на м. юни в ДБТ – Русе и в БРТИМ – Русе.На тези срещи кандидатите са изразили 

готовността си да участват в експеримента и са приели неговите условия. Те са били 

подробно запознати с целите, технологията и очакваните резултати от експеримента, и са 

получили подробни указания за своите задължения и отговорности. 

12. Посочените факти и събития са надлежно документирани в ДБТ – Русе и в 

документацията на проект „Без граници в заетостта“, като информацията за тях е 

достатъчно пълна, актуална и надеждна. 

На основание на горните факти и на наличната документация за тях се прави 

обобщаващата експертна оценка, че ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ - РУСЕ ИМА 

НЕОБХОДИМАТА ГОТОВНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТ. 

 

Раздел III.  ЕКСПЕРТИЗА НА ЕФЕКТА НА СОЦИАЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

1. Оценка на технологията и организацията на социалния експеримент  

 

Социалният експеримент е най-съществената доказателствена част за валидирането, 

адаптирането и прилагането на британските добри практики в областта на младежката 

заетост и намаляване на младежката безработица. Провеждането на социалния 

експеримент е необходимо, за да могат да се оценят ефектите и резултатите от 
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привнесената иновативна британска практика и да се прецени дали тя може да работи при 

българските условия.  

Анализът на технологията и организацията, при която е протекъл експеримента, от 

м. юни до м. септември 2014 г. (4 месеца, според план-графика на проект „Без граници в 

заетостта“ показва следното: 

1. Експериментът е започнал  с изричното съгласие и съдействие на АЗ в ДБТ - Русе, 

като асоцииран партньор по проект „Без граници в заетостта“; 

2. Формирането на експерименталната и контролната група е извършено от  

регистрираните към момента в  ДБТ- Русе около 1000 безработни лица  на възраст до 29 

години (Приложение  № 2А и Приложение  № 2Б). 

3. Получено е информирано съгласие от членовете на експерименталната група, 

след предварително запознаване на участниците със същността, целите, технологията и 

организацията на социалния експеримент (Приложение  № 11); 

4.Определен е персонален консултант за всеки участник в експерименталната група 

(Приложение  № 1); 

5. Срещите на персоналните консултанти с младежите от експерименталната група се 

осъществяват на специално обособените за целта работни места, без изчакване на общия 

ред, за да се пести максимално времето на членовете на експерименталната група и за да 

може да се осъществява индивидуален подход към всеки от тях; 

6. Определено е време за свободен достъп до персоналните компютри на обособените 

за целите на експеримента работни места; 

7. За планиране и отчитане на работата на всеки член на експерименталната група е 

въведена и редовно попълвана от всеки участник в експерименталната група специална 

документация, разработена за нуждите на експеримента (Приложения №№ 3;6;7;8;10);   

8. Въведена е и редовно попълвана от персоналните консултанти специална 

документация, свързана с резултатите на членовете на експерименталната група на 
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експерименталното въздействие  (Приложения №№ 4 и 5); 

9. Експерименталните въздействия са адаптирани към индивидуалните особености на 

всеки младеж от експерименталната група, в зависимост от социално-психологическите 

характеристики на неговата личност; 

10. Осъществява се адаптирано консултиране и насърчаване към трудова активност 

на безработните млади хора до 29 години, като се акцентува на необходимостта, 

мотивацията и развиване на уменията  за активно самостоятелно търсене на подходяща 

работа от самите младежи; 

11. Удвоена е интензивността на работа с участниците в експерименталната група, в 

сравнение с тези в контролната група. Срещите с персоналния консултант се провеждат 

веднъж на две седмици; 

12. Осъществява се перманентна интернет-връзка между персоналния консултант и 

участника в експерименталната група; 

13. Поддържат се регулярни контакти с всеки член на експерименталната група по 

телефона – поне веднъж седмично, като инициатор за това е персоналният консултант; 

14. Перманентно се извършват сравнения по експерименталната променлива между 

двете групи – експериментална и контролна и се правят анализи на различията в 

резултатите; 

15. Осъществява се непрекъснат мониторинг и контрол върху протичането на 

социалния експеримент; 

16. Редовно се провеждат консултации и работни съвещания между персоналните 

консултанти, осъществяващи социалния експеримент, и членовете на екипа на проект „Без 

граници в заетостта“; 

17. След започване на експеримента, на 25 юни 2014 г. е проведен е симпозиум в 

Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр. Русе на Сдружение „Българо-Румънски 

трансграничен институт по медиация” и Дирекция „Регионална служба по заетостта”, гр. 
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Русе към Агенцията по заетостта, на тема „Без граници – в подкрепа на младежката 

заетост”. Целта на симпозиума, в който участват и членовете на експерименталната група, 

както и персоналните консултанти, е да се подпомогне методически процеса на 

осъществяване на социалния експеримент и да се мотивират безработните младежи за по-

голяма инициативност и активност от тяхна страна, за намиране на подходяща работа.  

Наред с това, в рамките на симпозиума е проведено обучение за членовете на 

експерименталната група, на тема: „Опитът на Великобритания за намаляване на 

младежката безработица и създаване на заетост”. Участниците в експерименталната група 

са попълнили Формуляр за обратна връзка (Приложение № 12), с който са споделили 

своите впечатления от проведеното обучение. Документът е анонимен, като общата цел на 

проучването е да се получи встъпителна информация за това, доколко участниците в 

експеримента са запознати с неговата същност, с целите и очакваните резултати от 

провеждането му, както и с дейностите на проекта. Конкретната цел е да се разбере 

доколко участниците са се запознали с опита на  Великобритания за намаляване на 

младежката безработица и създаване на заетост и доколко възприемат този опит като 

полезен за българските условия – мнение, което е особено важно и полезно за следващите 

стъпки при провеждането на социалния експеримент.  

Резултатите от анонимното допитване са обработени от екипа на Проекта и са 

отразени в ДОКЛАД за обобщаване на информацията от формуляри за обратна връзка на 

участниците в симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост”(Приложение 

№ 13) 

От Доклада е видно, че темата на Симпозиума е била изключително интересна за 

участниците (потвърдено от 39 човека от анкетираните 40 лица , като 1 човек не е могъл 

да прецени), както и че предоставените материали представляват интерес за участниците 

(потвърдено от 38 човека от анкетираните 40 лица, 2 човека не могат да преценят). Всички 

анкетирани потвърждават, че програмата е добре структурирана и че организацията и 
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условията, при които се проведе симпозиума, са на отлично ниво. 39 човека са изразили 

удовлетвореност от участието в симпозиума и желание да участват и в други подобни 

мероприятия, организирани в рамките на проект „Без граници в заетостта”(1 човек е дал 

отговор „Не мога да преценя“). 

Много съществени като обратна информация са и направените препоръки и 

забележки на участниците в симпозиума (Вж. Приложение № 13); 

18. Проведено е мотивационно обучение и видеотренинг в ДБТ Русе на членовете на 

експерименталната група , като е получена обратна връзка (чрез анкетно проучване)  за 

степента на удовлетвореност на участниците. Обобщените резултати от анкетните карти 

са представени в отделен доклад (Вж. Приложение № 14); 

19. По време на провеждане на социалния експеримент е осъществяван постоянен 

мониторинг от страна на БРТИМ – Русе, провеждани са консултации и съвместни срещи  

със служителите на ДБТ- Русе, участващи в експеримента. 

 

На основание на горните факти, експертната оценка е, че ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

СОЦИАЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРОТИЧА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЯТА, 

ЗАЛОЖЕНА В МЕТОДИКАТА ЗА АДАПТИРАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ  НА  

ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ  НА  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ,  И СЪГЛАСНО ЗАПЛАНИРАНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НЕГОВОТО ПРОВЕЖДАНЕ В ДБТ-РУСЕ. 
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2. Критерии и изходни данни за оценяване на ефекта от социалния 

експеримент  

 

При социалния експеримент, провеждан в ДТБ – Русе, се прилага метода на 

единственото различие, като хипотезата на експеримента ще се счита за доказана, ако в 

експерименталната група, вследствие въздействието на експерименталния фактор се 

наблюдава определено положително изменение,  което в контролната група не се 

наблюдава. При този реален експеримент  проверката на хипотезата става чрез 

вмешателство на експериментатора в обичайния ход на събитията: той създава или 

изисква определена ситуация, привежда в действие хипотетичната причина и наблюдава 

измененията в експерименталната група, извършва сравнения с контролната група, 

фиксира различията и тяхното съответствие или несъответствие с първоначалните 

предположения.  

В качеството на експериментален фактор в случая се приема различният подход към 

експерименталната и контролна група, описан подробно в Раздел втори, т.2 на 

настоящата Експертиза  -  Оценка на подготовката на Дирекция „Бюро по труда“ - Русе 

за провеждане на социалния експеримент.  

Във връзка с това, ефектът от социалния експеримент ще се изразява и измерва чрез 

всички ползи от възприетия подход, както за участниците в експерименталната група, така 

и за системата на АЗ като цяло, и по-конкретно – подпомагане на безработните младежи 

на възраст от 15 до 29 години по-бързо да намерят подходяща работа и да съкратят 

максимално престоя си на пазара на труда, който е свързан както с лични загуби, така и 

със загуби за обществото като цяло.  

По-конкретно, критериите за оценяване на ефекта от социалния експеримент, 

проведен от  Дирекция „Бюро по труда“ – Русе, са: 

- брой започнали работа; 
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- брой представени CV и документи за започване на работа или явяване на интервю;  

- брой участия в интервюта при работодател; 

- брой включени в професионално обучение или в обучение по ключова 

компетентност; 

- брой участия в мероприятия с обществена значимост/ конференции, семинари, 

общополезни дейности и др.подобни/; 

- тестови резултати за мотивация за започване на работа; 

- допълнителни критерии, по предложение на възложителя на експертизата. 

По тези критерии ще става и сравняването на резултатите с тези на контролната 

група. 

Социалният експеримент , като способ за получаване на достоверна информация за 

наличието на причинно-следствени връзки между показателите за дейността, 

функционирането и поведението на експерименталната група и въздействащите й 

управляеми и контролируеми от експериментатора  фактори, изисква: 

а) възможности за описание на системата от променливи, детерминиращи 

поведението на експерименталната група; 

б) възможности за количествено и/или качествено измерване на въздействащите 

върху експерименталната група управляеми и контролируеми фактори и измененията в 

поведението на участниците в групата, в резултат на въздействието на управляемите  

контролируеми фактори; 

в) контрол върху въздействащите фактори, върху състоянието на експерименталната 

група и на условията по време на провеждане на социалния експеримент. 

Направеният комплексен анализ във връзка с оценката на средата за провеждане на 

социалния експеримент, с оценката на подготовката на Дирекция „Бюро по труда“ - Русе 

за провеждане на социалния експеримент и с оценката на технологията и организацията на 
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социалния експеримент( т.1 и т.2 от Раздел първи и т. 1 от Раздел втори на Експертизата)       

показва, че тези три условия са налице.  

Изходните данни за оценяване на ефекта от социалния експеримент, трябва да: 

- Съдържат надеждни доказателства, че между наблюдаваните променливи 

съществува взаимозависимост; 

- Дават увереност, че разглежданата като причина променлива  предхожда 

променливата – резултат; 

- Да гарантират, че липсват други променливи, които обясняват наблюдаваната 

взаимовръзка между причина и следствие. 

Изходните данни за оценка на ефекта от социалния експеримент се съдържат в 

документацията на социалния експеримент, представена в Раздел втори на 

Експертизата.От приложенията към т.2. 2. Оценка на подготовката на Дирекция „Бюро по 

труда“ - Русе за провеждане на социалния експеримент, се вижда, че макетите на 

разработените за нуждите на експеримента документи съдържат всички необходими 

реквизити за получаване на необходимите изходни данни за оценка на ефекта от 

социалния експеримент. 

По време на предварителните обучения и текущите консултации на екипа, 

осъществяващ социалния експеримент, са дадени изчерпателни указания за начините на 

попълване на отделните документи и на изискванията към отчетната документация като 

цяло. 

През време на самото провеждане на експеримента са осъществявани непрекъснат  

мониторинг и контрол за воденето на документацията, както от страна на членовете на 

експерименталната група, така и от служебните лица, осъществяващи експеримента.  

Получена е и необходимата обратна връзка от членовете на експерименталната група 

за тяхната оценка и техните препоръки относно ефекта и качеството на провеждане на 
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експеримента, като резултатите от анкетното проучване също са част от документацията 

на експеримента.( вж. Приложение № 15 и Приложение № 15А) 

Резултатите от мониторинга и контрола потвърждават, че е ИЗГРАДЕНА 

ПОДХОДЯЩА СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ И СА НАЛИЦЕ ДОСТОВЕРНИ И 

ДОСТАТЪЧНО ПЪЛНИ ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ 

СОЦИАЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ. 

 

 

3. Измерване на ефекта от социалния експеримент 

3.1. Особености на измерването на ефекта от социалния експеримент   

 

Понятието „ефект“ се употребява в широк и в тесен (икономически) смисъл. В 

широкия смисъл на думата то означава положителен резултат, следствие, полза, от 

някакви действия или иновации. В тесен смисъл то означава ползата (икономията), 

получена в резултат на някакви нововъведения и най-често се измерва със сумата от 

всички икономии от това нововъведение, за една година. Съпоставката на ефекта с 

разходите за получаването му, дава представа за икономическата ефективност. 

В случая, ефекта от социалния експеримент ще се тълкува в широкия смисъл на 

думата – като сбор от всички положителни промени (ползи), които ще настъпят в резултат 

от провеждането му, както за участниците в експеримента, така и за експерименталната 

система като цяло. 

Ефектът, според възможностите за неговото измерване, бива: 

- Метричен (количествен), което позволява по-точното му определяне; 

- Неметричен – изразява се в ползи, които не подлежат или трудно се поддават на 

количествена оценка. 
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В случая със социалния експеримент, провеждан от ДБТ – Русе, може да се твърди, 

че неговият ефект има комплексен характер – характеризира се както с количествени, така 

и с качествени показатели. При това, може да се очаква, че неметричните ползи от този 

експеримент могат да бъдат не по-малки от тези, които на този етап могат да се измерят и 

оценят количествено. 

При оценката на ефекта от социалния експеримент, проведен в ДБТ – Русе е 

коректно експертизата да се базира на предварително зададените от възложителя критерии 

за оценяване на  ефекта, а именно: 

1. Брой започнали работа; 

2. Брой представени CV и документи за започване на работа или явяване на интервю;  

3. Брой участия в интервюта при работодател; 

4. Брой включени в професионално обучение или в обучение по ключова 

компетентност; 

5. Брой участия в мероприятия с обществена значимост/ конференции, семинари, 

общополезни дейности и др.подобни/; 

6. Тестови резултати за мотивация за започване на работа. 

Наред с това, в допълнение ще бъде направен опит да се формулират допълнителни 

източници на ефекта, и да се отчетат както преките, така и по-далечните ползи от 

експеримента, а също и да се очертаят проекции за мултиплициране на този ефект в други 

системи, пряко или косвено свързани със системата на младежката заетост и безработица 

в страната. 

 

3.2. Източници на ефект от социалния експеримент 

Източниците на ефект от социалния експеримент могат да се търсят в следното: 

1. Намаляване броя на безработните младежи, търсещи работа, с което се намалява 

натиска върху трудовия пазар; 
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2. Осигуряване на доход от работна заплата за лицата, които са намерили работа с 

помощта на социалния експеримент и дохода на техните семейства; 

3. Увеличаване на покупателната способност на лицата, които са намерили работа и  

на техните семейства, което е предпоставка за ускоряване съживяването на икономиката; 

4. Увеличаване броя на безработните младежи, включени в професионално обучение 

или в обучение по ключова компетентност, което повишава техните шансове за намиране 

на подходяща работа, съкращаване на престоя на пазара на труда и за осигуряване на по-

високо заплащане; 

5. Повишаване мотивацията за труд на включените в експерименталната група 

безработни младежи; 

6. Развиване на умения за подготовка на качествени документи за представяне на 

търсещите работа младежи пред потенциални работодатели; 

7. Култивиране и развиване на умения за участие в интервюта и представяне пред 

работодател; 

8. Мотивиране и създаване на нагласи за по-голяма настойчивост и системност за 

самостоятелно търсене на работа, за по-голяма увереност в собствените сили и поемане на 

инициативата за намиране на подходяща работа в „собствени ръце“; 

9. Мотивиране на други обезверени младежи от успешната реализация на пазара на 

труда на членовете от експерименталната група; повишаване на тяхната увереност в 

собствените възможности, и осъзнаване на необходимостта да следват като стратегия за 

успех подобни иновативни практики на пазара на труда; 

10. Повишаване на социалната ангажираност на участниците в експеримента в 

качеството им на трудови ресурси на България и осъзнаване на собствената им значимост 

като работна сила, чрез участие в мероприятия с обществена значимост/ конференции, 

семинари, общополезни дейности и др.подобни/; 
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11. Укрепване увереността на младежите, че ще намерят успешна реализация в 

страната и на желанието им да останат в страната и да дадат собствен принос в нейното 

развитие; 

12. Повишаване на административния капацитет на служителите от ДБТ – Русе и на 

техния опит за работа с безработните младежи; 

13. Издигане имиджа на Агенцията по заетостта като иновативна институция, 

прилагаща най-добри чуждестранни практики за намаляване на младежката безработица в 

България, и др.   

Необходимо е специално да се подчертае, че са налице възможности за 

мултиплициране на първоначалния ефект от социалния експеримент  в други 

подразделения на АЗ, чрез прилагане на експериментираната добра практика от 

Великобритания в ДБТ – Русе, като цяло или като отделни нейни елементи, доказали 

своята полезност. Това е така, доколкото на провеждания социален експеримент се гледа 

не само като на доказателствено средство, но преди всичко като на експериментален 

модел за последващо масово приложение на добри практики на младежкия пазар на труда. 

Забележка: За целите на експертизата, при измерването на ефекта ще се имат 

предвид основно критериите, формулирани от Възложителя, които са посочени в т. 3.1. на 

Раздел трети от настоящата Експертиза. 

 

3.3. Измерения на ефекта от социалния експеримент
5
 

Естествено, най-важният и пряк измерител на ефекта от социалния експеримент е 

броят на младежите от експерименталната група, които в рамките на експеримента (4 

месеца), са успели да си намерят работа. Това е и първият критерий за оценка на ефекта 

                                                           
5
 Данните, използвани за измерване на ефекта от социалния експеримент са към 23 

септември 2014 г. Предполага се, че до края на месец септември няма да настъпят съществени 

изменения, които да променят очертаните разлики между двете групи – експерименталната и 

контролната. 
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от социалния експеримент, проведен в ДБТ – Русе, от поредицата  предварително 

зададени от възложителя критерии за оценяване на  ефекта, посочени в т. 3.1. на 

настоящия раздел. 

Отчетните данни показват, че от състава на експерименталната група (20 човека) за 

посочения период са успели да намерят подходяща работа 11 младежи, или 55% от общия 

им брой (Вж. фиг. 1)  

 

Фиг. 1. Трудова реализация на участниците в експерименталната група на социалния 

експеримент 

 

 

Този висок процент е показател за това, че Европейската гаранция на младежта 2014 

-2020 г., която  предвижда всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. да 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, е напълно реализуема. Социалният експеримент показва много висок 

относителен дял на започналите работа младежи от експерименталната група, а от 
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анкетните карти е видно, че по-голямата част от тях напълно са доволни и напълно 

мотивирани да работят при съответния работодател, когото, като цяло, намират за 

напълно подходящ. 

В същото време, положението в контролната група е следното: 

От 20-те лица от контролната група  работа са намерили 6 човека, или 30% от общия 

им брой. (Вж. фиг. 2)   

 

Фиг. 2. Трудова реализация на участниците в контролната група на социалния 

експеримент 

 

 

 

Ако се направи съпоставка между започналите работа младежи в едната и другата 

група, ще се види, че съотношението между тях е 65% : 35% (Вж. фиг.3). Това показва, че  

   

Фиг. 3. Съотношение между намерилите работа младежи лица в двете групи 
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„успеваемостта“ на младежите от експерименталната група на пазара на труда е почти два 

пъти по-висока от тази на младежите от   контролната група. Съотношението между 

намерилите и търсещите работа младежи, съпоставени за двете групи – експериментална и 

контролна -  също потвърждава горния извод.  (Вж. фиг.4). 

Вторият определен критерий за оценката на ефекта от социалния експеримент, 

проведен в ДБТ – Русе е брой представени CV и документи за започване на работа или 

явяване на интервю. 

Отчетните данни показват огромната разлика в активността на младежите, включени 

в експерименталната група, в сравнение с младежите от контролната група, по отношение 

 

Фиг. 4. Съотношение между намерилите и търсещи работа младежи в двете групи 
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на разработването и представянето на CV и документи за започване на работа или явяване 

на интервю пред потенциални работодатели. Броят на тези документи при контролната 

група е едва 7, при 86 за експерименталната група, или разликата е повече от 12 пъти.(вж. 

фиг. 5)  

Третият критерий за оценката на ефекта от социалния експеримент е броят на 

участията в интервюта при работодател на младежите от експерименталната и 

контролната групи.  

Според отчетните данни, младежите от контролната група са осъществили 30 

явявания на интервюта пред работодател, докато младежите от експерименталната група 

са регистрирали през време на социалния експеримент 81 явявания, т.е. над 2.5 пъти 

повече. (вж. фиг. 6)  

 

Фиг. 5. Съотношение между броя на представените CV и документи за започване на 

работа или явяване на интервю от двете групи 
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Фиг. 6. Съотношение между броя на участията в интервюта при работодател от 

младежите в двете групи 
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Четвъртият критерий за оценка на ефекта от социалния експеримент, проведен в 

ДБТ – Русе е броят на включените в професионално обучение или в обучение по ключова 

компетентност младежи от експерименталната и контролна групи.  

Според отчетните документи, одобрени и включени в професионално обучение са 

били по 1 човек от двете групи, т.е. тук не съществува разминаване в броя на участниците 

в професионално обучение между експерименталната и контролната групи(вж. фиг. 7)  

 

Фиг. 7. Съотношение между броя на включените в професионално обучение или 

обучение по ключова компетентност от двете групи 

 

  

 

Петият критерий за оценяване на ефекта от социалния експеримент е броят на 

участията на младежите от експерименталната и контролната групи  в мероприятия с 

обществена значимост/ конференции, семинари, общополезни дейности и др.подобни/. 

В предходните точки бяха представени организираните от ДБТ – Русе и от други 

организации мероприятия с обществена значимост, в които са участвали младежи от двете 

групи. Обобщените данни показват, че  в организираната от ДБТ Младежка трудова борса, 
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от експерименталната група са взели участие 16 младежи, а от контролната – 17 (вж. фиг. 

8).  

Фиг. 8. Съотношение между броя на участниците  в Младежка трудова борса от двете 

групи 

 

 

Налице е обаче значителна разлика в участието на младежите от двете групи в 

организираните от ДБТ –Русе Ателиета за търсене на работа – от експерименталната група 

в ателиетата са били включени 16 човека, а от контролната – само 7. (вж. фиг. 9).  

Още по-значима е разликата в участието на младежите от двете групи в 

организирания по време на социалния експеримент Симпозиум „Без граници – в подкрепа 

на младежката заетост”. Данните показват, че участие в Симпозиума са взели 9 човека от 

експерименталната група, а само 1 – от контролната група (вж. фиг. 10).  

Ако се обобщи общото участие на младежите в организираните от ДБТ – Русе и от 

други организации мероприятия с обществена значимост по време на социалния 

експеримент, ще се види, че младежите от експерименталната група са регистрирали 
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Фиг. 9. Съотношение между броя на участниците  от двете групи 

в Ателиета за търсене на работа 

 

 

 

Фиг. 10. Съотношение между броя на участниците  от двете групи 

в Симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост” 
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41 участия, а от контролната – 25 участия (вж. фиг. 11) , което в процентно  

Фиг. 11. Сумарно участие участниците в двете групи 

в мероприятия с обществена значимост”  

  

 

съотношение е . 62:38 в полза на експерименталната група.  (вж. фиг. 12).  

Тези количествени данни показват убедително и по-високата активност, и по-

високата мотивираност на младежите от експерименталната група за участие в 

мероприятия с обществена значимост, насочени към осигуряване на по-висока заетост на 

младежите и намаляване на младежката безработица в страната. 

По отношение на шестия критерий - Тестови резултати за мотивация за започване 

на работа , трябва да се отбележи, че младежите, включени в експерименталната група са 

взели участие във видеотренинг-мотивационно обучение. От Доклада за  обобщаване на 

информацията за степента на удовлетвореност на участниците от експерименталната 

група  в мотивационното обучение (Вж. приложение № 14) е видна високата степен на 

удовлетвореност на участниците в обучението. В анонимната анкета само 1 младеж е 
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Фиг. 12. Процентно съотношение между включените  

в мероприятия с обществена значимост младежи от двете групи  

 

 
 

 

посочил, че е напълно неудовлетворен, 1 е посочил, че е по-скоро удовлетворен, а всички 

останали са заявили, че са напълно удовлетворени.  

Освен тестовите резултати, за високата степен на мотивация за започване на работа 

от страна на младежите от експерименталната група свидетелстват и редица други 

доказателства: 

- На първо място, това е изразеното желание на младежите от експерименталната 

група да участват в социалния експеримент, което е видно от заявленията им до 

Управителя на БРТИМ – Русе за включването им в групата. Поради неизпълнение на 

плана за действие от тях са отпаднали 2 човека, а са прекратили участието си по собствено 

желание – заминаване в чужбина и др., също 2 човека; 
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- На второ място, такава е и оценката на персоналните консултанти, което проличава 

от Дневниците на наблюденията на персоналните консултанти за младежите от 

експерименталната група; 

- На трето място, това заключение се потвърждава от отговорите в Анкетна карта 

„Какъв вид работа търся?“, и от отговорите на въпроси 5,6,7,8 и 9 на анонимната анкета за 

ползите от социалния експеримент.  

 

Забележка: Цялостният масив с оригиналните документи, използвани при 

осъществяване на социалния експеримент, се съхранява от Дирекция „Бюро по труда“ – 

Русе и е на разположение за публичен достъп.  

Копия от документите, необходими за осъществяване на контрол от страна на 

проверяващия орган за Проекта, се съхраняват в Сдружение „Българо-румънски 

трансграничен институт за медиация“ – гр. Русе. 

 

4. Експертно заключение  

1. Провеждането на социалния експеримент, обект на експертизата е било обективно 

обусловено и напълно целесъобразно от гледна точка на необходимостта да се оценят 

ефектите и резултатите от привнесената иновативна британска практика и да се прецени 

дали тя може да работи при българските условия; 

2. Социалният експеримент е бил проведен в строго съответствие с технологията, 

предписана  в Методиката за адаптиране и валидиране  на  иновативни практики  на  

Великобритания за намаляване на младежката безработица в България,  разработена за 

целите на проекта; 

3. Осигурена е била необходимата благоприятна обща среда на институционално 

равнище и подходящата организация в ДБТ – Русе за успешното провеждане на 

експеримента, и като цяло, и на всеки отделен негов етап; 
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4. Основната цел на социалния експеримент - да се докаже работната хипотеза, че 

проучването, адаптирането и внедряването на най-успешните иновативни практики  на  

Великобритания за  намаляване  на младежката безработица, ще доведат до съкращаване 

на престоя на пазара на труда на безработните младежи в България, до по-бързото и по-

лесно устройване на работа, до намаляване на социалното напрежение и до трайно 

снижаване равнището на младежката безработица у нас, Е УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА.  

Налице са всички доказателства, достатъчно надеждно проверени и документирани, 

доказващи работната хипотеза. Получена е и необходимата обратна връзка от членовете 

на експерименталната група за тяхната оценка и техните препоръки относно ефекта и 

качеството на провеждане на експеримента, като резултатите от анкетното проучване 

също са част от документацията на експеримента; 

5. Оценяването на ефекта от социалния експеримент е извършено на базата на 

достоверни и достатъчно пълни изходни данни и подходящо изградена система от 

критерии, съгласувана с целевата група и одобрена от Възложителя на експертизата. 

На основание на горните заключения, на социалния експеримент, извършен в 

рамките на Проект BG051PO001-7.0.07-0048-C0001„Без граници в заетостта”, 

МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ИЗЦЯЛО ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА.  

 

 

5. Препоръки: 

1. Социалният експеримент по принцип e един от най-скъпите социологически 

методи и се отнася към „тежките“ методи за анализ на социалната информация. Във 

връзка с това, трябва да се отчете едно твърде съществено и основно за настоящия 

социален експеримент ограничение: в рамките на планирания бюджет на Проекта, той е 

обхванал една малка част от генералната съвкупност – безработните младежи в 

България във възрастовата група от 15 до 29 години. При такива дадености, с голяма доза 

условност ще може да се предположи, че закономерностите в поведението на двете групи 
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– експериментална и контролна – ще са валидни (представителни) за цялата съвкупност 

безработни младежи в гр. Русе, или в Русенска област, или за страната като цяло.  

В същото време, резултатите от експеримента са многообещаващи – те показват, че 

индивидуалният подход, подходящите  методи и техники в работата с безработните 

младежи на възраст от 15 до 29 години, от привнесените добри практики на 

Великобритания, които всъщност се прилагат в редица страни и не са непознати и в 

работата на Агенцията по заетостта, респективно – нейните структури, се посрещат много 

добре от безработните младежи. Тези добри практики им помагат да развиват 

допълнителни качества и способности за търсене на работа, приучават ги към повече 

самостоятелност и им вдъхват повече увереност в собствените им сили, заместват 

скептицизма и отчаянието с мотивираност за успешен старт в живота.  

Това налага извода, че усилията в посока мултиплициране на технологията на 

проведения социален експеримент и в други териториални структури на Агенцията по 

заетостта, е обективно необходимо. Естествено, директното й тотално прилагане направо 

в цялата система не е препоръчително – както беше посочено, експерименталната група не 

е представителна по отношение на цялата общност; нужни са допълнителни усилия и 

средства за създаването на аналогична организация на работа с безработните младежи; 

предварителна подготовка на персонала в ДБТ, и др.  

Поетапното внедряване на подобна технология, допълнително усъвършенствана и 

адаптирана съобразно постоянно променящите се условия на пазара на труда обаче е 

напълно възможно е необходимо; 

2. Социалният експеримент беше свързан с промяна във функциите и дейностите на 

звената, извършващи работа с безработните младежи в ДБТ – Русе, по посока 

разширяване на обхвата на традиционните функции и дейности и осъществяване на нови 

такива. Социалният експеримент беше свързан с допълнително натоварване на всички 

служители, които работиха с членовете на експерименталната група. Те осъществяваха 
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допълнителните инициативи и водиха цялата отчетна документация по експеримента. На 

този етап допълнителната работа се изпълняваше напълно доброволно, изцяло 

мотивирано и с ясното съзнание на участващите служители за важността и отговорността 

на провеждания експеримент. Те не са получавали допълнителни материални стимули, 

вероятно защото социалният експеримент засега е еднократен акт в практиката на 

Дирекцията. Допълнително време и труд, също безвъзмездно,  са изразходвани и от 

ръководството на  ДБТ – Русе, за осъществяване на мониторинг и контрол върху 

провеждания в тяхната структура социален експеримент. 

Евентуалното масово прилагане на експериментираните добри практики на 

Великобритания за намаляване на младежката безработица у нас обаче предполага 

съответни организационно-структурни промени в ДБТ. Това произтича от управленския 

принцип за съответствие между функции и организационни структури за управление – на 

промените във функционирането на обекта трябва да съответстват подходящи промени в 

структурата и организацията на субекта на управление. Най-малкото, което би следвало да 

се направи, е да се отдаде необходимата значимост на длъжностите „психолог“ и „Кейс-

мениджър“ и да се помисли за възможността за увеличаване броя на лицата, заемащи тези 

длъжности в ДБТ. Едно преструктуриране на звена, обединяване и съвместяване на 

дейности в традиционните организационни структури на управление в ДБТ също е 

препоръчително; 

3. За затвърждаване на добрите резултати от социалния експеримент и от проекта 

„Без граници в заетостта“, както и за формиране на афинитет към иновативните практики 

на младежкия пазар на труда в ЕС, би било добре, на базата на този Проект да се 

разработят и изпълняват в бъдеще „дъщерни“ проекти в тази насока с активното 

ангажиране на Агенцията по заетостта в този процес. 
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Дирекция „Бюро по труда” гр. Русе 

  Приложение  №1 
 

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДБТ – РУСЕ, УЧАСТВАЩИ В СОЦИАЛНИЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

 

1. Светлина Карапетрова- 082/821413; 0879006990 

2.Мирослава Александрова –082/821413;0879006990 

3.Христина Христова- 082/821413;0879006990 

4.Мариета Янкова –психолог 082/821413 

5.Гюлбеяз Узуновз -кейс мениджър 082/821413 

6.Юлия Събева 082/821419;0879002890 
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Дирекция „Бюро по труда” гр. Русе 

  Приложение  №2А 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА 

20 МЛАДЕЖИ ДО 29г. 

 

Име Образо-

вание 

Рег.№ Резултат 

Деница Койчева Тихова Висше 10044745 Насочване към срм 

Сали Хюлкинов Салиев   Висше 10044716 Постъпил на работа 

Петя Живкова Катранова Висше 10045077 Насочване към срм 

Илияна Венелинова Георгиева Висше 10044645 Насочване за разговор с 

работодател 

Севин Ердинчева Джемилова Висше 10044650 Изчаква събеседване в РИОСВ 

Магдалена Валериева 

Димитрова 

Висше 10044681 Насочване към срм 

Александър Петков Катранов Средно 10044929 Ателие за търсене на работа 

Рафи Сетрак Асадурян Средно 10044832 Постъпил на работа 
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Деница Диянова Петкова Средно 10044728 Инф. за пр.The job of my life 

Тодор Емилов Тотев Средно 10044833 Прекратена регистрация 

Диян Асенов Радев Средно 10044792 Насочен към срм 

Светослав Тихомиров Енчев Средно 10044820 Инф. За обявени срм 

Иво Николаев Недялков Средно 10044973 Насочен към срм 

Кенан Гюрселов Бекиров Средно 10044945 Насочен към рм по МЗ 

Диан Иванов Стоянов Средно 10044671 Информиран за ПЗ и МЗ 

Галин Румянов Георгиев Средно 10044725 Инф. За пр.The job of my life 

Петя Миленова Маринова Средно 10044718 Насочен за участие в Ателие 

Тихомир Емилов Тодоров Основно 10044903 Прекратена регистрация 

Милена Божидарова Илиева Основно 10044918 Включена в МЗ по ЗНЗ 

Берко Златев Георгиев С начално 

и по -

ниско 

10044884 Постъпил на работа 
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Дирекция „Бюро по труда” гр. Русе 

  Приложение  №2Б 
 

КОНТРОЛНА ГРУПА 

20 МЛАДЕЖИ ДО 29г. 

 

Име Образо-

вание 

Рег.№ Резултат 

Мариела Красимирова Андреева     Висше 10044876 Инф. За обявени срм 

Мартин Игнатов Димитров               Висше 10045136 Постъпил на работа 

Исмим Бирсенова Исмаилова           Висше 10044955 Прекратена регистрация 

Траяна Красимирова Михайлова      Висше 10044646 Инф. За обявени срм 

Мирослава Петкова Димова             Висше 10044758 Инф. За обявени срм 

Деница Нейкова Пенева                  Висше 10045001 Инф. За обявени срм 

Валентин Ивайлов Великов              Средно 10044723 Консултиран за ПЗ и МЗ 

Ивайло Красимиров Каменаров        Средно 10044756 Включен в обучение по гр. 

сх. НРМ 

Ивелина Димитрова Цонева             Средно 10044626 Инф. за възм. за участие в 
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Ателие 

Мехмед Мехмедов Бадиев                Средно 10044956 Възстановена регистрация 

Николай Милков Миланов               Средно 10044961 Инф. За възм. За участие в 

Ателие 

Недялко Валентинов Великов          Средно 10044979 Прекратена регистрация 

Димитър Елиянов Димитров            Средно 10044866 Консултиран за пр. The job 

of my life 

Мариян Георгиев Енчев                    Средно 10044791 Разговор с конкр. 

работодател 

Любомир Радоев Христов                 Средно 10045012 Насочен към срм 

Адреан Дончев Христов                    Средно 10045024 Насочен към срм 

Тихомира Славова Младенова         Средно 10044802 Прекратена регистрация 

Радослав Даниелов Минчев            Основно 10044733 Насочен за участие в Ателие 

Нели Манова Бейтула                      Основно 10044700 Инф. За обявени срм 

Мариос Атанасиос Ангелос            С 

начално 

и по -

ниско 

10044635 Прекратена регистрация 

24.07.2014 
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Дирекция „Бюро по труда” гр. Русе 

  Приложение  №3 
 

ПЕРСОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ:...................................................... 
 

ОТЧЕТНА КАРТА 

НА УЧАСТНИКА В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ГРУПА  
 

.................................................................................................................. 

 

Дата/Период: Осъществени дейности- 

възложени от консултанта 

и инициирани от младежа: 

Проблеми и трудности при 

осъществяване на 

дейността: 
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Приложение №4  

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ЧЛЕНА НА ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА /МЛАДЕЖ/: 

.................................................................................................................................................... 

(Персонален консултант:.......................................................) 

 

 

ДНЕВНИК НА НАБЛЮДЕНИЯТА 

 

Дата/Период: Осъществени дейности- 

възложени и инициирани 

от младежа: 

Впечатления, оценки и 

препоръки на 

провеждащия 

експеримента: 
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Приложение №5  

 

ПЕРСОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ:........................................................ 

 

 

ДНЕВНИК НА НАБЛЮДЕНИЯТА 

 

 

- Име на участника в експерименталната група; 

 

- Поставени индивидуални задачи; 

 

- Постигнати резултати; 

 

- Обща оценка на изпълнението на отделния член на експерименталната група; 

 

- Бележки и препоръки на персоналния консултант. 

 

- Име на участника в експерименталната група; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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- Заключителна част  на доклада (лични впечатления, трудности, бележки и 

препоръки за или против внедряване на практиката като масова в системата на АЗ). 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Приложение № 6 

 

ЦЕЛИ ЗА СЕДМИЦАТА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

ЦЕЛ/ДЕЙСТВИЯ ДАТА 

1-ва седмица 

 

 

 

 

2-ра седмица 

 

 

 

 

 

3-та седмица 

 

 

 

 

 

4-та седмица 

 

 

 

 

5-та седмица 
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Приложение №7 

 

ДНЕВНИК ЗА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ГРАФИК 

 

КОМПАНИЯ/ЛИЧНОСТ ДЕЙНОСТ РЕЗУЛТАТ/СЛЕДВАЩИ ПУНКТОВЕ 
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Приложение №8 

 

АНКЕТНА КАРТА „КАКЪВ ВИД РАБОТА ТЪРСЯ?“ 

 

1. Бих се спрял на следните видове работа: 

 

 

 

 

 

2. Неща, с които се справям много добре: 

 

 

 

 

 

3. Работа, която винаги съм искал да работя: 
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Приложение №9 

                                                                                     

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

ДИРЕКЦИЯ ”РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” - РУСЕ 

 

АНКЕТНА КАРТА 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА И 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ   

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Русе цели с настоящата 
анкета да проучи потребностите на работодателите от персонал и 
удовлетвореността от предлаганите услуги. 

Резултатите от анкетата ще помогнат за планиране на дейността на 
Дирекцията, както и тази на бюрата по труда в региона, съобразявайки се с 
препоръките Ви.  

Моля, отбележете отговора /чрез подчертаване/, който съответства или е 
най-близко до Вашето мнение. В случай, че не са посочени възможни отговори,  
допълнете със свободен текст. 

Благодарим Ви предварително за участието в анкетата! 
 

 
1. Какъв е предметът на дейност на Вашата фирма? 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 

 

2. Вашата фирма е? 
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 Микро предприятие /по-малко от 10 човека средносписъчен брой на 
персонала/. 

 Малко предприятие /по-малко от 50 човека средносписъчен брой на 
персонала/. 

 Средно предприятие /по-малко от 250 човека средносписъчен брой на 
персонала/. 

 Голямо предприятие /равно или по-голямо от 250 човека средносписъчен 
брой на персонала/.  

3. Като имате предвид Вашите лични очаквания за промени на пазара на 

труда през 2012 - 2013 година, считате ли, че ще имате нужда от назначаване на нов 

персонал? 

- да 
- не  

 

 4. Ако сте отговорили с „да”, моля да посочите за какви професии и какъв 

брой работни места се очаква да разкриете през 2012-2013 година: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

5. Смятате ли, че наетите от Вас работници и служители имат нужда от 
обучение?  

-       да 

-       не 

6.  
7. Ако сте отговорили с „да”, уточнете вида: 
-    За повишаване на професионалната квалификация …………………………. 

-    За повишаване на компютърните знания и умения ……………………….….. 

-    За повишаване на езиковите знания и умения ………………………………… 
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8. Ползвали ли сте услугите на дирекции „Бюро по труда” в региона? 
- да  /уточнете кои/  ………………………………….. 
- не 

 Ако сте отговорили с „да”, моля уточнете ползваната услуга: 

- обявяване на свободни работни места на първичен пазар на труда 

…………………………………………………………………………………………….....; 
-   включване в насърчителни мерки за заетост /уточнете/………………………. 

-  включване в програми за заетост /уточнете/….………………………………….. 

-   включване в схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

/уточнете/…………………….……………………………………………………………. 

 Моля, споделете дали сте удовлетворени от тях и какви предложения за 
тяхното развитие имате? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

9. Какви са Вашите информационни потребности свързани с дейността на 
Регионална служба по заетостта и Бюрата по труда в региона и какъв начин за 
информиране предпочитате? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

10. Какви са Вашите препоръки свързани с дейността ни? 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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Приложение № 10 

 
АНКЕТНА КАРТА  

за търсещи работа лица 
 

Уважаема/и госпожо/господине/, 
 

С настоящата анкета се цели да се получи информация от клиенти за 
тяхното мнение и оценки относно услугите, които им се предоставят. 

Резултатите от анкетата ще помогнат да се отговори по-пълно на нуждите на 
клиентите. 

На въпросите в анкетната карта отговаряйте като заграждате с кръгче 
цифрата на отговора, който съответства или е най-близо до Вашето мнение. Там, 
където не са дадени готови отговори, можете да изразите мнението си в свободна 
форма. 

Анкетата е анонимна. Не се подписвайте. 
 
1. ОТ КОГА СТЕ РЕГИСТРИРАН/А/ В ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО ТРУДА”? 
- до 1 месец……………... 1 
- от 1 до 4 месеца……… 2 
- от 4 до 6 месеца……… 3 
- от 6 до 12 месеца…….. 4 
- над 12 месеца………… 5 
 
2. ПОЛУЧАВАТЕ ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ? 
- да……………….. 1 
- не……….……….. 2 
 
3. ОТКАКТО СТЕ РЕГИСТРИРАН/А/ В ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО ТРУДА”: 
/дайте отговор на всеки ред/ 
                                                                                                   Да                       Не 
а/ предлагано ли Ви е работно място ?                                     1                         2 
б/ предлагано ли Ви е обучение ?                                              1                         2 
в/предлагана ли Ви е работа по програма за заетост?            1                         2 
г/ получавал/а/ ли сте удостоверение за безработен?            1                         2 
д/ получавал/а/ ли сте информация или консултация 
от служител на дирекцията “Бюро по труда” ?                          1                        2 
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4. ДОВОЛЕН/А/ ЛИ СТЕ ОТ ОБСЛУЖВАНЕТО В ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО 
ТРУДА”? 

- напълно доволен……………..…… 1 
- по-скоро доволен…………….....…. 2 
- еднакво доволен и недоволен…... 3 
- по-скоро недоволен……………..… 4 
- изцяло недоволен………………..... 5 
 
5.    СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СА ДОСТАТЪЧНО ОТЗИВЧИВИ ? 
- да, напълно………..... 1 
- отчасти………..….….. 2 
- не………………….…. 3 
 
6. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СЕ ОТНАСЯТ ЕДНАКВО КЪМ 

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ ? 
- да………….………...…… 1 
- не………………….…...… 2 
- не мога да преценя…… 3 
 
7. ПРИВЕТЛИВА ЛИ Е СПОРЕД ВАС ОБСТАНОВКАТА В ДИРЕКЦИЯТА 

“БЮРО ПО ТРУДА”? 
- да………………….. 1 
- отчасти…………… 2 
- не…………………. 3  
 
8. ДОВОЛЕН ЛИ СТЕ ОТ БЪРЗИНАТА  НА ОБСЛУЖВАНЕ В 

ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО ТРУДА”? 
- да……………….… 1 
- отчасти………....... 2 
- не…………….…… 3 
 
9. КАК ПРЕЦЕНЯВАТЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО 

ПО ТРУДА” ПРЕДОСТАВЯ НА КЛИЕНТИТЕ СИ: 
/дайте отговор на всеки ред/ 
 
                                                           Да, напълно                  Отчасти                        Не 

а/ лесно разбираема ли е ?        1                                    2                               3 
б/ достатъчна ли е ?                    1                                    2                               3 
в/ полезна ли е ?                           1                                    2                               3 
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10. ИМАЛ/А/ ЛИ СТЕ ПРОБЛЕМ/И/ С ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО 

ТРУДА”? 
- да………….. 1 
- не………….. 2 /прескочете следващия въпрос/ 
 
11. КАКЪВ БЕШЕ ТОЗИ ПРОБЛЕМ/И/ ?     
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
12. ВЯРВАТЕ ЛИ, ЧЕ ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО ТРУДА” МОЖЕ ДА ВИ 

ПОМОГНЕ ДА СИ НАМЕРИТЕ РАБОТА ? 
 
- да…………….. 1 
- отчасти……… 2 
- не……….……. 3 
 
13. КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ В ДИРЕКЦИЯТА 

“БЮРО ПО ТРУДА”? 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
14. ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ДА ИДВАТЕ В ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО 

ТРУДА”? 
- да………….……. 1 
- колебая се…….. 2 
- не……………..… 3 
 
15. ИМАТЕ ЛИ НЯКАКВИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДИРЕКЦИЯТА “БЮРО ПО 

ТРУДА”? 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
16. ВАШИЯТ ПОЛ ? 
- мъж………….. 1 
- жена…………. 2 
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17.  ВАШАТА  ВЪЗРАСТ ? 
 
- до 24 г.................... 1 
- от 25 до 34 г.......... 2 
- от 35 до 44 г…....... 4 
- от 45 до 49 г.......... 5 
- 50 и повече год. ... 6 
 
 
18. ВАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ? 
 
- висше.......................................................................................... 1 
                                       /посочете специалността/ 

- средно......................................................................................... 2 
                                    /посочете специалността/ 

- основно……………………………………………….........……….. 3 
- по-ниско и без образование……………………………......……. 4 
 
 
19. ВАШАТА ПРЕДИШНА РАБОТА ? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Благодарим Ви! 
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  Приложение № 11 

ДО 
УПРАВИТЕЛЯ НА  
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН  
ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ” 

З А Я В Л Е Н И Е 
за включване в проект „Без граници в заетостта”, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0048-C0001, ОП Развитие на човешките ресурси 
 

от 
................................................................................................................................................. 

(име, презиме, фамилия) 
Уважаеми г-н Иванов,   
Бих желал /а да участвам в Дейност 4 „Провеждане на социален експеримент чрез 

апробиране на взаимствана от британския модел адаптирана иновативна практика” 
по проект № BG051PO001-7.0.07-0048-C0001, наименование „Без граници в 

заетостта” 
Съгласен съм с  условията на експеримента. 

Адрес: (ул., №, бл., вх., ет., 
ап., град/село, община) 

 

Телефон:   

Е-mail:  
 

Пол  Мъж                                       Жена  

Възраст:  

Етническо самоопределение 
(попълва се по желание)  

Българско             Ромско                  Турско            
друго (посочете).......................................................... 

Образование  
Завършен ...........  клас                 Основно  
Средно                                          Висше  

 
 
Дата: ............................      Подпис : .......................... 
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Приложение № 12 

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА 

Уважаеми дами и господа, 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” в качеството 

си на Бенефициент по проект „Без граници в заетостта” се обръща към Вас с молба да 

споделите Вашите впечатления от проведеното обучение на тема „Опитът на 

Великобритания за намаляване на младежката безработица и създаване на заетост” в 

рамките на Дейност 2, като попълните този формуляр, който е напълно анонимен. Вашето 

мнение е важно за нас и ще бъде полезно в бъдещата ни работа.  

 

Моля, поставете знак X в кутийката с отговор, отговарящ в най-голяма степен на 

Вашето мнение. 

ВЪПРОС ДА НЕ НЕ МОГА 

ДА 

ПРЕЦЕНЯ 

1. Програмата на обучението беше добре 

организирана 

   

2. Организацията и условията, при които се 

проведе обучението бяха на отлично ниво 

   

3. Времетраенето на модулите беше планирано 

добре 

   

4. Времето, отделено за задаване на въпроси и 

дискусия по време на обучението беше 

достатъчно  

   

5. Обучителят представи учебния материал 

достъпно и ясно  

   

6. Участието ми в обучението ще е от полза за 

по-нататъшната ми работа 

   

7. Предоставените материали в рамките на 

обучението представляват професионален 
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интерес за работата ми 

8. Презентацията, предоставена по време на 

обучението беше  интересна за мен  

   

9. Проведените дискусии по време на 

обучението бяха конструктивни  

   

10. Удовлетворен/а съм от участието ми в 

проведеното обучение 

   

  

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! 
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Приложение № 13 

 

ДОКЛАД  

за  

обобщаване на информацията от формуляри за обратна връзка на 

участниците в симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост” 

 

Този доклад съдържа обобщени резултати от 40 формуляра за обратна връзка, 

попълнени от гостите на проведения симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката 

заетост” в рамките на Дейност 2 на 25 юни 2014 г. в конферентната зала на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов” 
 

ВЪПРОС ДА НЕ НЕ МОГА 

ДА 

ПРЕЦЕНЯ 

1. Темата на симпозиума е актуална  39  1 

2. Програмата беше добре структурирана 40   

3. Организацията и условията, при които се 

проведе симпозиума бяха на отлично ниво 

40   

4. Времетраенето на презентациите беше 

планирано добре 

37 2 1 

5. Времето, отделено за задаване на въпроси и 

дискусия беше достатъчно  

40   

6. Предоставените материали представляват 

интерес за мен 

38  2 

7. Участието ми в симпозиума ще ми бъде от 

полза с оглед на времето 

38  2 

8. Проведените дискусии по време на 

симпозиума бяха конструктивни 

40   

9. Бих участвал и в други подобни 

мероприятия, организирани в рамките на 

проект „Без граници в заетостта” 

39  1 

10. Удовлетворен/а съм от участието ми в 

симпозиума 

39  1 
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 Препоръки и забележки: 

- Много продължително и подробно изказване. Материалите ми бяха достатъчни! 

- Препоръчвам и други подобни мероприятия, организирани в рамките на проект „Без 

граници в заетостта”, да се реализират ежемесечно! 

- При предложение за внедряване на представения експеримент да се отчете и ресурса на 

съответната администрация за поемане на допълнителна отговорност. 

- Пожелания за продължаваща ползотворна и продуктивна работа на Сдружението и 

проекта! 

- Прекрасна презентация и възможност за дискусии! 

- Благодаря за поканата и възможността за участие! 

- Благодаря за поканата и възможността за участие! 

 

26.06.2014 г.     Изготвил: ………………………………… 

Русе       Александър Тодоров, координатор 
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Приложение № 14 

 

ДОКЛАД  

за  

обобщаване на информацията за степента на удовлетвореност на участниците 

от експерименталната група по проект “Заетост без граници”  в мотивационно 

обучение   

 

Този доклад съдържа обобщени резултати от 12 анкетни карти, попълнени от 

участници в експерименталната група на проект „Без граници в заетостта”, участвали в 

мотивационно обучение и видеотренинг в ДБТ Русе на 21.08.2014 г.  

 

1. В каква степен сте удовлетворен от обучението? 

- Напълно удовлетворен - 10 

- По-скоро удовлетворен - 1 

- Еднакво удовлетворен и неудовлетворен - 0 

- По-скоро неудовлетворен - 0 

- Напълно неудовлетворен – 1 

 

2. Какво ви хареса - отбележете теми, ролеви ситуации, практически сесии? 

- общуването с хората - 1 

- „Ателие за работа” - 1 

- практическата насоченост - 2 

- презентацията; ролевата игра в началото; теста на Холанд - 7 

- консултацията - 1 

6-ма отбелязват, че всичко им е харесало 

 

3.Какво не ви хареса - отбележете теми, ролеви ситуации, практически сесии? 

10 посочват, че няма нещо, което да не им е харесало; 

2-ма нищо не са написали. 
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4. Как оценявате обучението: 

    /дайте отговор на всеки ред/                                                       

                отличен     мн. добър добър       среден        слаб  

а.   Съдържанието му                 11    1 

     

б.   Атмосферата по време          12       

      на обучението 

    

в.   Обучаващ                             12 

 

5. ИМАТЕ ЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ ИЛИ ПРЕПОРЪКИ  ВЪВ ВРЪЗКА С 

ОБУЧЕНИЕТО ? 

4-ма нищо не са написали; 

3-ма са посочили, че нямат; 

1- обучението беше перфектно, напълно изчерпателно; 

1- препоръчвам на всички хора, които са безработни да проявяват интерес към обученията 

на Бюрото по труда; 

2-ма посочват водещите като професионалисти, които стимулират младежите 

1 отбелязва, че в бъдеще е добре да се използват повече тестове като този на Холанд. 

 

 

  

22.08.2014 г.     Изготвил: ………………………………… 

Русе       Александър Тодоров, координатор 
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Приложение № 15 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Като участници в социалния експеримент, провеждан в рамките на проект 
„Без граници в заетостта“, с Ваше съгласие Вие бяхте включени в експерименталната 
група, чиито резултати са от решаващо значение за оценка на ефективността на 
проекта. С настоящата анкета Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Русе и 
Българо-румънският трансграничен институт за медиация, в качеството си на 
бенефициент по проекта,  целят да проучат Вашето мнение за ползата и 
необходимостта от прилагане на експериментираните чуждестранни практики за 
намаляване на младежката безработица у нас и удовлетвореността Ви от участието 
в социалния експеримент. 

Резултатите от анкетата ще помогнат за подобряване на дейността на 
Агенцията по заетостта, на дирекциите и на бюрата по труда в страната, 
съобразявайки се с препоръките Ви, и ще бъдат полезни за бъдещата работа на 
Българо-румънския трансграничен институт за медиация.  

Моля да попълните този формуляр, който е напълно анонимен, като 

поставете знак X в кутийката с отговор, отговарящ в най-голяма степен на Вашето 

мнение. 

ВЪПРОС ДА НЕ НЕ МОГА 

ДА 

ПРЕЦЕНЯ 

1. Социалният експеримент беше добре 

организиран 

   

2. Условията, при които се проведе социалният 

експеримент, бяха на отлично ниво 

   

3. При провеждането на експеримента към  

всеки от участниците беше приложен 

индивидуален подход и на всеки член от 

експерименталната група беше отделено 

специално внимание  

   

4. Индивидуалните консултанти положиха 

максимални усилия за обгрижване на всеки 

член на експерименталната група, съобразно 
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индивидуалните му възможности и личните 

му предпочитания за намиране на подходяща 

работа 

5. Получих нови знания, развих нови умения и 

компетенции за търсене на работа  

   

6. Участието в експеримента укрепи вярата в 

собствените ми възможности и ми помогна 

да ги оценя по-реалистично 

   

7. Участието в социалния експеримент ми 

помогна по-лесно да преодолея стреса като 

безработен и ми даде по-голямо 

самочувствие 

   

8. Участието в социалния експеримент ми 

помогна да разбера, че е необходима по-

голяма активност и инициатива от страна на 

отделния индивид при търсене на работа, а 

не само да се разчита на институциите 

   

9. Смятам, че участието ми в социалния 

експеримент ще е от полза за по-

нататъшното ми развитие 

   

10. Смятам, че експериментираните британски 

практики са приложими и полезни за 

българската практика 

   

11. Социалният експеримент би могъл да се 

разшири, като бъдат обхванати повече 

младежи, както на територията на област 

Русе, така и в други региони на страната  

   

12. Агенцията по заетостта трябва перманентно 

да проучва и прилага добри чуждестранни 

практики за намаляване на младежката 

безработица в България  

   

13. Удовлетворен/а съм напълно от участието ми 

в проведения социален експеримент 

   

 

 Моля в свободна форма да споделете Вашите бележки и препоръки към организаторите 

на социалния експеримент: 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

.  

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! 
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Приложение № 15А 

ДОКЛАД 

за  

обобщаване на информацията от формуляри за обратна връзка, попълнени от 

участниците в експерименталната група по проект “Без граници в заетостта”  

 

Този доклад съдържа обобщени резултати от 12 анкетни карти, попълнени от 

участници в експерименталната група на проект „Без граници в заетостта” в края на 

реализацията на социалния експеримент, проведен в ДБТ Русе.  

 

ВЪПРОС ДА НЕ НЕ МОГА 

ДА 

ПРЕЦЕНЯ 

11. Социалният експеримент беше добре 

организиран 

12 0 0 

12. Условията, при които се проведе социалният 

експеримент бяха на отлично ниво 

11 0 1 

13. При провеждането на експеримента към  

всеки от участниците беше приложен 

индивидуален подход и на всеки член от 

експерименталната група беше отделено 

специално внимание  

11 0 1 

14. Индивидуалните консултанти положиха 

максимални усилия за обгрижване на всеки 

член на експерименталната група, съобразно 

индивидуалните му възможности и личните 

му предпочитания за намиране на подходяща 

работа 

12   

15. Получих нови знания, развих нови умения и 

компетенции за търсене на работа  

10 1 1 

16. Участието в експеримента укрепи вярата в 

собствените ми възможности и ми помогна 

да ги оценя по-реалистично 

10 1 1 

17. Участието в социалния експеримент ми 

помогна по-лесно да преодолея стреса като 

9 1 2 
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безработен и ми даде по-голямо 

самочувствие 

18. Участието в социалния експеримент ми 

помогна да разбера, че е необходима по-

голяма активност и инициатива от страна на 

отделния индивид при търсене на работа, а 

не само да се разчита на институциите 

12 0 0 

19. Смятам, че участието ми в социалния 

експеримент ще е от полза за по-

нататъшното ми развитие 

12 0 0 

20. Смятам, че експериментираните британски 

практики са приложими и полезни за 

българската практика 

10 1 1 

21. Социалният експеримент би могъл да се 

разшири, като бъдат обхванати повече 

младежи, както на територията на област 

Русе, така и в други региони на страната  

11 0 1 

22. Агенцията по заетостта трябва перманентно 

да проучва и прилага добри чуждестранни 

практики за намаляване на младежката 

безработица в България  

11 0 1 

23. Удовлетворен/а съм напълно от участието ми 

в проведения социален експеримент 

12 0 0 

 

Бележки и препоръки към организаторите на социалния експеримент: 

 8 от анкетираните нищо не са посочили. 

 2 са отбелязали, че вследствие на експеримента са им се подобрили 

комуникативните умения 

 1 е изразил мнение, че ще е полезно в бъдеще да се включват повече хора в такива 

полезни социални експерименти 

 1 е изразил задоволство от вниманието, което му е било отделено 

 

 

  

23.09.2014 г.     Изготвил: ………………………………… 

Русе       Александър Тодоров, координатор 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 

„Без граници в заетостта” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

 


