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Проектът „Без граници в заетостта”  

 Цели: адекватни на потребностите на обществото в момента и в 
унисон с усилията на институциите за: 

 

 Развитие на услугите по заетостта; 

 По-активно поведение на пазара на труда на младежите; 

 Успешното им включване за пълноценен трудов живот; 

 Образователна и квалификационна подготовка, 
съответстваща на търсената от съвременния бизнес; 

 По-висока и устойчива заетост . 
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Актуалност на проблема за младежката безработица  

 В условията на икономическа криза, както в България, така и 
в останалите европейски държави се увеличава броят на 
безработните младежи. Младежката безработица е приоритет 
на активната политика по заетостта на национално ниво и в 
рамките на Европейския съюз;  

 Бавното излизане от кризата и възстановяване на 
икономиката, водят до ограничаване на разходите на 
фирмите за персонал; 

 Отрицателни демографски тенденции, влошено качество на 
работната сила; 

 Неадекватност на образованието към потребностите на 
икономиката от работна сила с актуална квалификация; 

 Регионални диспропорции и различия, съпроводени с ниска 
териториална мобилност. 
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Основни причини за младежката безработица  
 Липса на необходими знания и умения, професионален опит и трудови 

навици; 

 Преждевременно напускане на училище. Ниска степен на образование; 

 Липса на професионална квалификация. Притежаване на професии с 

ограничено търсене на пазара; 

 Малки инвестиции от страна на работодателите за учене през целия 

живот; 

 Ограничена мобилност на младите хора; 

 Демотивираност и неудовлетвореност от заплащането и условията на 

труд; 

 Недостатъчна активност за търсене на работа и загуба на трудова 

мотивация, трудности при започване на първа работа; 

 Липса или недостатъчни умения за представяне пред работодател; 

 Трудности при съвместяването на трудовия и семейния живот; 

 Наличие на заетост в сивата част на икономиката. 



Младежката безработица, държавата и 
институциите  

Определяща роля на държавата с нейните органи и 
институции при провеждането на политиката по заетостта и 
решаването на проблемите с младежката безработица. 

Ключов фактор за изпълнението на политиката по заетостта е 
модернизирането на институциите на пазара на труда. 

 

Модернизирането на Агенцията по заетостта е насочено към: 

 разширяване на пазарния й дял, като обществен посредник на 
трудовия пазар; 

 ефективна интеграция на България на Европейския трудов 
пазар; 

 развитие на услугите по заетостта; 

 качественото им предоставяне на търсещите работа лица и 
работодателите. 
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Агенцията по заетостта продължава да 
работи  в следните направления: 

 Поддържане и развитие на системата за управление на 

качеството, съобразно БДС EN ISO 9001/ 2008;  

 Развитие на “многоканалното” предоставяне на услуги чрез 

зони за самоинформиране, мобилни центрове за услуги  и др.;  

 Внедряване на система за управление на удовлетвореността 

на клиентите, в отговор на Европейския стандарт “Фокус 

върху клиента”;  

 Разширяване на електронните услуги чрез интернет и          

е- трудова борса;  

 Осигуряване на персонал в съответствие с европейските 

норми на обслужване (психолози и кейс мениджъри); 
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Агенцията по заетостта продължава да работи  в 

следните направления:  

 Периодично обучение и гъвкаво работно време на служителите в 

АЗ;   

 Регулярно проучване на потребностите на бизнеса от работна 

сила; 

 Развитие на инструментите за измерване на ефективността от 

работата на АЗ, на системата за обратна връзка и превръщането им в 

коректив на дейността; 

 Подобряване на сътрудничеството между Агенцията по заетостта, 

частните трудови посредници и предприятията, които осигуряват 

временна работа и др.;  

 Разширяване участието на АЗ в EURES мрежата 
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Стратегии и инициативи по проблемите на 
младежката безработица  

Национална инициатива „Работа за младите хора в България” 
2012-2013г.  

Европейска инициатива „Гаранция за младежта” и Национален 
план за изпълнение на Гаранцията за младежта  
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Актуализирана стратегия по заетостта на Република 
България 2008 – 2015г;  

Национална стратегия за младежта 2012 – 2020 г.  

Актуализирана стратегия по заетостта на Република 
България за периода 2013-2020г.  



Младежката безработица в страната  през 
деветте месеца на 2013 г.  

 Безработни младежи до 24 г:  

- 35 537 ср.мес.бр. (9.6% от общия брой регистрирани 
в ДБТ); 

- Квалификационна структура - 64.0% без 
специалност и квалификация, 18.5% с работническа 
специалност и 17.5% за специалистите; 

- Образователна структура - 49.3% с основно и по-
ниско образование, 27.8% със средно специално и 
професионално образование, 16.3% със средно общо 
и 6.6% с висше образование;  

- престой в ДБТ над 1 г. - 6813 лица ср.мес.бр. или 
19.2% от младежите 
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Младежката безработица в страната  през 
деветте месеца на 2013 г.  

  Безработни младежи до 29 г: 

- 75129 ср.мес.бр. (20,3% от общия брой 
регистрирани в ДБТ); 

- Квалификационна структура - 60.7% без 
специалност и квалификация, 16.9% с работническа 
специалност и 22,3% за специалистите; 

- Образователна структура - 47.3% с основно и по-
ниско образование, 26.2% със средно специално и 
професионално образование, 14.7% със средно общо 
и 11,8% с висше образование;  

- престой в ДБТ над 1 г. – 16 800 лица ср.мес.бр. или 
22,4%. 
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Инициативи и услуги за заетост на младежи до 29 г., 

реализирани през деветте месеца на 2013 г.  

 

Относителният дял на общо започналите работа младежи през 
периода е 24% (дял от регистрираните безработни 20.3%); 

 

Започнали работа на първичния пазар – близо 32 200 младежи; 

 

Проведени 32 специализирани трудови борси за младежи - 
Участвали са 5700 младежи, обявени са 3800 работни места, 
над 3500  започнали работа;  

 

Нововключени в заетост и обучение по всички програми и 
насърчителни мерки - общо 11 778 безработни младежи 
/49,9% от включените в мерки и 17,2% от включените в 
програми/. 
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Инициативи и услуги за заетост на младежи до 29 г., 

реализирани през деветте месеца на 2013 г.  
 

 

Осигурена заетост по специализирани програми и мерки за 
младежи: 

 

„Старт на кариерата” – 9 месечно стажуване в публичната 
администрация на 719 наети от 2012 г. младежи, в момента се 
наемат още над 1500 младежи с висше образование; 

Насърчителна мярка от ЗНЗ - осигурена 12 месечна заетост 
на 3300 младежи, както и на 117 младежи с увреждания или от 
социални домове; 

Насърчителна мярка от ЗНЗ за стажуване  - 6 месечна 
заетост на 649 младежи, придобили през последните 24 месеца 
квалификация , но без трудов стаж; 
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Инициативи и услуги за заетост  на младежи до 29 г.  

през 2013 г.  

Стартирали през м. октомври 2013 г. нови насърчителни 
мерки по ЗНЗ за младежи 

 

 За работа на непълно работно време на продължително 
безработни младежи; 

 

 За осигуряване на първа работа за период от 6 до 18 
месеца на младежи, завършили средно или висше 
образование и без трудов стаж. Субсидията е в рамките 
на 30% за първите 6 месеца, 50% вторите 6 месеца и 
75% за последните 6 месеца; 

 

 За чиракуване на младежи с основно и по-ниско 
образование и без квалификация, за обучение на 
конкретно работно място под ръководството на 
наставник.  
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Инициативи и услуги за обучение  на младежи до 29 г. по 

НПДЗ, реализирани през деветте месеца на 2013 г.  

Изпълнявани съвместно със социалните партньори: 

 

 Проект „Професионалист” (съвместно с КТ 
“Подкрепа”); 

 Проект „Шанс за успех” (съвместно с Асоциация на 
индустриалния капитал в България); 

 Проект „Подобряване пригодността за заетост на 
безработни лица чрез повишени професионални и 
ключови компетентности” – обучение в клоновете на 
ДП БГ ЦПО ; 

 

 В проектите са включени общо 1413 младежи. 
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Проекти за заетост и обучение  на младежи до 29 г., финансирани 

от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси”  

 За периода на реализация на ОПРЧР са включени общо 
96 319 младежи, от тях: в обучение – 71 772, в стажуване или в 
заетост със или след обучение – 23 655, в консултиране  - 892 
младежи.  

 

 Проект “Ново начало - от образование към заетост” – 6 
месеца стажуване и обучение от наставник на младежи без стаж 
по завършеното средно или висше образование. Включени общо 
9166 младежи, изплатени 28 млн. лв. ; 

 Проект „Старт в администрацията” - 9 месеца стажуване на 
младежи с висше образование в специализираната 
администрация на структурите на МТСП и МЗ. Наети са общо 
235 стажанти, предстои назначаването на още 365 младежи;  
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Проекти за заетост и обучение  на младежи до 29 г., финанисрани 

от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси”  

 

 Проект “Първа работа” – заетост до 12 месеца по придобита 
квалификация или ключова компетентност след обучение срещу 
ваучер. Включени в обучение – 2267 и в заетост – 2064 младежи; 

 

 Схема „Ново работно място” -  професионално обучение и/или 
обучение по ключови компетентности и последваща заетост на 
младежи; подмагане със средства от ЕСФ за инвестиционните 
разходи за разкриване на новите работни места. Очакван брой 
включени – 2200 в обучение и 2000 в заетост; 

 

 Проект”Подкрепа на предприемчивите българи” – включени 
2378 младежи с ясна идея за стартиране на собствен бизнес в 
обучение или консултиране. 
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Изводи и тенденции 

 Над 2 пъти по-висока младежка безработица спрямо общата в 

страната;  

 Тенденция на нарастване в периода от 2008 - 2012 г. по данни 

на АЗ и НСИ; 
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Коефициент на безработица (15-29г.) по данни на НСИ
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Изводи и тенденции 

 Нарастване на относителния дял на безработните младежи в 

общия брой регистрирани безработни през четирите години, с 

изключение на 2010 г.; Деветмесечие 2013г. – 9.6% (до 24г.);20.3% 

(до 29г.) 
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Дял на безработни младежи (15-24г) и (15-29г) 

за периода от 2008 - 2012г по данни  АЗ
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 Увеличение на неактивните младежи, вкл. тези които не учат, не 

работят и не се обучават (NEETs), като България е с най-висока 

стойност за 2012 г. в ЕС (21.5%), при средна за ЕС 13.2%; 

 



Изводи и тенденции 

 Висок относителен дял на безработните младежи с основно 

и по-ниско образование, като през периода 2008-2012г. и през 

2013г. се наблюдава трайно и значително намаление на дела им 

(АЗ); 

 Най-малък дял на младежите с висше образование, като 

стойностите му, нараствали през периода 2008-2012г., през 

2013г. намаляват; 

 Голям относителен дял на групата на младежите без 

специалност, но с тенденция за трайно и значително намаление 

на дела им от 2008г. до м. септември 2013г.; 

 Позитивно развитие в динамиката на образователно-

квалификационния профил на младежката безработица, 

дължащо се на целенасочената активна политика за 

насърчаване на заетостта на тази група на пазара на труда  
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Изводи и тенденции 

 Ефективност на инициативите и интервенциите на пазара на 

труда спрямо младежите - средна продължителност на 

регистрация на младежите в бюрата по труда – 4.8 месеца, при 

средна за всички безработни – 7.3 месеца; 

 Позитивни резултати на индикатора “устойчива заетост” - 

проект „Ново начало” - 45-50% остават на работа; 

 Изпреварващ темп на нарастване на дела на започналите работа 

младежи на първичния пазар, спрямо темпа на нарастване на дела 

на безработните младежи от общия брой безработни в бюрата по 

труда; 

 Делът на започналите работа младежи от всички безработни, 

започнали работа, е по-висок от относителния дял на младежите, 

спрямо общия брой безработни; 
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Изводи и тенденции 

 Обучението като превенция на младежката безработица цели 

повишаване на квалификацията, ключовите компетентности, 

пригодността за заетост, съобразно новите изисквания към 

работната сила; 

 Силно деформирана възрастова структура в малките населени 

места и селски райони, която не може да осигури 

възпроизводство на трудовия потенциал;  

 Силно изразени регионални различия, дължащи се на 

икономически причини, инфраструктурна специфика, наличие на 

висши учебни заведения и др. 
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Подходи и механизми на Агенцията по заетостта за 
ограничаване на младежката безработица и 

постигане на устойчива заетост  

1. Инициативи на НПДЗ и ОП РЧР за обучение и заетост: 

насърчаване заетост, стажуване, чиракуване, обучение на 

работното място, практиките в предприятия, обучения, в т.ч. и 

срещу ваучери, насърчаване на предприемачеството, оценка на 

ефективност и др.; 

2. Методика за работа на трудовите посредници с младежи до 

29г. - специализиран подход в обслужването, екипи, „Диагностика 

и анализ”, ясен личностен план за действие, мотивационно 

обучение, специализиран подход към различните групи младежи; 

3.  Актуализиране на Технологията на работа в ДБТ - мерки за 

изпълнение на Гаранцията за младежта; анкетиране на 

работодателите за получаване на обратна връзка; сътрудничество с 

частни посреднически фирми и предприятия за временна работа; 
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Подходи и механизми на Агенцията по заетостта за 
ограничаване на младежката безработица и 

постигане на устойчива заетост  

4. Инструменти за комуникация и информационни канали за 

активиране на младите хора без работа -  общи и 

специализирани трудови борси, електронна трудова борса, 

обществени информационни терминали (КИОСКИ), телефони за 

информация и консултация, изнесени работни места, електронната 

страница на Агенция по заетостта, ежедневно информиране;  

5. Младежки трудови борси - за директно договаряне на 

работодатели и търсещи работа младежи; 

6. „Ателие за търсене на работа” – за подобряване на уменията за 

търсене на работа и успешно представяне пред работодател;  

7. Работа с младежи на психолози и кейс-мениджъри - групово и 

индивидуално мотивиране и консултиране, предоставяне на „пакет 

от услуги”, съобразен с нуждите на безработния младеж;  
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Подходи и механизми на Агенцията по заетостта за 
ограничаване на младежката безработица и 

постигане на устойчива заетост  

8. Насърчаване на неактивните младежи – функциониране на над 

600 изнесени работни места и филиали с мобилни екипи на 

бюрата по труда. Специализирана програма по НПДЗ и схема 

по ОП РЧР; 

9. Информиране за по-висока мобилност – информиране и 

консултиране за подпомагане на териториална мобилност 

съгласно ЗНЗ и по схемата „По-близо до работа”;  

10. Работа с младежи в неравностойно положение, напускащи 

социални институции – съвместно със социалните 

институции анкетни проучвания за желанията на младежите от 

последните два класа на средното/основното образование 

относно избора на професия; 
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Подходи и механизми на Агенцията по заетостта за 
ограничаване на младежката безработица и 

постигане на устойчива заетост  

11. Работа с преждевременно напускащите училище лица по 

линия на подписаното Споразумение между МОМН и 

МТСП - обмен на информация 

12. Разширяване на професионалното ориентиране - да започва 

в училищата с подкрепата на АЗ - в ДБТ и/или в Центровете 

“Работа”, чрез развитие на мрежата от центрове за информация 

и професионално ориентиране на възрастни /ЦИПО/, 

центровете за предприемачество и кариерно ориентиране във 

висшите училища и в системата на училищното образование, 

10 кариерни центъра по ОП РЧР; 
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Подходи и механизми на Агенцията по заетостта за 
ограничаване на младежката безработица и 

постигане на устойчива заетост  

13. Изгражда се специална система за проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила - 

социологическо проучване за потребностите на 

работодателите; 

14. Широко сътрудничество между институциите, отговарящи 

за заетостта, образованието, социалните, здравните и 

младежките политики и активен социален диалог;  

15. Обмяна на добри практики в областта на мерките против 

младежката безработица  
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  Интегрираният подход и обединените 

усилия на институциите, социалните партньори и 

неправителствените организации за намаляване на 

младежката безработица са предпоставки за 

положителни очаквания.  

 

  Заедно трябва да насочим действията си 

към обогатяване на подходите и  мерките за 

активиране на младежите, включването им в 

пазара на труда и постигане на устойчива заетост. 
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  ПРОЕКТЪТ “Без 

граници в заетостта” е 

конкретна стъпка и 

възможност за прилагане на 

иновативни практики, 

доказали своя ефект в 

Англия, както и възможност 

за повишаване на 

административния 

капацитет на Агенцията по 

заетостта в борбата й с 

младежката безработица. 
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БЛАГОДАРЯ  

ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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