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ВЪВЕДЕНИЕ

„Не мога и няма да приема Европа да бъде континентът на мла-
дежката безработица”, заяви действащият президент на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер в ключова своя реч в началото на 2018 г. 
Единадесет години след икономическата криза от 2008 г. тези думи 
напомнят за големите икономически предизвикателства пред ЕС в 
контекста на кризата и негативните ефекти от нея, като някои член-
ки на ЕС, като Гърция и Испания, в даден момент достигат нива 
на младежка безработица от над 50% за определени възрастови 
групи1. През втората половина на 2018 г. близо 3,4 млн. от общо 
57 млн. младежи на възраст между 15-24 г. в ЕС са безработни2. 
Тези реалности бяха и продължават да бъдат алармиращи за ня-
кои страни членки, тъй като безработицата има негативен ефект не 
само върху настоящото финансово състояние на младежите, но и 
върху дългосрочното им благополучие, удовлетворение от работата 
и здравословното им състояние3. В отговор на кризата от 2008 г. и 
нейните последствия, през 2013 г. ЕС създаде Европейската гаранция 
за младежта (ЕГМ), схема, която гарантира на всеки гражданин на 
ЕС между 15 и 24 години (въпреки че в някои страни от ЕС горната 
граница стига до 29-30 г.), който не работи, не учи или не се обучава 
(така наречената NEET група младежи), подкрепа за добиването на 
опит под формата на субсидия за временна работа, продължаване 
на образованието или практическо обучение. С тази мярка ЕС зада-
де очакванията си към всяка страна членка да изготви специфичен 
за страната план за изпълнение на ЕГМ и въвеждане на съответните 
мерки за ЕГМ. В някои страни, включително България, в които има 
голямо ромско население, ромската младеж е основна целева група 
на мерките за ЕГМ.

Въпреки че в България ЕГМ е във фаза на активно изпълнение от 
2014 г. насам, данните за нивата на достъпа и усвояването є от 
ромската младеж са оскъдни. Подобна оценка е важна, имайки 
предвид, че ромската младеж би могла да извлече сериозни ползи 
от ЕГМ като основна целева подгрупа на схемата. Нещо повече, 
информацията за това как схемата се усвоява от дадена група би 
могла да даде идеи за устойчива употреба на средствата за ЕГМ, 
както и начини, по които ЕГМ би могла да бъде препроектирана 
(ако има такава нужда) за нейната по-оптимална употреба от изпъл-
няващите я институции и ромската младеж като основна подгрупа 
на целевата група.

1 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта: Систематичен преглед на 
изпълнението є в различните държави. Международна организация на труда, 2017, http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf.

2 Калиендо, М., Й. Клуве, Й. Щьотерау, Щ. Тюбике. Изследване на Гаранцията за младежта 
във връзка с промените в работния свят. Европейска комисия, 2018, https://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes.

3 Европейска комисия. Гаранция за младежта: Успешна реализация, пар. 1.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes
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Съзнавайки важността от изготвянето на подобна оценка, Центърът 
за изследване на демокрацията и Сдружение „Свят без граници” 
проведоха изследване върху усвояването на Европейската гаранция 
за младежта от ромската младеж в България. Изследването се базира 
на данни, събрани чрез кабинетно проучване и теренна работа от 
10 населени места в 9 различни области на България. Този доклад 
представя резултатите от изследването, като очертава направените за-
ключения относно цялостната динамика на ЕГМ на ниво ЕС и Бълга-
рия (в Първа част) и анализира конкретно тенденциите на ЕГМ сред 
ромската младеж в България (Втора част). Описанието на резултатите 
е последвано от препоръки към съответните ангажирани институции 
в процеса на изпълнение на ЕГМ (Трета част) и раздел за ограниче-
нията на този доклад (Четвърта част).



Резултатите в този доклад са генерирани по време на двустепенен 
процес на изследователска работа, състоящ се от кабинетно проуч-
ване и теренна работа. Целта на кабинетното проучване бе да наба-
ви основни познания относно ЕГМ, водещите тенденции, свързани с 
нейното изпълнение в България, както и тенденциите в усвояването на 
ЕГМ сред ромската младеж. За по-детайлен поглед над усвояването 
на ЕГМ от тази целева група, кабинетното проучване бе последвано 
от теренно изследване, проведено в 10 населени места в 9 различни 
области на България. Градовете за теренна работа бяха избрани по 
време на процеса на кабинетното проучване. В теренното изслед-
ване бяха включени гр. Лом (област Монтана), гр. Видин (област 
Видин), гр. Самоков (Софийска област), гр. Николаево (област Стара 
Загора), гр. Стара Загора (област Стара Загора), гр. Смолян (област 
Смолян), гр. София (област София-град), гр. Кюстендил (област Кюс-
тендил), гр. Ямбол (област Ямбол) и гр. Сливен (област Сливен). За да 
избере десетте населени места, изследователският екип се позова на 
наличните статистически и административни данни от Националния 
статистически институт на България и Агенцията по заетостта. При-
мери за вида на анализирани данни включват: брой на безработните 
младежи в България според различна принадлежност (напр. възраст, 
регион, етнос, ниво на образование), нива и коефициенти на заетост 
по области за жители във възрастовите групи 15-24 и 25-34 години, 
коефициент на заетостта и безработицата по области, коефициент на 
икономическата активност по области, нива на доходи по области. 
Критериите за избор на градовете за теренно проучване включват: 
(1) общото ниво на безработица по области, (2) общото ниво на без-
работица сред ромската младеж по области, (3) общия коефициент 
на заетост сред младежта по области за 2017 г. и (4) процента на 
ромското население по региони, както и точния брой на ромите за 
някои населени места (вж. Приложение 4). Основният източник на 
информация бяха данните за безработица сред младежта по обла-
сти в периода от въвеждането на ЕГМ в България до 2017 г. (тоест 
2014 – 2017), предоставени от Агенцията по заетостта. При анализа 
на наличните данни, определени показатели бяха избрани и взети 
предвид при избора на десетте града за теренно проучване. За по-
вече детайли относно избора на конкретни населени места, вижте 
Приложение 4 в частта с приложения.

Водещи при теренното проучване бяха три основни теми: (1) харак-
теристика на обсега и усвояването на ЕГМ сред ромската младеж 
в България; (2) добрите практики в това усвояване; (3) предизвика-
телствата пред успешното усвояване на ЕГМ сред тази целева група. 
Базирайки се на данните от кабинетното проучване, изследовател-
ският екип избра определен брой от заинтересованите страни в 
изпълнението на ЕГМ, които да участват в (1) експертни интервюта и 
(2) фокус групи. Експертни интервюта бяха проведени с представи-

МЕТОДОЛОГИЯ
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тели на общините, служители на Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) 
във всички градове (напр. кейс мениджъри, ромски трудови медиа-
тори, психолози), представители на местния бизнес, участващи в ЕГМ, 
ромски неправителствени организации (НПО) или НПО, работещи с 
роми като целева група. Фокус групи бяха проведени с представи-
тели на ромската NEET младеж във всяко от десетте населени места. 
Кабинетното проучване бе проведено между април и юни 2018 г. 
Теренната работа бе проведена между юни и август 2018 г. и в ре-
зултат бяха направени 32 експертни интервюта и 11 фокус групи с 
представители на ромската NEET младеж.

За провеждането на експертните интервюта и фокус групите изсле-
дователският екип бе подготвил специални въпроси в зависимост 
от профила на участниците. За всяко експертно интервю изследо-
вателският екип бе подготвил конкретен въпросник в зависимост от 
експертния профил на интервюирания (т.е. специфични въпроси за 
представителите на общинската администрация, служителите на ДБТ 
и т.н.). Фокус групите се проведоха във формат на сценарий и въп-
роси (напр. участниците бяха поканени да дискутират хипотетични 
сценарии, свързани с ЕГМ, и как те биха реагирали при подобни 
сценарии). Целта на фокус групите бе да се проведат интервюта с 
представители на ромската NEET младеж от ромските общности/
квартали в 10-те града (за демографските детайли на фокус групите, 
вж. Приложение 6 в частта с приложения). В някои случаи изсле-
дователският екип проведе фокус групите в ромските общности, 
а в други избра обществени места. Експертните интервюта бяха с 
продължителност между 10 минути и 1.5 часа. Фокус групите бяха с 
продължителност между 20 минути и 1.5 часа.



Като една от групите, засегнати най-силно от глобалната финансова 
криза от 2008 г., младите хора в ЕС на възраст между 15-24 години 
регистрират увеличаващи се нива на безработица (15,6% в пика на 
кризата). В следващите години нивото на безработица на тази гру-
па постепенно се увеличава, достигайки 23,7% през 2013 г., когато 
схемите на ЕГМ са изготвени (вж. Фигура 2). Въпреки че нивото на 
безработица в тази група постепенно намалява след въвеждането на 
мерките на ЕГМ, към 2017 г. този спад все още не е довел до ниво, 
по-ниско от това през 2008 г. (вж. Фигура 2).

Що се отнася до нивото на заетост, към 2017 г. тази възрастова група 
все още не е достигнала нивото на заетост от 2008 г. от 37,4% (през 
2017 г. нивото на заетост на тази група е 34,7%) (вж. Фигура 1).

Що се отнася до NEET младежта в Европа, данните показват, че през 
2017 г. почти 17 млн. души на възраст между 15-24 г. не са били в 

I. ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА

1. МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И НИВА НА NEET В ПИКА 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Фигура 1. Процент на младежката заетост (15-24 г.)

Забележка:	 За страните, в които нивото на NEET е нула, липсват данни.

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.
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образование, заетост или обучение. За младежите във възрастовата 
група между 15-19 г., повечето от които все още учат, нивото на 
NEEТ е било ниско (6,1% през 2017 г.) в сравнение с това на горната 
възрастова група между 20-34 г., в която почти един на всеки пет 
човека (17,2%) не е бил в образование, заетост или обучение (от об-
що 15,8 млн. младежи)4.

В отговор на младежката безработица, предизвикана от финансовата 
криза през 2008 г., Съветът на Европейския съюз взе мерки под фор-
мата на Европейската гаранция за младежта (2014 – 2020). „Гаранция 
за младежта” се отнася до „ситуация, в която млад човек получава 
качествено предложение за работа, предложение за продължаване 
на образованието, чиракуване или стаж, в рамките на четири месеца 
след като остане без работа или напусне системата на формалното 
образование”5. Със създаването на Европейската гаранция за младеж-

4 Евростат. Статистика на младите хора, които не са в образование, заетост или обуче-
ние. Обяснение на статистиките на Евростат, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_
or_training.

5 Съвет на ЕС. Препоръки на Съвета от 22 април 2013 за създаването на гаранция за 
младежта (2013/C 120/01). Официален вестник на Европейския съюз, 120, 1, 2013, с. 1, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN.

Фигура 2. Процент на младежката безработица (15-24 г.)

Забележка:	 За страните, в които нивото на NEET е нула, липсват данни.

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.

2. ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN
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та и нейното възприемане в ЕС страните членки се съгласяват да 
изготвят национална схема за ЕГМ, да представят национален план 
за изпълнение на Гаранцията, както и да изпълнят ЕГМ, за да промо-
тират интеграцията на младежта на пазара на труда и по-специално 
младежите, които не учат, не работят и не се обучават.

За да осъществи ЕГМ, ЕС планира да инвестира поне 12,7 млрд. 
евро в периода 2014 – 2020 чрез Европейския социален фонд 
(ЕСФ) и Инициативата за младежка заетост (ИМЗ)6 под формата 
на разнообразни мерки за подкрепа на програмата, включително 
модернизация на институциите, отговарящи за пазара на труда, и 
реформа на образователната система. Освен че предоставя фи-
нансова помощ на всяка страна членка, ЕС също така подпомага 
държавите със законодателна подкрепа и обучителни дейности, за 
да могат те да изготвят нужната инфраструктура и инструменти за 
изпълнението на ЕГМ7.

В основата си ЕГМ е структурна реформа на ниво ЕС с конкретни 
цели. Макар и проектирана на такова ниво, Европейската гаранция 
за младежта се приспособява към националните и местните условия, 
правейки изпълнението на схемата специфично начинание за всяка 
страна членка. Това е довело до възприемането на специфични за 
контекста мерки, като създаването на мрежа от младежки медиато-
ри (ромски трудови посредници и младежки трудови посредници), 
които да информират безработните младежи за ЕГМ (в България), 
обновление на системата за чиракуване (Испания) и центрове за 
насочване на младежите (Финландия)8.

Друга важна черта на ЕГМ е, че е проектирана да бъде основана 
на партньорства схема. При изготвянето на инициативата Съветът на 
ЕС очаква от страните – членки на ЕС да установят и координират 
партньорства между всички сектори и нива, които ще отговарят за 
изпълнението на ЕГМ. Това прави задължително сътрудничеството 
между различните изпълнители като агенции по труда, различни дър-
жавни институции, профсъюзи, центрове за подпомагане на младеж-
та и кариерното развитие, младежки НПО, ДБТ и други, за да бъдат 
подобрени възможностите за заетост сред безработната младеж. 
Също така на Европейската гаранция за младежта се гледа като на 

6 Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) е програма, финансирана от ЕС, която съдейст-
ва на Гаранцията за младежта и цели да подкрепи NEET младежите в региони, в които 
младежката безработица е над 25%. ИМЗ е създадена през първата половина на 2013 г. 
от Съвета на ЕС (Източник: Доклад на ЕС за Гаранцията за младежта и Инициативата 
за младежка заетост – три години по-късно, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
3216_en.htm).

7 Европейска комисия. Подкрепа за изпълнението на Гаранцията за младежта на ниво ЕС. 
(уебсайт), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1099&langId=en.

8 Подкрепа за изпълнението на Гаранцията за младежта на ниво ЕС.

3. ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 
КАТО ПАРТНьОРСКА СХЕМА

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1099&langId=en
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възможност за дългосрочна положителна промяна върху работата на 
обществените институции. В това отношение изпълнението на ЕГМ 
в различните държави – членки на ЕС действително зависи от струк-
турните и институционални специфики на всяка страна. Например 
на някои страни членки се е наложило да направят промени и да 
инвестират в институционални партньорства. Други е трябвало да 
засилят капацитета на обществените и частни агенции по заетостта, 
да реформират системите за чиракуване и професионално ориен-
тиране, както и да насърчат търсенето на заетост сред младежта9. 
Въпреки че насърчава подобни промени, сама по себе си ЕГМ не е 
създадена с намерението да служи като самостоятелен и единствен 
подход за справяне с младежката безработица в ЕС. Напротив, за 
да функционира успешно, ЕГМ трябва да бъде част от допълнителни 
структурни реформи, които подпомагат включването на младежта 
на трудовия пазар, включително промени в регулирането на трудо-
вия пазар (като сегментация на младежкия пазар на труда)10, както 
и реформи в образователната система, подкрепени с държавно 
финансиране и финансиране от Европейския фонд за регионално 
развитие11.

Ефектите на ЕГМ будят интерес сред изследователи и политици. В тази 
връзка, опитите за оценка се съсредоточават върху: (1) степента, до ко-
ято ЕГМ е изпълнена от страните – членки на ЕС и (2) степента, до ко-
ято изпълнението на схемата е довело до постигане на нейните цели.

По отношение на първия критерий (степен на реализация на ЕГМ), 
всички страни членки са активни в изготвянето на разнообразни 
мерки, включително: (1) образование и обучение за заетост, (2) мер-
ки срещу отпадане от образователната система, (3) посредничество 
на пазара на труда и (4) законодателни промени на пазара на труда, 
които се отразяват върху търсенето на заетост12. По отношение на 
образованието и обучението за заетост всички страни членки са 
изготвили подобни инициативи с фокус върху осигуряване на ста-
жуване или чиракуване. Мерките за намаляване броя на учениците, 
отпаднали от училищната система, и увеличаване на нивата на завър-
шилите училище също са част от плановете за изпълнение на схемата 
на страните членки. Това е особено важно за тези от тях, които имат 
повишено наличие на уязвими групи, при които има липса на основ-
ни умения поради ранно напускане на училище. Някои страни сре-
щат трудности при въвеждането на подобни мерки поради факта, че 
до подобни млади хора се достига трудно и възможността да бъдат 
подкрепени изисква значителни промени в образователната система 

9 Европейска комисия. Често задавани въпроси за Гаранцията за младежта.
10 Европейска комисия. Често задавани въпроси за Гаранцията за младежта.
11 Подкрепа за изпълнението на Гаранцията за младежта на ниво ЕС.
12 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта, с. 1.

4. ЕФЕКТИ НА НИВО ЕС
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на съответната страна13. Като допълнение всички страни членки са 
изготвили план за включването на посреднически услуги като помощ 
при търсенето на работа, най-вече чрез подсилване услугите на ДБТ 
(напр. анализ на дейностите на ДБТ, промени в персонала на ДБТ, 
съсредоточаване на ресурси за бързото и ефикасно въвеждане на 
ЕГМ)14. Също така повечето страни членки са започнали да правят 
промени в политиката си за трудовия пазар, най-вече чрез увелича-
ване на търсенето на заетост чрез стимули.

Други критерии, които се използват за оценка на прогреса в ре-
ализацията на ЕГМ включват степента, в която страните членки 
са се справили с три фактора: (1) развитие на институционалната 
рамка, (2) ефикасно разпределение на ресурсите, (3) наличието на 
механизми, които проследяват, че бенефициентите на ЕГМ изпъл-
няват своите задължения. Данните от направените оценки показват, 
че повечето страни членки са създали институционални рамки и 
са отдали особено внимание на модернизацията на своята ДБТ 
структура. Не толкова успешно обаче е осигуряването на участие 
в реализацията на ЕГМ на други ангажирани страни като проф-
съюзи и представители на работодателите. По отношение на раз-
пределението на ресурсите има сериозни различия, като някои 
страни насочват повече от предвидените и препоръчаните средства 
към ЕГМ (напр. Унгария, Ирландия), а други значително по-малко 
от препоръчаното (Белгия, Италия, Латвия, Полша). Също така по-
вечето от страните членки са въвели правила за ангажираност от 
страна на бенефициентите на ЕГМ15 (напр. да посещават интервюта 
за работа).

Мониторингът и оценката на ЕГМ до този момент показват смесени 
ефекти от изпълнението на схемата. Европейската комисия съоб-
щава, че пет милиона младежи влизат в Европейската гаранция за 
младежта всяка година от нейното стартиране от януари 2014 г.16 
Пет години след въвеждането на ЕГМ, в ЕС има около два милиона 
по-малко безработни младежи и един милион по-малко в NEET ка-
тегорията17. Като цяло, това е довело до спад на младежката безра-
ботица в ЕС от 23,7% през 2013 г. до 18,7% през 2016 г.18 Важно е 
да се отбележи, че въпреки че ЕС съобщава тези числа в контекста 
на ЕГМ, подобни положителни тенденции най-вероятно не са резултат 
единствено от ЕГМ19.

Въпреки че част от данните от направените оценки са окуражителни, 
те показват само „частично подобрение на ситуацията на младите 

13 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта, с. 1.
14 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта, с. 15.
15 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта, с. 17.
16 Европейска комисия. Гаранция за младежта, Заетост, социални въпроси и приобщаване. 

(Уебсайт), 2018, Какво е постигнато дотук? http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079.
17 Европейска комисия. Гаранция за младежта, Какво е постигнато дотук?
18 Европейска комисия. Какво е постигнато дотук?
19 Барслунд, М., Д. Грос. Спадът на младежката безработица в Европа: Резултат на бизнес 

процеси или Европейската гаранция за младежта? Център за изследване на европейски-
те политики, 2017, https://www.ceps.eu/publications/declining-youth-unemployment-europe-
effect-business-cycle-or-european-youth-guarantee.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://www.ceps.eu/publications/declining-youth-unemployment-europe-effect-business-cycle-or-european-youth-guarantee
https://www.ceps.eu/publications/declining-youth-unemployment-europe-effect-business-cycle-or-european-youth-guarantee
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хора” в ЕС20. Данните за 2017 г. показват, че на средно ниво за ЕС28 
ЕГМ достига до по-малко от 40% от своята основна целева група – 
категорията на младите, които не учат, не работят и не се обучават 
(NEET). Това показва, че като цяло, пет години след стартирането им, 
схемите на ЕГМ все още не постигат основната си задача да дос-
тигнат до всички младежи в категорията NEET, след като те напуснат 
училище или станат безработни. Данните показват също така, че мал-
ко над 40% от младежите, които са преминали през ЕГМ, приемат 
предложение в предвидения 4-месечен период на програмата. Важно 
е да се вземе предвид и че „повече от половината от преминаващите 
през схемите на ЕГМ са в отрицателно или неизвестно положение, 
след като излязат от ЕГМ”21. Като допълнение, проучванията показ-
ват, че въпреки че повечето страни членки са изградили нужната 
институционална рамка за изпълнението на ЕГМ, те имат проблеми с 
осигуряването на ранна интервенция (в много от тях регистрираните 
младежи се нуждаят от повече от четири месеца, за да им бъде 
намерена работа или обучение), ефективното изпълнение на схемите, 
както и достатъчно ресурси за изпълнение на планираните действия22. 
В някои страни (особено в Източна Европа) инициативите все още 
са в процес на разработване и броят на предприетите мерки не е 
голям. Причината за подобно забавено развитие (напр. в Румъния 
и Словакия) е ограниченият капацитет на съответните ДБТ, както и 
нуждата да се подсили връзката между основни действащи лица като 
ДБТ, училищата, социалните партньори и частните изпълнители. В 
някои държави от ЕС, където вече са приети мерки за борба с мла-
дежката безработица (напр. Франция), сериозно предизвикателство 
се оказва интеграцията на нерегистрираните NEET младежи23. Като 
цяло, има нужда страните членки да предприемат повече действия и 
инициативи за по-ефективното изпълнение на целите на ЕГМ.

Както и другите страни в ЕС, България пострада икономически в 
резултат на финансовата криза от 2008 г., което доведе до сериоз-
но увеличение на нивото на безработица в страната, особено сред 
младите българи. От пика на финансовата криза през 2008 г. насам 
младежката заетост в основната възрастова група на ЕГМ (15-24 г.) 
спада, докато нивото на безработица за тази група се увеличава 
до 2013 г., след което започва да спада. (вж. Фигури 3 и 4). Съ-
щевременно, нивото на NEET за основната целева група на ЕГМ се 
увеличава след 2008 г., след което от 2011 г. започва постепенно да 
намалява и през 2017 г. нивото започва да става по-малко от това 
през 2008 г. (вж. Фигура 5).

20 Съвет на Европейския съюз, с. 2.
21 Съвет на Европейския съюз, с. 9.
22 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта, с. 19.
23 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта, с. 20.
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Фигура 3. Процент на младежката заетост в българия 
(15-24 г., 2008 – 2017 г.)

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.

Най-тежко засегнатите от кризата групи са тези във възрастовите 
граници 25-34 и 35-44 г., при които нивото на безработица в нача-
лото на икономическото възстановяване (2013 г.) е съответно 15,3% 
и близо 10%24. Непосредствено преди въвеждането на ЕГМ коефи-
циентът на безработица за българските граждани между 15 и 24 г. 
е най-висок в сравнение с всички други групи в активна възраст 
(близо 30%)25. Цялостната макроикономическа обстановка на стра-
ната в контекста на възстановяване от финансова криза допринася 
за младежката безработица и обуславя нуждата от ЕГМ. Освен тези 
фактори, други структурни причини за ситуацията са липсата на 
професионален опит, ключови умения и работни навици, преждевре-

24 МТСП. Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 
2020, гл. 1.

25 Национален план, гл. 1.

Фигура 4. Процент на младежката безработица в българия 
(15-24 г., 2008 – 2017 г.)

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.
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менното отпадане от образователната система, както и загубата на 
трудова мотивация, породена от продължителен период без работа26. 
В контекста на тези динамики българското правителство изготвя План 
за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

България представи своя Национален план за изпълнение на Европей-
ската гаранция за младежта (НПИЕГМ) пред Европейската комисия 
през декември 2013 г. и от януари 2014 г. получава подкрепа за реали-
зирането на схемата чрез Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ), като страната използва и държавни 
средства. НПИЕГМ определя, че следните цели ще бъдат изпълнени 
в България между 2014 – 2020 г.: (1) спад на нивото на младежката 
безработица във възрастовата група 15-24 г. до 27,2%; (2) спад на от-
носителния дял на младежите на възраст 15-24 г., които не учат, не 
работят и не се обучават (NEET), до 20,5%; (3) увеличение до 50% на 
относителния дял на регистрираните безработни младежи (15-24 г.), 
които са включени в обучение или заетост, спрямо целия брой регис-
трирани в ДБТ безработни младежи. Съвместно с тези цели, НПИЕГМ 
също така предвижда мерки за стимулиране на усвояването на ЕГМ 
от ромската младеж, определяйки по този начин младежите роми от 
NEET групата като една от целевите групите на схемата.

От началото на изпълнението на ЕГМ през 2014 г. България е извър-
шила реформи, очертани в НПИЕГМ. Например териториалните ДБТ 

26 Национален план, гл. 1.

Фигура 5. ниво на NEET в българия (15-24 г., 2008 – 2017 г.)

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.

6. МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 
В БЪЛГАРИЯ
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вече предлагат специфични услуги като27: регистрация на млади хора 
в схемата на ЕГМ, професионално ориентиране, кариерно консул-
тиране за млади хора, които все още са в училище, индивидуални 
консултации за заетост, присъствие в социалните мрежи (Фейсбук, 
Туитър, LinkedIn и т.н.), осигуряване на автоматизирани платформи 
за заетост (онлайн платформи, които свързват определен кандидат 
към дадена свободна позиция, в съответствие с профила на канди-
дата), предварителна селекция на млади кандидати за работодате-
ли, индивидуални консултации и изготвяне на индивидуален план за 
действие.

Като допълнение към тези услуги, ДБТ в България предлагат и опре-
делени активни политики на пазара на труда в контекста на ЕГМ28, 
включително: обучения (за придобиване на професионален опит, 
програми за стажуване, обучение за спецификите на конкретно ра-
ботно място, алтернативно обучение и специална подкрепа при чи-
ракуване), стимулиране на заетост (помощ при наемане на работа, 
стимулиране на продължителност на работа, стипендии за мобил-
ност/релокация, ротация на работните места, споделяне информация 
за работни места), подкрепа за заетост на хора с увреждания и в 
рехабилитация, създаване на работни места, стимули за стартъп и 
предприемачески начинания.

НПИЕГМ предвижда постепенен подход към реализацията на ЕГМ. 
Първоначалният фокус на инициативата е да се финансира обучение 
за намиране на заетост сред младежи под 24 години, които са се 
регистрирали в ДБТ и които са напуснали образователната система 
преждевременно. След тази група, НПИЕГМ предвижда подкрепа 
за безработните младежи с висше и средно образование и помощ 
при намирането на първа работа. За младежите със средно обра-
зование НПИЕГМ предвижда професионално обучение. Друга при-
оритетна група в НПИЕГМ са младежи, които не работят, не учат 
и не се обучават (NEET), до които да бъде достигнато с помощта 
на Министерството на образованието и науката, трудови медиатори, 
ромски трудови медиатори и НПО, работещи в сферата на ромската 
интеграция. Според НПИЕГМ младежите, които са регистрирани в 
ДБТ трябва да получат предложение за работа до края на четвъртия 
месец след регистрацията им. Всяко регистрирано лице получава 
индивидуален план за действие, който определя неговия профил. 
На база на този профил лицето получава качествено предложение 
за работа, стаж, чиракуване или продължаване на образованието. 
Според НПИЕГМ, Министерството на образованието и науката ще 
дава информация на ДБТ относно младежите NEET, които не са 
регистрирани в ДБТ, а други от участващите в процеса организации 
ще информират персонално тези младежи за услугите на ДБТ и въз-
можностите, предлагани от ЕГМ.

27 Европейска комисия. Доклад върху изпълнението на Гаранцията за младежта от Дирекции 
„Бюро по труда”. 2016, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18901&langId=en.

28 Европейска комисия. Доклад върху изпълнението на Гаранцията за младежта, с. 28.

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18901&langId=en
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Както е очертано в препоръките на Европейския съвет за ЕГМ, 
за реализацията на схемата НПИЕГМ предвижда да се предпри-
еме партньорски подход. НПИЕГМ включва редица институции 
в изпълнението на инициативата29, включително Министерство на 
труда и социалната политика (МТСП), Министерство на младеж-
та и спорта, Министерство на образованието и науката (МОН), 
асоциации по труда и общински асоциации (за пълен списък 
на участващите институции вж. Таблица 3 в Приложение 1). На 
местно ниво координацията на ЕГМ се случва чрез партньорство 
между ДБТ, общините и на някои места институции като социал-
ни услуги и НПО.

Една от задачите в НПИЕГМ е съставянето на Координационен съвет 
за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на 
Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., който да съгла-
сува и следи прогреса на реализация на ЕГМ. Начело на Съвета е 
Министерство на труда и социалната политика. Освен членове от 
МТСП, в Съвета има още членове на други министерства, пред-
ставители на браншовите и работническите организации, както и 
членове на младежки организации и Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ). Агенцията по заетостта 
изпълнява водеща функция в сътрудничеството с партньорите и отго-
варя за осъществяване на връзка между работодателите и незаетите 
младежи, както и за насърчаването на тези младежи да участват в 
мерките на ЕГМ. Координационният съвет не е консултативен орган, 
а е ангажиран с практическото изпълнение и мониторинга на ЕГМ. 
Съветът се събира поне два пъти в годината, а понякога и по-често. 
В публичното пространство няма свободно достъпни отчети от за-
седанията на Съвета, нито редовни общественодостъпни доклади за 
неговата работа. Решенията на Съвета се вземат с общо съгласие, а 
в случаите, в които такова не може да бъде постигнато, се следва 
принципът на мнозинството. Според Правилника за работа на Съвета, 
той трябва да бъде съставен от представители на някои от основните 
институции, отговарящи за изпълнението на ЕГМ30, както е посочено 
и в НПИЕГМ.

Важно е да се отбележи, че някои източници съобщават31, че 
към момента в Съвета не присъстват представители на НПО, кои-

29 Национален план, г. 2.
30 Към момента Координационният съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план 

за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. се състои от членове 
на следните партньорски групи: Министерство на труда и социалната политика, Минис-
терство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство 
на регионалното развитие, Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа”, Конфедерация на 
независимите синдикати в България (КНСБ), Асоциация на индустриалния капитал в Бълга-
рия, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска търговска 
асоциация, Българска търговско-промишлена палата, Национален младежки форум, Аген-
ция по заетостта (https://www.bia-bg.com/advocacy/view/21455/).

31 Официален сайт на Българската стопанска камара (https://www.bia-bg.com/advocacy/view/ 
21455/).

7. ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА В БЪЛГАРИЯ 
КАТО ПАРТНьОРСКА СХЕМА

https://www.bia-bg.com/advocacy/view/21455/
https://www.bia-bg.com/advocacy/view/21455/
https://www.bia-bg.com/advocacy/view/21455/
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то работят върху проблемите на етническите малцинства, както и 
представители на Националния съвет за сътрудничество по етниче-
ските и интеграционните въпроси (Министерски съвет на Република 
България).

НПИЕГМ задава редица показатели за оценка на инициативите. Ние 
проследихме тези показатели и какво докладват за тях отговорните 
органи за изпълнението на ЕГМ в своите доклади от началото на 
изпълнението на ЕГМ. На ниво ЕС има няколко различни показателя 
за мониторинг и оценка на ЕГМ. Основният показател е средно-
то ниво на NEET сред младежта на възраст 15-24 г. (т.е. лицата, 
които не работят, не учат и не се обучават). Данните на Евростат 
показват, че от началото на изпълнението на ЕГМ, нивото на NEET 
в България спада, но все още е по-високо от средното за ЕС 
(вж. Фигура 6). Нещо повече, в сравнение с останалите държави в 
ЕС, България има една от най-големите и най-непривилегированите 
групи NEET младежи32.

На ниво ЕС има няколко по-
казателя за ефектите от ЕГМ. 
Основният показател е ниво-
то на NEET33. Друг показател, 
който разглежда по-внимател-
но основните показатели е 
нивото на NEET по статус на 
трудовия пазар. Този допъл-
нителен показател разглежда 
съответната тежест на безра-
ботните (които е възможно 
активно да си търсят работа) 
и неактивните младежи (ко-
ито не търсят работа, обра-
зование или обучение). Както 
показва Фигура 7, нивото на 
неактивни NEET младежи в 
България е значително по-ви-
соко от това на безработните 

32 Ангел, Л. Л., Дж. МакГрат. Изпълнение на Гаранцията за младежта от Обществените 
служби по заетостта. 2018, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId
=9295&furtherNews=yes.

33 Съществуват два вида допълнителни показатели: (1) такива, които дават подробна инфор-
мация за ситуацията на младите хора на пазара на труда (напр. ниво на NEET по статус 
на трудовия пазар, ниво на заетост на младежи на възраст 15-24 г., съотношение на 
младежката безработица при младежите 15-24 г.), и (2) такива, които измерват дългосроч-
ните ефекти от изпълнението на ЕГМ по отношение на придобиването на образование 
и пазара на труда (напр. дял на хората на възраст 20-29 г. с ниско образование, дял на 
ранно отпадащите от образование и обучение, 18-24 г. и т.н., https://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=14725&langId=en).

8. ЕФЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 
В БЪЛГАРИЯ

Фигура 6. ниво на NEET (Процент от населението, 15-24 г.)

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14725&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14725&langId=en
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Втори допълнителен показател за оценяването на ЕГМ е делът на без-
работните младежи, които не учат или не се обучават. Резултатите за 
този показател в България показват спадащо ниво, особено за 2016 
и 2017 г., но то продължава да бъде по-високо от средното за ЕС 
(вж. Фигура 8).

Фигура 7. нива на NEET По статус на Пазара на труда 
(Процент от населението, 15-24 г.)

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.

Фигура 8. дял на незаетите младежи, които не учат и не се 
обучават, българия (Процент от населението, 15-24 г.)

Източник: Евростат, Изследване на работната сила.

NEET. Това повдига въпроса за продължаващата нужда ЕГМ да дос-
тига до неактивните младежи в България с цел да ги активира.

Освен тези показатели на ниво ЕС, НПИЕГМ очертава допълнителни 
показатели за оценка и мониторинг. Например по отношение на броя 
на NEET младежи на възраст между 15 и 24 г., един от основните 
показатели за мониторинг, България наглед показва подобрение, като 
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от 149,000 NEET младежи през 2014 г. бройката е спаднала до 99,000 
през 2017 г.34 Според друг показател – броя на безработните младежи 
на възраст до 29 г., регистрирани в ДБТ – статистиката е спаднала от 
64,122 през 2014 г. до 33,600 през 2017 г. Повече за допълнителните 
показатели може да се види в Таблица 9 на частта с приложения.

Въпреки че тези данни навеждат на мисълта, че в България са били 
въведени нужните инициативи, за да се изпълнят успешно целите на 
ЕГМ, наличните данни не дават достатъчно подробна картина за това 
до колко успешен е процесът на изпълнение на ЕГМ. Въпреки че 
данните показват, че инициативата е изпълнена успешно, съществува-
щите данни са предимно описателни и често недостатъчно изчерпа-
телни, за да подкрепят твърденията за качеството на изпълнение на 
ЕГМ в България. Като допълнение, макар и повечето от определените 
показатели да представят положителна промяна по отношение на 
младежката безработица в контекста на схемите на ЕГМ, не може да 
се твърди, че тези промени са резултат единствено от ЕГМ и че те 
доказват ефективността на ЕГМ35. Възможно е демографските тенден-
ции (напускането на NEET младежта за работа в чужбина), образо-
вателните реформи и процесът на възстановяване на икономиката да 
се отразяват върху тези данни, което да показва, че намаляването на 
нивата на NEET не допринася директно за ефективността на ЕГМ.

Като допълнение, данни на Съвета на Европа36 показват, че макар и 
да се прилагат мерки за ранна интервенция срещу отпадането от об-
разователната система (една от мерките на ЕГМ), ранното напускане 
на училище все още е проблем, което допринася за разминаването 
между това, което образователната система предлага и нуждите на 
трудовия пазар. Продължават да съществуват проблеми с осигурява-
нето на положителна ситуация за младежите, които напускат ЕГМ37.

Важно е да се отбележи, че пред България продължава да стои 
задачата да постигне положителни резултати в един от основните 
показатели при мониторинга на ЕГМ – нивото на NEET във въз-
растовата група 15-24 г. В това отношение, въпреки че нивата на 
NEET в страната са паднали между 2015 и 2016 г., нивото на NEET 
за 2017 г. от 15,3% оставя страната като изоставаща от средното 
ниво за ЕС28 от 10,9%38. За 2016 г. едва 11,9% от всички младежи, 
включени в NEET категорията, са достигнати от ЕГМ, което е под 
средното ниво за ЕС от 42,5%, но също така по-ниско от нивото 

34 Важно е да се отбележи, че теренната работа показа, че върху тези числа влияние може 
да оказват и демографски процеси. Съществуващите миграционни процеси в България 
(особено сред ромската общност) могат да са част от причината за намаляващия брой 
на NEET младежи, тъй като е възможно тези младежи да напускат България, за да живеят 
и работят в чужбина.

35 Барслунд, М., Д. Грос. Понижаване на младежката безработица в Европа: Ефектът на 
бизнес цикъла или Европейската гаранция за младежта? Център за изследване на ев-
ропейските политики, 2017, https://www.ceps.eu/publications/declining-youth-unemployment-
europe-effect-business-cycle-or-european-youth-guarantee.

36 Съвет на ЕС. Инвестиране в младежка заетост: Реализиране на Европейската гаранция 
за младежта. Consilium Europa, 2018, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6149-
2018-ADD-4/en/pdf.

37 Съвет на ЕС. Инвестиране в младежката заетост. с. 2.
38 Съвет на ЕС. Инвестиране в младежката заетост. с. 4.

https://www.ceps.eu/publications/declining-youth-unemployment-europe-effect-business-cycle-or-european-youth-guarantee
https://www.ceps.eu/publications/declining-youth-unemployment-europe-effect-business-cycle-or-european-youth-guarantee
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6149-2018-ADD-4/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6149-2018-ADD-4/en/pdf
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на същия показател за България през 2014 г. (19,3%). Както твърди 
мониторинговият доклад на Съвета на ЕС за ЕГМ, тази стойност на 
NEET отразява само неактивните младежи, които са се регистри-
рали като безработни в ДБТ, което оставя около 80% от NEET 
младежта извън обсега на ЕГМ. Спадът на нивото на обсег на NEET 
от ЕГМ след 2014 г. (от 42,700 през 2014 до 25,000 през 2016) може 
да сигнализира за липса на успех при достигането на неактивните 
NEET младежи, чийто брой не е спаднал значително между 2014 и 
2016 г. (от 106,000 до 97,800)39. Обхватът на ЕГМ също така варира 
между различните възрастови групи на NEET, като тези на възраст 
20-24 г. (14,8%) и на 25-29 г. (17,3%) са обхванати по-добре от тези 
на възраст 15-19 г. (6%)40, което показва, че регистрацията в ДБТ 
води до по-голям процент на участие в ЕГМ и че голямо предизви-
кателство пред намаляването на броя на NEET младежи е, че много 
от тях не са регистрирани в ДБТ.

Що се отнася до финансовото изпълнение на ЕГМ, данните сочат, 
че могат да бъдат направени допълнителни стъпки за реализира-
нето на финансовия потенциал на ЕГМ. Данни, предоставени от 
Министерството на труда и социалната политика за действителните 
разходи на ЕГМ сочат, че определени средства (напр. средствата от 
Инициативата за младежка заетост), договорени за различни мерки 
на ЕГМ, могат да бъдат използвани по-пълноценно и да достигнат 
до повече бенефициенти. Това може да бъде видяно в съществу-
ващото несъответствие между договорените финансови ресурси за 
различни мерки на ЕГМ и действителните средства, изразходвани 
за тези мерки. Например в някои от основните схеми на ЕГМ про-
центът на верифицираните разходи не надвишава 60% от догово-
рените, а за други верифицираните разходи са по-малко от 20% 
(вж. Таблица 1).

39 Съвет на ЕС. Инвестиране в младежката заетост. с. 7.
40 Съвет на ЕС. Инвестиране в младежката заетост. с. 7.

таблица 1. вериФицирани разходи за егм сПрямо договорените 
средства от инициативата за младежка заетост (имз)

Схема на ЕГМ
(Име)

Договорени 
средства,
отпуснати
от ИМЗ

(безвъзмездна 
финансова 

помощ, BGN)

Доказани разходи (в БГ лева)
Общо вери-
фицирани 
средства

(безвъзмезд-
на финансо-
ва помощ,

BGN)

Процент 
верифи-
цираните 
разходи 
спрямо 
догово-
рените 
средства

2014 
& 

2015
2016 2017 2018

BG05M9OP001-
1.001 (Младеж-
ка заетост)

74 513 400,01 0,00 18 436 940,89 21 052 123,52 12 912 391,77 52 401 456,18 67,46

BG05M9OP001-
1.002 (Активни)

25 010 852,19 0,00 696 812,07 8 599 243,38 5 480 234,44 14 776 289,89 59,08
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таблица 1. вериФицирани разходи за егм сПрямо договорените 
средства от инициативата за младежка заетост (имз) 
(Продължение)

Източник: Министерство на труда и социалната политика, 2018.

Схема на ЕГМ
(Име)

Договорени 
средства,
отпуснати
от ИМЗ

(безвъзмездна 
финансова 

помощ, BGN)

Доказани разходи (в БГ лева)
Общо вери-
фицирани 
средства

(безвъзмезд-
на финансо-
ва помощ,

BGN)

Процент 
верифи-
цираните 
разходи 
спрямо 
догово-
рените 
средства

2014 
& 

2015
2016 2017 2018

BG05M9OP001-
1.005 (Обучение 
и заетост за 
младите хора)

116 954 936,00 0,00 21 354 480,11 17 329 164,38 305 565 458,04 69 240 102,53 59,20

BG05M9OP001-
1.017 (Готови
за работа)

8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 054 780,83 1 054 780,83 13,18





В цяла Европа положението на ромите в различни отношения е по-
неблагоприятно от това на останалото население. В областта на об-
разованието почти два пъти повече роми на 16 години са напуснали 
училище (56%) в сравнение с неромското население на същата въз-
раст, живеещо в съседство (29%)41. Средно 17% от ромите в 11 от 
страните – членки на ЕС42 никога не са посещавали училище (срещу 
2% за неромското население, живеещо в съседство)43. В тези 11 стра-
ни членки 87% от ромите са в риск от бедност срещу 46% от нером-
ското население, живеещо в съседство.

Един от приоритетите на НПИЕГМ е насърчаването на участие на осо-
бено уязвимите младежи в NEET групата, като ромите44. Цялостната кар-
тина на ромската заетост в България има нужда от подобрение. Според 
Националната стратегия на Република България за интегриране на роми-
те, исторически погледнато, ромите винаги са били в неизгодна позиция 
на трудовия пазар поради структурните промени, които са се случили в 
страната, включително промени в макроикономиката на България след 
края на комунизма, довели до постоянно високо ниво на безработица 
и нископлатена заетост сред ромите45. Експерти в областта на ромско-
то образование също така твърдят, че независимо от увеличаващия се 
брой на промени в законодателството относно ромската интеграция, 
цялостното положение на ромите се влошава46. Последното преброява-
не на населението от 2011 г. даде сведения, че съществуват сериозни 
различия в нивата на заетост и безработица между трите основни етни-
чески групи в България47. През 2011 г. 19,4% от всички роми за били за-
ети спрямо 33,7% от хората от турски произход и 46,9% от етническите 
българи48. През 2011 г. 19,3% от етническите роми са били безработни 
спрямо 11,7% от етническите турци и 6,6% от етническите българи49.

41 Агенция на ЕС за основните права. Платформа за изследователските данни – Резулта-
ти от изследването върху ромите от 2011 г. 2011, http://fra.europa.eu/en/publications-and-
resources/data-and-maps/survey-data-explorer-results-2011-roma-survey.

42 Единадесетте страни-членки, включени в проучването на домакинствата, направено от 
Агенцията на ЕС за основните права, са: България, Чехия, Франция, Гърция, Унгария, 
Италия, Полша, Румъния, Словакия и Испания.

43 Агенция на ЕС за основните права. Платформа за изследователските данни – Резултати от 
изследването върху ромите от 2011 г.

44 Ескудеро, В., Е. Л. Моурело. Европейската гаранция за младежта, с. 19.
45 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), гл. 1.
46 Ромски образователен фонд. Подобряване на образованието на ромите в България, Оценка 

на положението в страната на РОФ – 2015. 2015, https://www.romaeducationfund.org/wp-
content/uploads/2015/05/bg_country_assessment_2015_web.pdf.

47 Национален статистически институт. Население, Книга 3, Икономически характеристики 
на населението. Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. 2011, 
http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=218.

48 Национален статистически институт. Население, Книга 3. с. 56.
49 Национален статистически институт. Население, Книга 3. с. 56.

II. ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 
И РОМСКАТА МЛАДЕЖ В БЪЛГАРИЯ

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-results-2011-roma-survey
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-results-2011-roma-survey
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2015/05/bg_country_assessment_2015_web.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2015/05/bg_country_assessment_2015_web.pdf
http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=218
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Сред ромското население икономически неактивните са три пети 
(60%) от ромите над 15 години50. Тази статистика е съпътствана 
от нисък дял (4,4%) от младите роми, които остават в образова-
телната система след 15-годишна възраст51. Причините за подобни 
тенденции обикновено са ниският образователен статус и недос-
татъчната професионална квалификация на младите роми, което ги 
прави по-малко конкурентоспособни на трудовия пазар за добре 
платени позиции. Данните също така показват, че макар и броят 
на ромите, които никога не са посещавали училище, да спада на-
последък, те все още са по-застрашени от всяка друга етническа 
група от отпадане от образователната система52, от ниски нива 
на грамотност и липса на посещаемост на програми за преду-
чилищно образование53. Преброяването от 2011 г. показва, че по 
отношение на висшето образование 23% от етническите българи 
са получили такова образование срещу 5% от етническите турци 
и едва 0,3% от етническите роми54. Сред етническите българи 
47,5% имат средно образование срещу 26% от етническите турци 
и 6,8% от етническите роми (за основно образование статистиката 
е: 20% за етническите българи, 43% за етническите турци и 35,3% 
за етническите роми)55. През 2011 г. 0,4% от етническите българи 
никога не са посещавали училище срещу 3,6% от етническите 
турци и 9,4% от етническите роми56. Според мониторингов доклад 
на граждански организации от 2017 г. за изпълнението на Нацио-
налната стратегия на Република България за интеграция на ромите, 
около 90% от ромите на възраст над 18 години имат само основно 
или по-ниско образование57. Според научните експерти по ромска 
тематика в България 42% от ромите са функционално или напълно 
неграмотни58.

Данните за процента на безработни младежи до 32-годишна възраст, 
предоставени от Агенцията по заетостта, разкриват, че в сравнение 
с етническите българи и етническите турци, ромите с по-ниско об-
разование, например с основно или с никакво образование, са без-
работни по-често (вж. Таблица 2).

50 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), гл. 2.
51 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), гл. 2.
52 Институт отворено общество. Равен достъп на ромите до качествено образование, Том 1. 

2007, https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/2roma_20070329_0.pdf.
53 Бърман, Д. България: Помага ли на децата в непривилегировано положение безплатното 

предучилищно образование? От данни към политики. 2018, http://documents.worldbank.
org/curated/en/223521522180987329/pdf/124657-BRI-PUBLIC-EPBulgaria.pdf.

54 Национален статистически институт. Население, Книга 2, Демографски и социални харак-
теристики. Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. 2011, http://www.
nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=218.

55 Национален статистически институт. Население, Книга 2, с. 2-11.
56 Национален статистически институт. Население, Книга 2, с. 2-11.
57 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без гра-

ници”, Фондация „Инди – рома”, Ромска академия за култура и образование, Фондация 
„Джендър алтернативи”. Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната 
стратегия за интеграция на ромите на Република България. Европейска комисия, Гене-
рална дирекция Правосъдие и защита на потребителите, 2018, http://amalipe.com/files/
publications/2017-C1-Bulgaria-local-electronic.pdf.

58 Цеков, Н. Ромите и училището. Дойче Веле, 24.09.2013, https://www.dw.com/bg/%D1% 
80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0
%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/a-17109467.

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/2roma_20070329_0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/223521522180987329/pdf/124657-BRI-PUBLIC-EPBulgaria.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/223521522180987329/pdf/124657-BRI-PUBLIC-EPBulgaria.pdf
http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=218
http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=218
http://amalipe.com/files/publications/2017-C1-Bulgaria-local-electronic.pdf
http://amalipe.com/files/publications/2017-C1-Bulgaria-local-electronic.pdf
https://www.dw.com/bg/%D1% 80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/a-17109467
https://www.dw.com/bg/%D1% 80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/a-17109467
https://www.dw.com/bg/%D1% 80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/a-17109467
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таблица 2. ниво на образование и етническа Принадлежност 
на лицата до 32-годишна възраст, които са регистрирани 
в дирекции „бюро По труда”, 2014 – 2017 г.

Бележка: Данните в таблицата са предоставени по искане на Центъра за изследване на демокрацията. 
Точността на тези калкулации може да не е пълна, тъй като голям брой от отговорите в категорията за ниво 
на образование са оставени празни или анкетираните не са отговорили относно нивото си на образование.

Източник: Агенция по заетостта, 2018.

Ниво на 
образова-
ние/Етнос

Армен-
ци

Бълга-
ри

Влахи Гърци Евреи Роми
Румън-

ци
Русна-
ци

Турци
Укра-
инци

Други

Без	образо-
вание

0,79% 1,23% 6,41% - - 7,18% 2,36% 5,21% 2,81% 1,11% 1,74%

Висше	обра-
зование

4,76% 5,25% 1,28% 4,87% - 0,33% - 2,78% 3,65% 4,44% 4,36%

Начално	об-
разование

0,79% 0,82% 4,7% - - 4,59% - 0,69% 1,43% - 1,05%

Основно	
образование

- 2,67% 13,24% 2,43% - 5,55% 3,15% 3,82% 5,56% - 3,83%

Полувисше	
образование

- 0,003% - - - - - - - - 0,17%

Професио-
нален	колеж

- 0,009% - - - 0,007% - 0,35% 0,02% - -

Професио-
нална	ква-
лификация

2,38% 1,82% 5,98% 2,43% - 2,71% 1,57% 0,69% 2,82% - 1,92%

Средно	об-
разование

5,56% 8,86% 7,26% 4,87% - 2,9% 0,79% 4,17% 9,24% 5,56% 8,19%

Анкетира-
ният	не	е	
уточнил

85,71% 79,32% 61,11% 85,37% 100% 76,73% 92,12% 82,29% 74,48% 88,89% 78,75%

Това, което усложнява тези тенденции, е фактът, че ромките до-
макини съставляват голяма част от дела на неактивните роми – 
36,5%59 – както и това, че ромското население е най-младото 
население в България (ромите под 30 години са 57,33% от об-
щия брой хора, които са се самоопределили като роми, срав-
нено с 28,11% от етническите българи на същата възраст)60.

59 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), 
гл. 2. Важно е да се отбележи, че според експертите, с които изследователският екип 
проведе интервюта в ДБТ, на някои места ДБТ работи с информационни центрове, които 
предлагат пакет от механизми за социални помощи за деца и техните родители. Тези 
пакети предлагат грижи за деца в детските градини, като начин да се освободи време за 
майките ромки, през което да работят. Служителят, който разказа за тези възможности, 
също така разкри, че конкретно в техния клон на ДБТ нито една майка ромка с малки 
деца не се е възползвала от тази възможност. Също така в някои региони (напр. в Смолян) 
данните от теренното проучване показаха, че няма такива налични възможности за майки 
на деца от ромски произход, което възпрепятства търсене на заетост.

60 Томова, И., Е. Бенедети, А. Пиакуадио, А. Леу, М. Франкович. Анализ на ситуацията на 
ромите в четирите страни с фокус върху избрани местности. Марибор, Словения: Ин-
ститут за етнически и регионални проучвания, 2013, с. 29, http://www.iscomet.org/images/
documents/Publikacije/Redupre-Publication.pdf.

http://www.iscomet.org/images/documents/Publikacije/Redupre-Publication.pdf
http://www.iscomet.org/images/documents/Publikacije/Redupre-Publication.pdf
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Поради подобни тенденции сред ромското население и особено 
сред ромската младеж, таргетирането на ромската младеж е ос-
новна цел на ЕГМ. В това отношение НПИЕГМ предвижда опреде-
лени директни и неформални подходи за достигане до ромските 
общности, за да може ромската младеж да бъде информирана за 
ЕГМ. НПИЕГМ предвижда специалното присъствие на медиатори, 
психолози и кейс мениджъри, които да предлагат на ромската 
младеж услуги за насърчаване на активността им61. Хората, които 
поемат тези роли, работят с ромските общности и персонално с 
младите роми, като организират и неформални групови срещи със 
служителите на ДБТ.

Въпреки че НПИЕГМ очертава ромската младеж като една от це-
левите групи, той не предвижда специфични показатели, свързани 
с ромите, които да измерват ефекта на ЕГМ. В този смисъл нивото 
на NEET сред ромската младеж може да бъде разглеждано като 
показател, който може да даде някаква яснота относно обсега на 
ЕГМ сред тази конкретна група. Последните проучвания показват, че 
ромската младеж е сред тези NEET групи в България, които най-труд-
но се активират и мотивират62. През 2014 г. NEET делът на ромите 
между 16 и 24 г. е 61% сравнено с 22% сред неромите в същата 
възрастова група63. За 2017 г. делът на NEET сред младите роми 
остава висок – 65%64,65. Сред ромската младеж в България, която 
попада в NEET категорията, процентът на жените е по-голям от този 
на мъжете (54% срещу 46%), като същата тенденция се наблюдава в

61 НПИЕГМ предвижда наличието на младежки трудови медиатори и ромски трудови меди-
атори, чиято функция е да работят за активирането на неактивни младежи. Обикновено 
младежките трудови медиатори са ситуирани в общините и подкрепят NEET младежите, 
които идват при тях в търсене на работа, като ги насочват към местните ДБТ. Понякога, 
но невинаги, те са от ромски етнически произход. Ромските трудови медиатори имат 
конкретната задача да извършват теренна работа в ромските общности и да установяват 
неформални контакти с младежите роми от NEET категорията в тези общности. Чрез тези 
контакти ромския трудов медиатор насърчава младите роми да се регистрират в ДБТ и 
да използват ЕГМ. Ромските трудови медиатори са от ромския етнос. Когато NEET младеж 
се регистрира в ДБТ, за да се възползва от мерките на ЕГМ, психолозите и кейс мениджъ-
рите, които работят в ДБТ, биват назначени към конкретния човек, за да идентифицират 
конкретните му нужди и да изготвят индивидуален план за действие за него.

62 Ангел, Л. Л., Дж. МакГрат. Изпълнение на Гаранцията за младежта от Обществените 
служби по заетостта. 2018, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId
=9295&furtherNews=yes.

63 Агенция на ЕС за основните права. Бедност и заетост: Положението на ромите в 11 страни 
от ЕС, Проучване сред ромите. 2014, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-
survey-employment_en.pdf.

64 Европейска комисия. Гаранцията за младежта по държави, България 2018. 2018, https://
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13631&langId=en.

65 Бележка: В дефинициите за NEET на Европейската комисия и Агенцията на ЕС за основ-
ните права няма пълна идентичност. Агенцията на ЕС за основните права използва дефи-
ницията на Международната организация на труда (NEET = който не е участвал в каквото 
и да е обучение или образование четири седмици преди анкетата), докато ЕК използва 
„млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в определена година”. По този 
начин нивата на NEET може и да не дават най-доброто сравнение. Тук те са използвани 
поради недостатъчно данни за сравнителните нива на NEET сред ромите.

1. ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА, 
ОТНАСЯщИ СЕ ДО РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-employment_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-employment_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13631&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13631&langId=en
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целия ЕС, когато става въпрос за класифициране по пол на ромите 
в NEET категорията66.

Високото ниво на NEET сред ромската младеж в България съвпа-
да с тенденцията част от младите роми да отпадат от училищната 
система – процес, който прави още по-трудно тяхното активиране 
за заетост. През 2011 г. в резултатите от последното преброяване в 
България бе определена отделна категория за хората, които „никога 
не са посещавали училище”, и 22,3% от ромските деца на възраст 
7-15 години през 2011 г. попадат в тази категория. Само за 2014 г. 
делът на младите роми на възраст между 18 и 24 години, които 
са напуснали преждевременно училищната система е между 82 и 
85%67, което води до високото ниво на NEET сред младите роми в 
страната. Основно предизвикателство преди институциите, отговаря-
щи за изпълнението на ЕГМ в България, като една от страните в ЕС 
със засилено ромско присъствие, е да намерят начини да активират 
нискоквалифицираните роми, които нямат образование или не са 
направили преход от училище към работа68. Подобни практически 
нужди също така изискват по-дълбоко разбиране на изпълнението на 
ЕГМ и динамиките на ромската младеж в България.

Съществуващите данни за мониторинг и оценка на ЕГМ в България 
внасят яснота относно цялостната ситуация за изпълнението на схе-
мата и позволяват на законодателите и институциите, отговарящи за 
изпълнението на ЕГМ, да имат яснота къде трябва да бъдат насочени 
бъдещите ресурси и усилия, за да функционира схемата ефективно. 
Когато обаче става дума за ЕГМ и как тя се отразява на ромската 
младеж – една от групите с най-голяма нужда от трудова и финан-
сова подкрепа – установихме нуждата от повече данни. Едно от 
основните заключения, както от кабинетното проучване, така и от те-
ренната работа, е, че данните за усвояването и резултатите на ЕГМ от 
ромската младеж са недостатъчни, както и че липсва систематичен 
мониторинг и оценка на резултатите и усвояването сред ромската 
младеж. Въпреки че Агенцията по заетостта и Съвета на ЕС публи-
куват годишни доклади за общото усвояване на ЕГМ от младежта, 
която попада в целевата група, има нужда от съществени детайли 
относно обсега на схемата конкретно сред ромската младеж. Като 
изключим определени статистически индикатори (като нива на NEET 
сред ромската младеж в България, нива на регистрирани роми в 
ДБТ, коефициентът на безработните мъже и жени роми), много от 

66 Агенция на ЕС за основните права. Бедност и заетост, с. 21.
67 Агенция на ЕС за основните права. Бедност и заетост, с. 19.
68 Съвет на европейския съюз, с. 4.

2. НУЖДА ОТ ПОВЕЧЕ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 
ОТ СТРАНА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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съществуващите данни за ромската младеж в България в контекста 
на ЕГМ не могат да бъдат отнесени напълно до българския контекст. 
Въпреки че официалните данни от Евростат предоставят възможност 
за декомпозиция на NEET младежите в България според показатели 
като възраст, пол и ниво на образование, показателят за етническа 
принадлежност не присъства, което повдига въпроса за нуждата от 
по-сериозно таргетиране от ЕГМ на база етнос, както и мониторинг 
и оценка на ЕГМ, отразяващи подобно таргетиране. В контекста на 
това изследване получихме данни за динамиките на заетостта и без-
работицата сред ромската младеж, както и нивото на NEET в тази 
група. Въпреки това, не успяхме да намерим изчерпателни данни, 
отнасящи се конкретно към усвояването и качествените резултати на 
ЕГМ сред ромската младеж. Събраните данни от теренната работа 
също така показаха, че институциите, отговорни за изпълнението на 
ЕГМ изпитват трудности при събирането на такива данни, тъй като 
младите роми понякога не са склонни да съобщят етноса си в оце-
нъчните формуляри. Освен това, интервютата на терен в някои от 
избраните населени места разкриха и още един проблем с данни-
те – липсата на систематичен и редовен мониторинг, който да про-
следява ефектите на схемата върху младите роми, след като те са 
напуснали схемата. За да обърне внимание на тези информационни 
пропуски в усвояването на ЕГМ от ромската младеж, това изследване 
адресира три основни теми, които възникнаха в процеса на каби-
нетното проучване и теренната работа: (1) характеристика на обсега 
и усвояването на ЕГМ от тази целева група в България, (2) добрите 
практики при усвояването на ЕГМ от ромската младеж и (3) предиз-
викателствата пред усвояването на ЕГМ от тази група.

3.1. Липса на информираност относно Европейската 
гаранция за младежта

НПИЕГМ очертава младежите роми в NEET категорията като важна 
целева група, която трябва да има възможност да използва програ-
мата. Противно на това твърдение, данните от теренното проучване 
сочат, че младите роми разполагат с малко или никаква информация 
относно ЕГМ и мерките є. Нуждата от по-голям обхват сред тази 
група може да допринесе за повече осведоменост за ЕГМ. Данните 
от експертните интервюта и фокус групите сочат, че има различ-
ни причини, поради които ромите разполагат с малко или никаква 
информация за мерките, включително: (1) че тези младежи нямат 
достатъчно или никакъв досег до институциите, изпълняващи ЕГМ, и 
(2) че някои млади роми нямат интерес да поемат инициатива и да 
потърсят информация, която може да им помогне да намерят ра-
бота/образование в техния географски район. Вместо това, в някои 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСВОЯВАНЕТО 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 
ОТ РОМСКАТА МЛАДЕЖ В БЪЛГАРИЯ
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области (като Видин, Монтана, Стара Загора, Ямбол) младите роми 
напускат областта, за да работят в чужбина. В други случаи те търсят 
работа в сивата икономика, вместо да търсят работа през схемите на 
ЕГМ, тъй като подобна заетост не изисква данъчно облагане и е по-
добре платена от повечето позиции, които могат да се намерят чрез 
посредничеството на ДБТ. Тъй като младите роми виждат други по-
реалистични опции да изкарват прехраната си, те не търсят инфор-
мация относно възможностите, които се предлагат от ДБТ и ЕГМ.

3.2. Европейската гаранция за младежта като ценен 
инструмент в среда на предизвикателства

Въпреки че почти всички младежи роми, които взеха участие в 
изследването не знаеха за ЕГМ и поради това бяха индиферентни 
към ефектите от схемата, като цяло институциите, изпълняващи ЕГМ 
гледат на ситуацията различно. Данните показват, че ДБТ и опре-
делени служители на общините (най-вече младежките трудови ме-
диатори) ценят ползите от ЕГМ. Тези институции гледат на ЕГМ като 
възможност за ромската младеж не само да получи информация 
относно потенциална заетост и обучение, но също така да свърже 
младежите с потенциални работодатели и да им даде възможност 
да добият опит и работни навици, така че в крайна сметка те да 
имат по-голям шанс да намерят заетост в бъдеще. Наблюденията 
сред изпълняващите институции, които взеха участие в изследването, 
показват, че представителите на тези институции в определени об-
ласти (напр. Видин, Монтана) са много отдадени в това да помогнат 
на ромската младеж да намери мерките на ЕГМ за полезни. Това е 
резултат от индивидуалната инициатива и всеотдайност на местните 
трудови посредници и най-вече на ромските трудови медиатори. 
Например ромският трудов медиатор в гр. Лом превозва младежи от 
ромската общност до ДБТ с личната си кола, за да могат те да се 
регистрират в ДБТ и да се възползват от ЕГМ. Както ромският трудов 
медиатор, така и младежкият трудов медиатор в гр. Лом (двамата 
се самоопределят като етнически роми) доброволно взеха участие в 
една от фокус групите в областта, за да могат да споделят ползите от 
ЕГМ сред ромската младеж от NEET категорията. Макар и подобна 
всеотдайност да не бе наблюдавана навсякъде (напр. на някои мес-
та младежкият трудов медиатор в общината, който не е от ромски 
произход, изрази нежеланието си да посещава ромската общност и 
сподели негативен опит от работата си с ромите), изпълняващите ин-
ституции като цяло оценяват стойността на ЕГМ в по-голяма степен 
от целевата група.

Това наблюдение обаче трябва да бъде разглеждано в контекста 
на друго такова. Докато определени институции гледат на ЕГМ като 
набор от високоефективни инструменти за насърчаване на младежта 
да си намери работа, членове на други от изпълняващите институ-
ции считат, че ЕГМ не осъществява пълния си потенциал. Например, 
макар и представители на Агенцията по заетостта да намират, че 
ЕГМ е проектирана така, че да предложи нужното на младите роми, 
членове на ДБТ на определени места признават, че въпреки потен-
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циалите си, ЕГМ не се изпълнява достатъчно ефективно, тъй като 
ромската младеж все още няма достатъчно информация и познания 
за Гаранцията.

3.3. Усвояването на Европейската гаранция за младежта 
и специфичните нужди на ромите

Въпреки че едно от основните заключения от изследването на терен 
е, че причината за слабото усвояване на ЕГМ сред ромската младеж 
от NEET категорията е тяхната слаба осведоменост, има други при-
чини, които усложняват усвояването на схемата. В някои случаи тези 
причини възпрепятстват интереса и/или участието в ЕГМ въпреки 
продължаващите опити на изпълняващите институции да достигнат 
до тази целева група чрез теренна работа на ДБТ и индивидуална 
работа с младите NEET роми. Тези причини са свързани с:

3.3.1. Динамиките на образованието, заетостта и уменията съ-
поставени със семейните динамики и очакванията за заетост. 
Теренните данни от експертните интервюта и фокус групите с 
ромската младеж от NEET категорията показват, че в сравнение с 
предишни десетилетия има някакво увеличение на процента мла-
ди роми, които проявяват интерес към по-високо образование и 
овладяването на професионални умения за заетост. Данните показ-
ват, че има увеличение на процента на ромите, които завършват 
средно и висше образование между 2001 и 2011 г. (напр. ромите, 
които се опитват да завършат средно образование са 9% през 
2011 г. сравнено с 6,5% през 2001 г.; ромите, които опитват да за-
вършат висше образование са 0,5% през 2011 г. сравнено с 0,2% 
през 2001 г.)69. В експертните интервюта и фокус групите на някои 
места (напр. гр. София и гр. Видин) се констатираха няколко при-
мера за високообразовани роми, което показва, че някои млади 
роми правят крачки към по-добро образование и бъдеща заетост. 
Теренната работа в няколко града (напр. гр. София, гр. Стара За-
гора, гр. Николаево, гр. Лом) показа, че макар и да има тенденция 
много млади роми да гледат на образованието като маловажно, 
други считат образованието за крачка към професионалния успех 
и поради това го определят за нужно. Например, младежите от 
фокус групата в гр. София твърдяха, че образованието е задължи-
телно, ако човек иска да стане независим и да постигне прогрес 
в живота си:

„иначе преди това си мислят, как ще се омъжа, нали, колко деца ще 
имам, как ще живея, и се омъжват. Тогава започват проблемите със 
свекървите, свекъра, не знам си какво, що. Общо взето във всяко едно 
ромско семейство проблемите са това. Само това може да се чуе от 
всяка една врата. Защото това е животът при нас. Никой не иска да 
изплува към нещо по-различно. Образованието е вратичката към всич-
ко.” (жена – участник във фокус група).

69 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), 
гл. 2.
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На други места (напр. гр. Смолян, гр. Лом) някои от младите роми, 
които взеха участие във фокус групите, изразиха високо мнение за 
получаването на по-високо образование. От друга страна, теренна-
та работа също така показа, че макар и да има примери за млади 
хора, които търсят образование и/или проявяват интерес към такова, 
исторически доминиращата тенденция на общо ниско ниво на обра-
зование и недостатъчни професионални умения продължава да бъде 
сериозно препятствие пред ромската младеж в реализирането на 
пълния потенциал на ЕГМ. В някои случаи данните от фокус групите 
показват, че младите роми и техните семейства намират образовани-
ето и работата за ненужни, тъй като независимо от опитите им да ги 
придобият, остава очакването, че младежите ще бъдат дискримини-
рани или експлоатирани на работното си място (напр. гр. Кюстендил). 
Освен тези притеснения, данните показват, че семейните традиции, 
капсулацията в общностите и очакванията за създаване на семейство, 
особено по отношение на жените, минимизират значението, което се 
отдава на образование и работа. Тъй като в някои общности моми-
четата доброволно се омъжват и стават майки рано, образованието и 
последващата заетост са маловажни. Тези момичета/жени гледат на 
образованието и работата като на нещо, което няма да им се наложи 
да правят до по-късен етап от живота , ако изобщо им се наложи 
(напр. такъв бе случаят с млада ромка от гр. Видин). В подобни 
случаи, на образованието и заетостта се гледа като на мъжки задъл-
жения. В някои ромски общности, като тази в гр. Смолян, младите 
ромки изразиха интерес към работа. Въпреки това тези жени не са 
потърсили заетост заради семейните си задължения и защото не е 
имало кой да се грижи за малките им деца. Данните показват, че на 
това място няма програми или мерки, които да субсидират грижите 
за деца, така че обгрижващите майки да си позволят заетост70.

Освен семейните динамики, които влияят на статута на образование 
и заетост сред някои млади роми, нереалистичните очаквания от-
носно заетостта също възпрепятстват младите роми да се възползват 
от услугите на ЕГМ. Служители на институциите, изпълняващи ЕГМ, 
както и работодатели разкриват, че на моменти младите роми имат 
високи очаквания относно заплащането, без да могат да предложат 
висококачествен труд поради недостатъчното си образование и про-
фесионална квалификация, и/или липсата на желание да увеличат 
квалификацията си. Например, на някои места младежките трудови 
медиатори и ромските трудови медиатори, получават отказ от младе-
жите заради ниското заплащане, което им предлагат за определени 
позиции или са неспособни да помогнат на лицата да бъдат наети 
заради липсата на квалификация за конкретната работа. Ето какво 
сподели един от младежките трудови медиатори за работата си с 
младежите (включително и младежи роми):

„В работата си до момента съм се срещала с младежи, придобили 
различна степен на образование като преобладаващата част са с 

70 Трябва да се отбележи, че на други места, като гр. София, експерт от ДБТ разкри, че 
съществуват подобни мерки, но те не са свързани с ЕГМ, а се осигуряват от други орга-
низации. Въпреки наличието на такива субсидии, поне в този район на гр. София, нито 
една ромка с малки деца не се е регистрирала за тези субсидии.
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начално или средно образование. Особеностите и характеристиките 
на тази група са обезкуражени лица, обезкуражени от това, че запла-
щането, което им се предлага, е ниско и се изисква образование и 
стаж, което те не притежават. Същите проблеми имат и младежи, 
които са със средно и висше образование. Друга характеристика е 
ниската степен на образование, прекалено високите очаквания за 
заплащане, някои от тях са незаинтересовани да си намерят ра-
бота, като има кой да ги издържа и не смятат, че имат нужда да 
работят. Други са демотивирани от ниско заплащане.” (младежки 
трудов медиатор).

Като допълнение, данните показват, че младежите и работодателите 
имат различни очаквания за основни характеристики на заетостта, 
като очакванията на младежите за работните условия се различават 
от тези на работодателите71 (напр. по отношение на заплащането, 
работните часове, работните правила).

3.3.2. ЕГМ в контекста на миграцията на ромската младеж. В ня-
кои от общностите, от които събрахме данни, усвояването на ЕГМ е 
повлияно от засилени миграционни процеси. Това е особено валидно 
за някои от най-бедните области в България като Видин (гр. Видин) 
и Монтана (гр. Лом). В тези области миграцията се е отразила сери-
озно на икономиката, оставяйки малко квалифицирана работна ръка 
и слаба заинтересованост на бизнеса да инвестира по тези места. 
Младите роми от тези региони избират да ги напуснат в търсене 
на работа в чужбина, тъй като считат работата в чужбина за по-
добра опция от работа в региона за ниско заплащане и, понякога, 
неблагоприятни условия. Членовете на ромската общност в гр. Видин 
коментираха, че младите роми предпочитат да работят в чужбина 
заради по-високото заплащане и тъй като е по-малко вероятно там 
работодателите да се отнасят към тях по дискриминационен начин. 
В това отношение данните показаха, че страховете и очакванията 
за дискриминация и експлоатация от страна на българските работо-
датели са пречки пред ромската младеж в търсенето на заетост в 
България. Липсата на интерес към търсенето на заетост в България 
обяснява защо младите роми не търсят информация за мерките на 
ЕГМ и защо дори и да знаят за тези мерки, голяма част от тях отново 
биха избрали да дадат приоритет на реализирането на трудовия си 
потенциал в чужбина.

3.4. Слабо участие на неправителствените организации 
в мерките на Европейската гаранция за младежта

НПИЕГМ предвижда участие на НПО сектора и по-специално ром-
ските НПО. В това отношение данните показват, че участието на 
ромски и свързани с ромите НПО в изпълнението на ЕГМ като цяло 
не отговаря на НПИЕГМ. Ромските и свързаните с ромите НПО не 
само не участват в процесите, свързани с ЕГМ, но повечето от НПО, 

71 Бизнесите, включени в теренното проучване, са предимно малки бизнеси и утвърдени 
местни компании. Големи фирми с национално и световно влияние не бяха включени в 
изследването.
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които интервюирахме, не знаеха или имаха малко информация от-
носно ЕГМ. По този начин самото изследване се превърна във въз-
можност за някои НПО да научат за ЕГМ и да започнат да планират 
как да поемат инициативата да участват в бъдеще.

По отношение на няколко организации обаче теренната работа по-
каза, че те са чували за ЕГМ, но както бе изразено от един НПО 
лидер, те не са заинтересовани да участват в ЕГМ, тъй като не на-
мират мерките за достатъчно практични за местните реалности по 
отношение на ромите. Този НПО лидер обясни, че неговата органи-
зация е проявила интерес да участва в някои от мерките на ЕГМ, но 
впоследствие той се е отказал от това намерение, тъй като е заклю-
чил, че дизайнът на ЕГМ не отразява ефективно местните реалности. 
Познавайки своята общност, този НПО лидер обясни, че някои от 
младите роми, които могат да участват в тези мерки, се отказват от 
участие преждевременно и напускат страната.

Друг проблем, споменат от този НПО лидер, е неговото наблюде-
ние, че много от младите роми не проявяват интерес към мерките, 
защото евентуалното им участие би ги задължило да се откажат от 
социалните помощи, които получават от държавата (т.е. регистрацията 
в ДБТ и възможността да се намери заетост е обвързана с лимити-
ране на получаването на социални помощи). Важно е да се отбеле-
жи, че макар и повечето НПО, участвали в изследването, да имаха 
ограничени познания относно ЕГМ или не проявяваха интерес, някои 
представители на НПО вече предприемат стъпки за партньорство и 
сътрудничество с местния бизнес за наемането на млади роми, както 
и мерки за активирането на неактивната младеж (напр. едно ромско 
НПО в гр. Стара Загора). Също така някои ромски НПО сами по-
емат инициативата да подкрепят бъдещата заетост на ромите, като 
подпомагат социалните и образователни нужди на ромските деца 
и младежите, които са отпаднали от образователната система. На-
пример, НПО в гр. Видин е построило социален център в ромската 
общност, който функционира като социална служба за деца, които 
са напуснали училище и са на улицата. Понякога родителите на тези 
деца, които също са отпаднали от образователната система, също 
използват този социален център. Нещо повече, това НПО участва и в 
социално-предприемачески дейности, които целят да намерят работа 
на такива родители.

В други случаи, като случая с едно ромско НПО в гр. Лом, НПО 
изпълняват функциите на ментори на младите роми в NEET катего-
рията, като им осигуряват професионална ориентация, мотивират ги 
да учат и работят, обучават ги на основни познания, свързани със 
заетост (като работна етика, пакети за обезщетения и т.н.). По този 
начин чрез собствените си усилия ромските НПО играят ключова 
роля в подкрепата на някои от основните цели на ЕГМ, макар и да 
правят това отделно от параметрите на ЕГМ.
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3.5. Сходни тенденции на Европейската гаранция 
за младежта в различните региони

Освен че дават яснота относно тенденциите на ЕГМ в отделните ре-
гиони, включени в изследването, събраните данни показват, че про-
тивно на очакванията, усвояването на ЕГМ от ромската младеж не се 
различава значително в различните области, независимо че икономи-
ческите показатели на тези области се различават или тези региони 
имат разлики в броя на ромското население. Наблюдават се няколко 
основни тенденции, свързани с усвояването на ЕГМ от ромската мла-
деж в различните области. Например, във всички области, където се 
събраха данни, младите роми имат малко или никаква информация 
за мерките на ЕГМ и поради това рядко се възползват от тях. Като 
допълнение, във всички области младите роми, които имат право да 
се възползват от мерките на ЕГМ, споделят, че не се интересуват от 
работа, която не е добре платена. В този смисъл високо заплащане, 
а не добиването на професионален опит и развиването на работни 
умения, е основна мотивация за търсенето на заетост. Тъй като по-
зициите, предлагани през ЕГМ са по-ниско заплатени от очакванията 
на младите роми, се стига до по-слаба мотивация за регистриране 
в ЕГМ и използване на услугите на ДБТ за намиране на работа. В 
този контекст младите роми в различните области намират варианти, 
които считат за по-добра алтернатива на ЕГМ, като: (1) емиграция и 
намиране на работа в чужбина, (2) намиране на приемлива за тях 
работа чрез лични контакти, (3) работа в сивата икономика, която не 
предполага обичайното данъчно облагане или (4) решение изобщо 
да не работят, тъй като роднини от чужбина ги подкрепят финан-
сово. Във всички области бе очевидно, че усвояването на ЕГМ от 
ромската младеж се определя от спецификите на трудовия пазар 
и нуждата от по-благоприятни условия на този пазар на местно и 
регионално ниво. Въпреки че някои области са в по-неблагоприят-
на икономическа позиция (като области Монтана и Видин), данните 
показват, че във всички области има нужда от диверсификация на 
вида заетост, която се предлага, както и увеличение на цялостното 
ниво на заплащане на труда, особено за нискоквалифицирана рабо-
та, която обикновено се предлага на ромите. Тези динамики имат 
голям ефект върху очакванията за заетост на младите роми и техния 
интерес към ЕГМ.

4.1. Предлагани ресурси на таргетираните младежи

Данните показват, че ЕГМ предлага различни ресурси за борба с 
младежката безработица сред NEET младежите, включително и мла-
дите роми в NEET категорията. Един от подходите, който се е пре-
върнал в добра практика, е индивидуалният подход за консултиране, 
който е приспособен към ситуацията на всеки младеж, регистриран 

4. ДОБРИ ПРАКТИКИ В УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
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в ДБТ. Обикновено този подход включва кариерни консултации, 
комбинирани с професионална ориентация от специализиран екип 
служители на ДБТ. Предлаганите на регистрираните младежи услу-
ги също така могат да включват уъркшопи за това как да изготвят 
своята автобиография и да се представят по най-добър начин пред 
работодателя по време на интервю за работа. Екипите, които спе-
циализират в осигуряването на тези услуги на NEET младежта могат 
да са съставени от различни членове като кейс мениджъри, психо-
лози, ромски трудови медиатори (самите те са от ромски произход) 
и в някои случаи младежки трудови медиатори (на повечето места 
тези медиатори са наети от местната община, но работят в тясно 
сътрудничество с екипите на ДБТ). Тези услуги са достъпни за всеки 
регистриран младеж от NEET категорията (не само за ромите) от 
началото на регистрацията им в ДБТ до намирането на работа. Ма-
кар и не всички екипи на различните места от теренното проучване 
да разполагат с всички изброени членове от тези екипи (например 
на някои места липсва психолог или ромски трудов медиатор пора-
ди липса на кандидати за позицията в случая на ромските трудови 
медиатори), местните клонове на ДБТ навсякъде разчитат на един 
или повече служители, които да отговарят за изпълнението на мер-
ките на ЕГМ. Нещо повече, на някои места специализираните екипи 
умишлено са съставени от млади хора или от роми. Въпреки това, 
макар и такова възрастово съображение на служителите на ДБТ да 
е положителна практика на някои места, на други места младите 
роми изразяват нуждата от това с тях да работят по-млади служи-
тели на ДБТ.

Друга добра практика, която бе идентифицирана на повечето места 
от теренното проучване е личният и неформален контакт, на който 
много от клоновете на ДБТ разчитат, за да достигнат до младите 
роми. Както показват данните, с малки изключения, където има 
назначени ромски и младежки трудови медиатори, личният контакт 
с младите NEET роми чрез работата на терен е от изключително 
значение в достигането до тази група. На много от местата слу-
жители на ДБТ и общинска администрация споделиха, че макар и 
рекламни брошури, публикации в пресата и постове в социалните 
медии да допринасят за информираността на младежите относ-
но ЕГМ, нито едно от тези средства и информационни методи не 
постига толкова колкото личният и неформален контакт с младите 
роми в техните общности. В това отношение от особено значение 
е връзката, осъществена от ромските трудови медиатори по време 
на теренната им работа за среща с младежите в техните общности. 
Както и данните от някои места показаха, неформалният контакт от 
страна на ромските трудови медиатори може да бъде с решаваща 
роля при вземането на решение младежите да се регистрират в ДБТ 
и да участват в ЕГМ. В гр. Лом например общуването на ромския 
медиатор с младежите роми в техните общности, което се случва с 
открит и приятелски подход, увеличава доверието на младежите в 
ДБТ и оттам желанието да се регистрират. В този случай конкрет-
ният подход на ромския трудов медиатор е спечелил доверието на 
младежите роми от NEET категорията и е събудил техния интерес 
към услугите на ДБТ.
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4.2.  Институционални партньорства

В различните градове, където бе проведена теренната работа, като 
добра практика за ЕГМ се проявиха институционалните партньор-
ства. В това отношение институциите, отговарящи за изпълнението 
на ЕГМ на всички места, изпълняват НПИЕГМ, който очертава под-
ход на партньорство. Данните показват, че партньорствата са важ-
ни за самото изпълнение на Плана, но и практически погледнато 
са с ключова роля за цялостното изпълнение на ЕГМ. Без здрави 
партньорства между изпълняващите институции, реализирането на 
схемата ще бъде трудно или дори невъзможно. В това отношение 
добра практика на всички места от теренното проучване е тясното 
сътрудничество между местните общини и ДБТ. Това партньорство 
обикновено се изразява в наличието на младежки трудови медиа-
тори в общините, като една от целите на тази позиция е да свърже 
младежите NEET с местните ДБТ. Това сътрудничество обикновено 
се осъществява чрез комуникация между младежките трудови меди-
атори в общините и служителите на ДБТ. Обикновено младежките 
трудови медиатори в общините насочват младежите, с които рабо-
тят, към клоновете на ДБТ. В известен смисъл общинската адми-
нистрация захранва ДБТ с клиенти. В някои случаи партньорството 
между общините и ДБТ се изразява и под формата на менторска 
подкрепа от страна на едната институция към другата. Например в 
гр. Лом младежкият трудов медиатор в Общината споделя своите 
знания и наставлява ромския трудов медиатор в посредническите 
му задължения. Това обаче не е установена практика на всички 
места, но е факт в Лом, тъй като младежкият трудов медиатор и 
ромският трудов медиатор вече са се познавали, когато ромският 
трудов медиатор е бил назначен в ДБТ.

В други случаи междуинституционалните партньорствата се изразя-
ват освен по тези, и по различни начини. Например, на други места 
допълнително партньорство е установено с Агенцията за социално 
подпомагане, която заедно с местните ДБТ предлага комбинирани 
услуги на ромската NEET младеж. На някои места партньорствата 
се изразяват в общи усилия на общините, местните ДБТ, регионал-
ните образователни институции и местните НПО, които изпълняват 
ролята на мост между изпълняващите институции и ромската NEET 
младеж. Такъв бе случаят в гр. Стара Загора, където общината, ДБТ 
и местният образователен инспекторат са в тясно сътрудничество с 
Международния младежки център – местно младежко НПО. Това е 
специален (и най-вероятно рядък) пример за сътрудничество между 
изпълняващите институции и местно НПО. В този случай младежкият 
трудов медиатор и ромският трудов медиатор са базирани в Меж-
дународния младежки център, където двамата се събират и ходят на 
терен заедно в ромската общност. Различни институции, свързани 
с изпълнението на ЕГМ, като община Стара Загора и регионалните 
структури на Министерството на образованието и науката (включи-
телно някои училища) дават на Международния младежки център 
информация за отпадналите от училище деца/младежи, за да могат 
медиаторите да се свържат с тях и да ги насърчат да продължат 
образованието си.
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5.1. Предизвикателства пред Дирекции „Бюро по труда”

Въпреки че местните клонове на ДБТ предлагат ценни ресурси на 
ромските младежи NEET, осигурени чрез силни партньорства, кло-
новете на ДБТ се сблъскват с определени предизвикателства при 
опита си да достигнат до тази целева група, включително: (1) доми-
ниращите нагласи към институцията от страна на ромските младежи 
NEET или липсата им на информация за институцията, (2) проблеми, 
свързани с ромските трудови медиатори, (3) проблеми, свързани с 
оценката на качествените и дългосрочни ефекти на схемата върху 
тези младежи.

Една от наблюдаваните тенденции в повечето населени места от те-
ренното проучване е, че с някои изключения, повечето младежи роми 
имат предимно негативно отношение спрямо капацитета на ДБТ да 
им помогне в намирането на това, което те определят като добра 
работа, или нямат никаква информация относно това, което предлага 
ДБТ. В това отношение редица млади роми твърдят, че ДБТ може да 
им помогне да намерят някаква работа, но не и работата, която искат. 
Например някои младежи споделят, че самоинициативата за намира-
не на работа чрез лични контакти и онлайн платформи е по-добър 
вариант от използването на услугите на ДБТ. Също така, дори когато 
младежите обмислят да използват ДБТ, те нямат високи очаквания от 
институцията и не считат, че тя може да им помогне достатъчно за 
намирането на привлекателна позиция, която да е интересна и добре 
платена. Някои от тях предпочитат да обвинят институцията, че е ко-
румпирана или че се отнася зле, като е груба и нетърпелива с тях.

Макар и подобни мнения да се споделят от известен брой млади 
роми, представители на ДБТ и общините твърдят, че проблемът е в 
липсата на информация сред тези младежи за ДБТ като институция. 
Както стана ясно от редица интервюта с тези представители, някои 
млади роми гледат на ДБТ основно като на институция, в която 
могат да подпишат документи, за да получават социални помощи, а 
не като на институция, която може да им помогне да си намерят 
работа през ЕГМ.

Като допълнение към негативното отношение от страна на младе-
жите роми и донякъде съществуващата липса на информираност 
за същността и качествата на услугите, предлагани от ДБТ, друго 
предизвикателство пред ДБТ в контекста на изпълнение на ЕГМ е 
свързано с една от най-основните мерки на ЕГМ – ромските трудо-
ви медиатори. Данните сочат, че присъствието на ромски трудови 
медиатори, които посещават ромските общности, за да информират 
младежите роми за възможностите, предлагани от ЕГМ, често спо-
мага за разпространението на повече информация за ДБТ, може да 
увеличи доверието в институцията и впоследствие да доведе до по-
голям брой регистрирани млади роми.

5. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ОТ РОМСКАТА МЛАДЕЖ
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Ромските трудови медиатори обикновено могат да общуват лесно с 
хора от общността, тъй като знаят езика на общността. Това е от 
ключово значение за спечелване на доверието на младите хора в 
ромските общности, където младежта може лесно да се капсулира. 
Всяко навлизане в общността на хора от външния свят може да бъде 
посрещнато с недоверие. Това означава, че при желание да инфор-
мира относно ЕГМ, ДБТ постига по-голям ефект, когато изпрати свой 
служител, който е от ромския етнос, говори езика на общността, ро-
ден e в общността, и/или е в добри отношения с общността. Както 
един ромски трудов медиатор сподели:

„Аз съм от общността, обаче идват от града, за тях това е, тези 
институции са само пране на пари и лъжи за тях. Опитвам се, не е 
лесно, от дума на дума, успявам. Хората отсяват нещата, които им 
говоря. Имам даже вече трайни запознанства, приятелства с хора от 
общностите, кварталите и за момента вървим към по-високо ниво.” 
(ромски трудов медиатор).

Данните също така показват, че на местата, където няма ромски 
трудов медиатор, обикновено поради факта, че няма кандидати за 
позицията (напр. в гр. Сливен, където хората, с които проведохме 
експертни интервюта, споделиха, че тези, които заемат позицията, се 
отказват от нея заради дискомфорта от работата на терен), за ДБТ е 
по-трудно да достигне до ромската младеж с идеята да я информират 
за ЕГМ. Освен затруднението от липсата на ромски трудов медиатор, 
на няколко места има текучество на ромските трудови медиатори, ко-
ито са основните служители, посещаващи ромските общности. Това 
води до нестабилност и липса на приемственост в отношенията меж-
ду съответните клоновете на ДБТ и местната ромска младеж.

Макар подобни наблюдения да показват понякога сложната ситуа-
ция, свързана с ромските трудови медиатори, това, което усложнява 
ситуацията още повече, е, че малка част от младежите в общността 
са информирани за присъствието на тези медиатори в общността 
им. Такива бяха тенденциите в няколко от градовете за теренно про-
учване. Дори по местата, където ромските младежи NEET познават 
лично лицето, което заема позицията на трудов медиатор, те не го 
познават в тази му роля, а по-скоро в ролята му на местния пастор 
или друг член на общността, чиято работа няма нищо общо с тру-
дово посредничество. В подобни случаи е важно ромският трудов 
медиатор да бъде по-активен в това да споделя за ролята си в ДБТ 
с младежите в общността. По този начин, макар и присъствието на 
ромски трудови медиатори понякога да води до повече информира-
ност и до жизненоважна връзка между ромската младеж и ДБТ, това 
присъствие невинаги гарантира наличието на достатъчно информира-
ност относно услугите на ЕГМ и ДБТ. Представители на НПО, които 
работят активно в ромските общности, коментираха, че на някои 
места, въпреки присъствието на ромски трудов медиатор, има недос-
татъчен обхват сред общността относно възможностите, предлагани 
от ЕГМ. Според наблюденията на тези НПО представители, макар и 
ромските трудови медиатори да посещават общностите неколкократ-
но и да разпространяват информация за ЕГМ, посещенията на тези 
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медиатори не са достатъчно чести и продължителни, за да осигурят 
постоянство и последователност в обхвата на ЕГМ.

Имайки предвид контекста на недостатъчна информираност относно 
ЕГМ и ниската употреба на ЕГМ от страна на ромската младеж, друг 
проблем е предизвикателството пред детайлното оценяване на дъл-
госрочните ефекти на ЕГМ. В това отношение общинските служители 
и служителите на ДБТ изразяват загриженост, че липсва стабилен 
механизъм, който да проследи какво се случва с младежите щом 
напуснат ЕГМ. Невинаги е достатъчно ясно как ЕГМ се е отразила 
качествено на младежите роми, след като са напуснали схемата. 
Въпреки че отговорните институции публикуват статистически данни, 
според които е направен прогрес в изпълнението на ЕГМ ежегодно, 
младежки трудови медиатори изразиха загриженост, че нямат инфор-
мация дали ЕГМ наистина е помогнала на младите хора, след като те 
вече не са регистрирани в ДБТ. Макар и да са налични статистиче-
ски данни от годишните доклади за прогреса на ЕГМ, са нужни по-
конкретни данни за качествените ефекти на ЕГМ върху участниците. 
По този начин едно от основните предизвикателства, пред което са 
изправени изпълняващите институции, са свързани с мониторинга на 
ЕГМ и по-специално проследяването на това как участието в ЕГМ се 
е отразило качествено на участниците. Справянето с този проблем 
може да бъде ключова стъпка в осигуряването на дългосрочна обрат-
на връзка за ползата и резултатите от схемата.

5.2. Предизвикателства за бизнеса

Бизнесът играе ключова роля в ефективното изпълнение на ЕГМ, 
тъй като без участието на бизнеса в инициативата, няма да има 
възможности за заетост, която ЕГМ да предостави. Според НПИЕГМ 
бизнесът ще получи финансови стимули под формата на подкрепа 
за създаването на работни места за незаетата младеж, както и суб-
сидии за стажуване и чиракуване. Финансовите стимули включват 
плащания на работодателите за покриването на разходите за всеки 
нает младеж, включително: заплата, социални и здравни осигуровки, 
транспорт до работното място и други. По отношение на чиракува-
нето, НПИЕГМ предвижда и субсидии за наставници. В това отноше-
ние данните от теренното проучване показаха, че макар и различни 
бизнеси да участват в ЕГМ, за тях е трудно да работят със схемата, 
най-вече поради бюрократични причини. Фирмите, които участваха 
в изследването обясниха, че процедурите за заявление за участие са 
твърде неясни и трудоемки, особено за малки компании, които ня-
мат достатъчно персонал, за да съберат нужните документи за заяв-
ление за участие в кратък период. Една от фирмите коментира също 
така, че самите условия на ЕГМ относно това кой кандидат може да 
бъде назначен са ограничаващи, което прави трудно да се назначат 
добри кандидати с някакъв опит, защото според схемата само кан-
дидати, които нямат опит, подлежат на финансиране. Фирмите също 
така споделиха, че процесът на одобрение и подписване на договор 
с ЕГМ не е достатъчно практичен. Друга област, която може да се 
подобри във връзка с бизнеса е свързана с количеството на отчетите, 
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които ЕГМ очаква да предадат участващите бизнеси. Например, един 
от интервюираните работодателите заяви, че изискването на програ-
мата за дневни отчети е твърде взискателно за динамизма, в който 
работи конкретната компания. Важно е да се отбележи, че бизнесът 
не вижда полза от участието в ЕГМ, което се изразява и в липсата 
на фирми, които да участват в ЕГМ на някои места (напр. на някои 
места местната община е единственият работодател, който предлага 
работа през ЕГМ). Данните също сочат, че някои фирми гледат на 
участието в ЕГМ като на рисково и неизгодно за финансовата им 
стабилност, тъй като програмата може да изиска от тях да върнат 
средства от собствената си хазна, в случай че назначен по ЕГМ 
(ромски) младеж, напусне работата си преждевременно – сценарий, 
който може да се реализира, ако наетият реши да напусне България 
и да потърси по-добре платена работа в чужбина. Цялостното коле-
бание на бизнеса във връзка с ЕГМ бе демонстрирано и по време 
на организираните след края на теренната работа срещи, които бяха 
възможност резултатите от изследването да бъдат споделени с участ-
ници в изпълнението на ЕГМ, както и да се създаде пространство за 
диалог между тях. На повечето такива работни срещи, въпреки че 
организаторите поканиха представители на местните и регионалните 
бизнеси за участие в диалога, присъствието на бизнеса беше оскъд-
но или липсващо.

5.3. Предизвикателства от структурно естество

Едно от предизвикателствата пред успешния обхват на ЕГМ сред 
ромската младеж в България на по-генерално ниво е свързано със 
структурните характеристики на ЕГМ, както и социално-икономиче-
ските реалности в България.

В различните населени места от теренното проучване, интервютата и 
фокус групите с изпълнителите на ЕГМ показват, че един от основни-
те проблеми с ЕГМ е временният характер на схемата. Временният 
характер на мерките на ЕГМ ограничава техния ефект и създава усе-
щане, че ЕГМ е само временна инициатива срещу проблеми, които 
имат нужда от по-устойчив подход. На различните места временният 
характер на ефектите от ЕГМ се изразява в завръщане на участници-
те в ЕГМ към ДБТ веднага щом мерките на ЕГМ, от които те са били 
част, изтекат. В някои случаи същите участници могат да прескачат 
от една мярка на ЕГМ към друга и въпреки това да не могат да си 
осигурят постоянна заетост в дългосрочен план.

Друго предизвикателство от структурно естество е ролята на ДБТ като 
основна изпълняваща институция на ЕГМ. Както бе отбелязано от слу-
жители на ДБТ, институцията има ограничен потенциал и възможности 
да разреши основни проблеми, които влияят на ниското участие и 
сравнителната незаинтересованост от страна на ромската младеж към 
ЕГМ и услугите на ДБТ. Например, ДБТ няма капацитета и пълномо-
щията да адресира аспекти като семейни динамики, които могат да 
възпрепятстват участие в ЕГМ. Данните от интервюта с ромски тру-
дови медиатори и младежки трудови медиатори от различни места 
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показват, че понякога, независимо от усилията, материалните ресурси 
и времето, което изпълняващите институции влагат за мотивирането 
и информирането на ромската младеж относно ЕГМ, съществуват 
динамики (като липса на образование, семейни очаквания, липса на 
мотивация за работа), които са извън контрола и правомощията на 
изпълняващите институции. Един от експертите в местно ДБТ заяви:

„Ами, това е от самата среда работи срещу тях – родителите им. 
Повечето родители от ромски семейства, децата им много много да 
не наблягат в учене, в усвояване на знания и умения и т.н., защото 
за тях е по-важно да ги изджиткат някъде и да почнат да изкарват 
пари по някакъв начин. Изобщо те не могат да си представят самите 
им родители, че примерно детето им може да влезе в университет, 
да завърши, да стане нещо, да получи диплома и да седне някъде и да 
бъде уважаван човек. Самите родители не го допускат това нещо. 
Така че и там има проблем. Ако самото дете има нагласа има и даде-
ност и умения и таланти и знания и то се сблъсква с това, абе къде 
си тръгнал, ти бе, я се огледай!‘ Горе – долу, така се случват нещата 
там и за това нашата работа тук е слаба за работа с роми, защото 
ние правим каквото можем и както можем, но все пак не бива да се 
забравя, че и ние сме една институция, която е хем зависима от едно-
то, хем зависима от другото, хем се съобразява с една доста солидна 
нормативна база и на практика без никакви правомощия.” (експерт в 
местна ДБТ).

Структурните динамики на българския трудов пазар също са извън 
контрола на институциите, изпълняващи ЕГМ. Данните от теренната 
работа сочат, че ЕГМ не изпълнява пълния си потенциал сред мла-
дежите роми заради ограниченията на българския трудов пазар като: 
липсата на разнообразие на свободни позиции, липсата на дълго-
срочни инвестиции в някои области и тенденцията много млади хора 
да се налага да заемат позиции, които не отговарят на тяхното обра-
зование. По този начин обхватът и ефектите на ЕГМ върху ромската 
младеж са ограничени от по-големи неблагоприятни икономически 
динамики, които функционират независимо от схемата.

Eдно от големите структурни препятствия за ефективното усвоява-
не на ЕГМ от ромската младеж е дискриминацията срещу ромите. 
В различните региони младежите роми често заявяват, че биха пред-
почели да не работят по много причини, като една от най-честите е 
очакването им, че ще бъдат жертва на дискриминация на работното 
място. Очакванията и страховете от дискриминация, ако бъдат наети, 
са придружени от демотивация да търсят образование, защото, както 
някои младежи заявяват, работодателите отдават по-голяма важност 
на „цвета на кожата” на ромите, отколкото на квалификацията и 
образованието им. Въпреки че в повечето области работодателите 
не са описвани като склонни към дискриминация, в някои области 
младежите роми съобщават, че са били жертва на експлоатация на 
работното си място, както и че бизнесът не полага усилие да кому-
никира с тях по конструктивен начин. Този цялостен контекст кара 
младежите роми да не проявяват интерес към ЕГМ и към заетост 
като цяло в някои случаи.





Тази публикация предлага анализ на усвояването на ЕГМ сред младе-
жите NEET от ромски произход, като докладва резултати от задълбо-
чено кабинетно и теренно проучване за изпълнението на ЕГМ в десет 
населени места в различни части на България. Докладът поставя темата 
за усвояването на схемата от младежите роми в контекста на цялост-
ното изпълнение на ЕГМ в България, като в същото време очертава 
основните тенденции, добрите практики в изпълнението на схемата, 
както и предизвикателствата, пред които съответните изпълняващи 
институции се изправят в процеса на усвояване сред ромската общ-
ност. Основно заключение от това изследване е, че макар и да има 
добри практики в изпълнението на ЕГМ, в среда на постоянно високи 
нива на младежи роми в NEET категорията (65%), усвояването на ЕГМ 
от тази група е недостатъчно. Обхватът на схемата сред тази целева 
група трябва да бъде по-обширен и постоянен, за да имат младежите 
роми в NEET категорията по-голяма осведоменост за ЕГМ, както и за 
цялостната подкрепа при намиране на заетост, която предлагат изпъл-
няващите институции. Тези тенденции съществуват в контекста на една 
предизвикателна структурна среда, белязана от неблагоприятен трудов 
пазар за младежта, продължаващи миграционни процеси в ромската 
общност, както и социално-политически климат, белязан от съмнения 
и на моменти дискриминация срещу ромите и техния капацитет за 
заетост и образование. С оглед на добрите практики и предизвикател-
ствата, набелязани от това изследване, предлагаме редица препоръки 
за засилване на обхвата и усвояването на ЕГМ от ромската младеж. 
Съвместно с всяка препоръка прилагаме и описание на институци-
оналното ниво, за което тя се отнася, институциите, отговорни за при-
лагането на препоръката, както и функцията на препоръката:

• Да се установят процедури и механизми за набавянето на повече 
систематична обратна връзка от младежите роми в NEET катего-
рията, които използват ЕГМ, за да се прави по-добър мониторинг 
на ЕГМ сред тази група. Също така да се установи механизъм за 
проследяване на младежите роми в NEET положение, които на-
пускат ЕГМ.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ
Функция на препоръката: Дизайн и мониторинг на ЕГМ

• Да се установи практика за редовно публикуване на мониторин-
говите данни за усвояването на ЕГМ от ромската NEET младеж.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ
Функция на препоръката: Мониторинг на ЕГМ

• Да се разшири мрежата от ромски трудови медиатори в страната. 
Това може също да включи промени в дизайна на ЕГМ, така че 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
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ЕГМ да предлага допълнителни стимули (включително финансови), 
за да се стимулира кандидатстването за позицията на ромски 
трудов медиатор от страна на квалифицирани лица и тези лица 
да се задържат на позицията за по-дълъг период от време. Това 
цели осигуряването на приемственост във връзката със съответни-
те ромски общности.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ
Функция на препоръката: Дизайн и изпълнение

• Да се осигурят стимули за другите служители на ДБТ, които ра-
ботят в специализираните екипи на ЕГМ (включително психолози 
и кейс мениджъри), за да се задържат по-дълго на тези позиции.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ
Функция на препоръката: Дизайн и изпълнение

• Да се разработят стратегии/подходи за справяне с негативното 
отношение на младежите роми към ДБТ и недостатъчната им 
информираност относно потенциала и услугите на ДБТ чрез:
o Повече информираност сред ромската младеж относно услуги-

те, предлагани от ДБТ, които се отнасят конкретно към осигу-
ряването на помощ за заетост.
Институционално ниво: Местно
Отговорни институции: Местните ДБТ, училища, младежки орга-
низации на местно ниво, НПО (включително ромски НПО)
Функция на препоръката: Изпълнение

o Допълнително популяризиране на позициите на ромските тру-
дови медиатори и младежките трудови медиатори. Да се по-
търсят начини да бъде заета позицията на ромски младежки 
медиатор във всички области в страната със стремежа да се 
провежда активна и честа теренна работа в местните ромски 
общности. Да се подсигури, че ресурсите, предназначени за 
ромските младежки медиатори, се отделят основно за теренна 
работа в ромските общности.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ
Функция на препоръката: Дизайн и изпълнение

o Насърчаване и стимулиране на по-честа и продължителна (дори 
ежедневна) теренна работа в ромските общности от страна на 
ДБТ.
Институционално ниво: Местно
Отговорни институции: Местните ДБТ
Функция на препоръката: Изпълнение

o ДБТ и общинските институции да вложат повече усилия в 
разпространяването/промотирането/„рекламирането” на добри 
практики и успешни истории, свързани с ЕГМ и тяхната работа 
с ромската младеж.
Институционално ниво: Национално, местно
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Отговорни институции: Местните ДБТ, НСОРБ
Функция на препоръката: Изпълнение

o Допълнително сближаване между ДБТ и общинските институ-
ции с ромските общности. Да се установят по-силни връзки 
със сътрудници в ромските общности (напр. доброволци от 
общността), които да подпомагат работата на ромските трудови 
медиатори на терен, като изпълняват ролята на връзка между 
младежта в ромската общност и ромския трудов медиатор 
или други служители на ДБТ (в случаите, в които няма ромски 
трудови медиатори). Това би улеснило първоначалния контакт 
между служителите на ДБТ и младежта в ромската общност.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: Местните ДБТ, НСОРБ
Функция на препоръката: Изпълнение

o Търсене на възможности за осигуряване на подкрепа на не-
формалните ромски лидери в общностите, както и релевантни 
институции в ромските общности (като църкви), които да из-
пълняват функцията на информационни канали в общността.
Институционално ниво: Местно
Отговорни институции: Местните ДБТ
Функция на препоръката: Изпълнение

o Извършването на теренна работа в общностите в определени 
моменти от деня, в които е по-вероятно младежите роми да 
присъстват в общността.
Институционално ниво: Местно
Отговорни институции: Местните ДБТ
Функция на препоръката: Изпълнение

o Добиване на реалистична картина за специфичния профил и 
приблизителен брой на младежите роми в конкретните ромски 
общности за по-добре организирано и реалистично планиране 
на теренните посещения.
Институционално ниво: Местно
Отговорни институции: Местните ДБТ
Функция на препоръката: Изпълнение

o Провеждането на уъркшопи по заетост и събития от типа на 
работни изложения в ромските общности.
Институционално ниво: Местно
Отговорни институции: Местните ДБТ, представители на нацио-
налните работодателски организации, местни ЦПО
Функция на препоръката: Изпълнение

• Институциите, отговорни за проектирането и изпълнението на 
ЕГМ, допълнително да засилят сътрудничеството си с бизнеса и 
да изготвят инструменти за справяне със съществуващите бюро-
кратични пречки пред бизнеса за участието му в ЕГМ. Възможно 
е това да се реализира чрез обучения или други подходи, които 
биха улеснили употребата на ЕГМ от страна на бизнеса, от начал-
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ните етапи на участие в ЕГМ до финалните етапи на докладване. 
В засилването на това публично-частно партньорство е важно 
бизнесът да потърси сътрудничество и диалог с институциите, 
отговорни за проектирането и изпълнението на ЕГМ, особено с 
местните клонове на ДБТ относно работата с демотивираните 
младежи NEET и по-специално младежите роми.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, МОН, Регионалните инспекторати 
по образованието, ММС
Функция на препоръката: Дизайн и изпълнение

• Да се увеличи осведомеността сред работодателите/бизнеса за 
очакванията и нуждите на младежите роми в NEET положение по 
отношение на заплащане и работна среда.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ, НСОРБ, представи-
тели на националните и местните работодателски организации, ЦПО
Функция на препоръката: Изпълнение

• Да се провеждат работни срещи сред работодателите за това как 
да презентират бизнеса си пред потенциалните млади служители, 
с цел работодателите да направят себе си по-привлекателни пред 
тези потенциални служители (включително младежите роми)
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ, НСОРБ, предста-
вители на националните и местните работодателски организации, 
ЦПО
Функция на препоръката: Изпълнение

• Институциите, отговарящи за дизайна и изпълнението на ЕГМ, да 
договорят допълнителни стратегии с образователните институции 
(напр. Министерство на образованието и науката), за увеличаване 
на възможностите за дуално обучение в контекста на ЕГМ (напр. 
да се инвестират финансови ресурси за стимулиране на изплаща-
нето на стипендии за гимназиалните ученици, които комбинират 
посещението на училище с професионално обучение след учи-
лищните занятия). Тези стратегии биха работили най-добре, ако 
бизнесът/работодателите си партнират активно с училищата.
Институционално ниво: Национално
Отговорни институции: МТСП, АЗ, МОН, Регионалните инспекторати 
по образованието, ММС
Функция на препоръката: Дизайн и изпълнение

• За да се подсили обхвата на ЕГМ и достатъчната информираност 
относно мерките по ЕГМ сред ромската младеж е важно изпълнява-
щите институции да си сътрудничат по-активно с НПО, работещи с 
ромите. Важно е да се предостави повече информация на тези НПО 
относно ЕГМ. НПО, от своя страна, могат да изпълняват ролята на 
допълнителен информационен мост между изпълняващите институ-
ции и ромските общности, в които работят.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, местните ДБТ, съответните НПО 
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(включително и ромски НПО)
Функция на препоръката: Изпълнение

• Редовно да се включват представители на ромски НПО и НПО, 
работещи с ромите, като участници в Координационния съвет за 
изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на 
Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. Да се моди-
фицира НПИЕГМ, за да се създаде възможност за увеличаване 
на заплащането за позиции, предлагани чрез ЕГМ, с идеята да 
се привлекат заинтересовани младежи (включително млади NEET 
роми). Целта на подобно увеличение не е да отговори на поня-
кога нереалистичните очаквания за заплащане на младежите, а 
да осигури разумно възнаграждение според местните, регионал-
ни, национални и европейски жизнени стандарти. Най-вероятно 
такова предложение за промяна ще трябва да бъде включено в 
дискусии относно макроикономическите динамики в страната, ко-
ето ще изисква допълнителни преговори и сътрудничество между 
институциите, проектиращи и изпълняващи ЕГМ, и други институ-
ции като Министерство на икономиката.
Институционално ниво: Национално
Отговорни институции: МТСП, АЗ, съответните НПО (включително 
и ромски НПО), МИ
Функция на препоръката: Изпълнение

• Да се обогатят съществуващите стратегии или да се създадат 
нови стратегии като част от ЕГМ, които да улеснят наемането 
на млади майки (включително от ромски произход), които са 
възпрепятствани в намирането на заетост, тъй като трябва да се 
грижат за малките си деца. Тези мерки могат да се въведат чрез 
партньорски подходи между институциите за грижа на детето и 
бизнесите, заинтересовани в наемането на такава работна ръка.
Институционално ниво: Национално, местно
Отговорни институции: МТСП, АЗ, МОН, местните ДБТ, национални 
и местни представители на работодателските организации в Репуб-
лика България
Функция на препоръката: Дизайн, изпълнение

• Да се включат към мерките на ЕГМ и допълнителни мерки, които 
по-активно да подпомагат търсенето на работа в чужбина от мла-
дежите роми, така че ЕГМ да се адаптира към съществуващите 
миграционни процеси сред тази целева група в чужбина.
Институционално ниво: Национално
Отговорни институции: МТСП, АЗ
Функция на препоръката: Дизайн

• Да се направят промени в устройството на ЕГМ, така че бенефи-
циентите на програмата да имат възможност да участват в кур-
сове, чиято цел е да мотивира и да събуди интерес към заетост 
сред неактивните младежи.
Институционално ниво: Национално
Отговорни институции: МТСП, АЗ, МОН, ММС
Функция на препоръката: Дизайн
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• Институциите, отговарящи за дизайна и изпълнението на ЕГМ, да 
обмислят начини, по които ефективно да поставят ЕГМ в контек-
ста на макроикономическите динамики в България. Това може 
да включва идеи за промени в устройството на ЕГМ, които да 
доведат до по-устойчиви ефекти от схемата в дългосрочен план. 
Един от възможните подходи за реализирането на това е да се 
обмисли как мерките на ЕГМ могат да бъдат комбинирани с мер-
ки/възможности за дългосрочна заетост за младежта.
Институционално ниво: Национално
Отговорни институции: МТСП, АЗ, МИ
Функция на препоръката: Дизайн



Въпреки че целта на този доклад е да представи анализ на различ-
ните аспекти на ЕГМ в България и усвояването на схемата сред ром-
ската младеж, докладът има своите ограничения. Първо, докладът не 
представя резултати, които да отразяват до достатъчна степен разно-
родността на младежите роми в NEET групата. Например, докладът 
не обяснява евентуалните различия в начина, по който ЕГМ се въз-
приема и усвоява от ромската младеж, в зависимост от отличителни 
белези като пол и ниво на образование. В това отношение фокус 
групите с младежи роми бяха с разнороден профил, с представители 
на двата пола, както и на млади хора с ниско и високо образование. 
Макар и изследователският екип да бе наясно с тази разнородност 
по време на теренната работа, самото изследване не улови нюан-
си в усвояването на ЕГМ от индивидуалните участници, тъй като се 
целеше да проучи как мерките се усвояват на по-общо ниво. Като 
допълнение, младежите роми в NEET категорията бяха само една 
от няколко групи заинтересовани страни, участвали в изследването, 
което направи евентуалното по-нюансирано изследване на тяхната 
разнородност труднопостижимо и непрактично.

Друго ограничение на този доклад е свързано със степента, до която 
той анализира ефектите и резултатите на индивидуални мерки на ЕГМ 
върху ромската младеж. Екипът, изготвил този доклад осъзнава, че 
докладът не представя качествена оценка на усвояването на индиви-
дуалните мерки на ЕГМ от младите NEET роми. Поради ограничения 
във времевата рамка на теренната работа, беше непрактично да се 
отдели достатъчно внимание на механиката на всяка мярка на ЕГМ 
и начина, по който младежите роми се възползват от нея. Теренният 
екип разбира, че подобна оценка би могла да бъде полезна в бъ-
деще.

В заключение, по време на процеса на писане и редактиране на 
този доклад възникнаха допълнителни теми и въпроси, които могат 
да бъдат адресирани занапред като: (1) специфичните вътрешни от-
говорности на екипите в ДБТ по отношение на дoсега до младежите 
роми, (2) как местните ДБТ разпределят ресурсите си, за да под-
крепят служителите си в изпълнението на задачите, свързани с ЕГМ, 
(3) ефективността на Координационния съвет за изпълнение и мони-
торинг на Националния план за изпълнение на ЕГМ, както и повече 
детайли за конкретните му действия. Допълнителни изследвания биха 
могли да обърнат внимание на тези въпроси.

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ





ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЕГМ – ИЗПЪЛНЯВАщИ ИНСТИТУЦИИ, 
 РЕФОРМИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И АКТИВАЦИЯ – 
 БЪЛГАРИЯ

таблица 3. институции, изПълняващи егм в българия

Институция Ниво Отговорности/Функция

МТСП Национално Дизайн, координация, изпълнение и мониторинг 
на НПИЕГМ

Агенция по заетостта
Местни ДБТ

Национално, 
местно

Изпълнение (напр. чрез схеми за заетост, 
услуги по трудово посредничество)

МОН
Регионални инспекторати
по образованието
Училища

Национално, 
местно

Изпълнение (напр. образователни мерки, 
превенция на ранното отпадане
от образователната система, осигуряване
на достъп до образование)

ММС Национално Дизайн и изпълнение (на младежки програми; 
работа с младежкия НПО сектор)

Национален център
„Европейски младежки програми
и инициативи”

Национално Консултиране, управление и координация 
(участие на национални и европейски 
младежки организации); изпълнение
(чрез ръководене на проекти и 
разпространяване на информация за тях)

НССЕИВ към МС Национално Изпълнение, мониторинг (изграждане на мост 
между държавните органи и НПО, работещи 
по етническите/интеграционните въпроси)

НСОРБ Местно Изпълнение (подпомагане на обхвата
на ЕГМ чрез идентификация на младежи
в NEET категорията)

Национално представителни 
организации на работодателите

Национално Изпълнение (изготвяне и реализиране
на младежка интервенция), консултиране
(от страна на бизнеса), мониторинг

Национално представителни 
организации на работниците
и служителите

Национално Изпълнение (изготвяне и реализиране
на младежка интервенция), консултиране
(от страна на работниците), мониторинг

ЦПО, признати и лицензирани
от Националната агенция
за професионално образование
и обучение

Местно Изпълнение (напр. осигуряване
на обучение за подпомагане
на трудовата интеграция)
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таблица 3. институции, изПълняващи егм в българия (Продължение)

Източник: Национален план за изпълнението на Европейската гаранция за младежта, 2014 – 2020.

Институция Ниво Отговорности/Функция

Младежки организации
в България

Национално, 
местно

Изпълнение (чрез активация 
на младежта и разпространяване
на информация за ЕГМ)

Представители на български 
неправителствени организации, 
свързани с етническите малцинства

Национално, 
местно

Изпълнение (чрез разработване на собствени 
младежки проекти; разпространяване
на информация за ЕГМ, активиране
на неактивната младеж), мониторинг

таблица 4. Планирани реФорми за ранна интервенция и активиране72

Име на
реформата

Цел на
реформата

Целева
група

Институция 
отговорна за 
реформата

Ниво на
изпълнение

Времева
рамка на

изпълнението

Нови форми
на обучение
и образование

Разработването 
на дистанционни 
обучения и ком-
бинирани форми 
на образование

Младежи, 
които напус-
кат преж-
девременно 
училищната 
система или 
са в риск
да отпаднат 
от нея

МОН; Нацио-
нални предста-
вителни органи-
зации на рабо-
тодателите и на 
работниците и 
служителите

Национално След приема-
нето на нов
закон за об-
разованието и 
след поправки
в закона за 
професионално-
то образование
и обучение

Разработване
на индивидуално 
и групово
наставничество

Подкрепа
на младежите
в преодоляване-
то на образова-
телни, социални 
и лични предиз-
викателства

Младежи в 
риск от ран-
но отпадане 
от образова-
ние; родите-
лите на тези 
младежи

МОН; ММС; 
местни струк-
тури на на-
ционално 
представителни 
организации на 
работодателите 
и на работни-
ците и служите-
лите; браншови 
организации

Местно 2013 – 2015

72

72 Национален план, ч. 2.
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таблица 4. Планирани реФорми за ранна интервенция и активиране 
(Продължение)

Име на
реформата

Цел на
реформата

Целева
група

Институция 
отговорна за 
реформата

Ниво на
изпълнение

Времева
рамка на

изпълнението

Кариерно
ориентиране
в училищата

Разработване 
и прилагане на 
система за кари-
ерна ориентация 
на младежите на 
различна възраст, 
с цел подпома-
гане на профе-
сионалните им 
квалификации

Младежи на 
15 и повече 
години

МОН; в сътруд-
ничество с 
национално 
представителни 
работодателски 
и браншови
организации

Местно N/A

Прилагане
на система
за ранно
предупреждение

Идентификация 
на младежите, 
които са в риск 
от ранно отпада-
не от образова-
телната система

Младежите в 
риск от ран-
но отпадане 
от училищна-
та система

МОН; Област-
на и общинска 
администрация; 
НСОРБ;
Агенция по зае-
тостта; месните 
органи за само-
управление

Национално 
и местно 
(общинско, 
училищно 
ниво)

2013 – 2015

Нормативно
регламентиране 
на процедури за 
валидиране на 
компетентности 
за придобиване 
на професионал-
на квалификация

Създаване
на система
за валидиране 
на компетенции, 
придобити чрез 
неформално 
образование и 
самообучение

МОН;
национално 
представени 
работодателски 
и браншови 
организации

Национално

Дуална форма 
на обучение

Създаване на 
възможности за 
дуална форма 
на професионал-
но обучение

МОН Национално 2020

Концепция
за развитие на 
професионално-
то образование 
и обучение
в България

Реформа на 
професионално-
то образование 
и адаптирането 
му към нужните 
на пазара
на труда

МОН Национално 2014
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73

73 Национален план, ч. 2.

таблица 5. Планирани инициативи за ранна интервенция и активиране73

Име на
реформата

Цел на
реформата

Целева група
Изпълняваща 
институция

Ниво на
изпълнение

Времева
рамка на

изпълнението

Професионал-
нo ориенти-
ране

Професионалнo 
ориентиране
в училищата
и висшите учебни 
заведения

Ученици
и студенти

Регионални ин-
спекторати по 
образованието; 
ЦПО; нацио-
нално признати 
работодателски 
организации

Местно

Специализира-
на индивидуал-
на работа

Специализиран
трудов медиатор 
във всяка ДБТ

Всички младежи, 
регистрирани
в ДБТ

Местни ДБТ Местно Ежедневно

Младежки
трудови борси

Организиране
и провеждане
на младежки
трудови борси 
през 2014 г.
и 2015 г.

Всички младежи 
по местата, къ-
дето се провеж-
дат младежки 
трудови борси; 
местни работо-
датели; нацио-
нално представе-
ни работнически 
и работодател-
ски организации; 
НПО; Регионал-
ни инспекторати 
по образование

Местни ДБТ; 
Регионални ин-
спекторати по 
образование; 
национални 
работнически 
и работодател-
ски организа-
ции в България

Местно 2014 – 2020

Информацио-
нен обмен

Да се установи 
обмен на ин-
формация между 
Министерство на 
образованието и 
науката и Минис-
терство на труда
и социалната
политика

Ученици, отпа-
дащи прежде-
временно от 
образователната 
система

МТСП;
МОН; АЗ

Нацио-
нално

2014 – 2020

Центрове
за кариерно 
развитие

Създаването на
10 центъра за
кариерно разви-
тие, като част от
„Регионална служ-
ба по заетостта”

АЗ; работода-
телски органи-
зации

Национал-
но; Регио-
нално

2014
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таблица 5. Планирани инициативи за ранна интервенция и активиране 
(Продължение)

Име на
реформата

Цел на
реформата

Целева група
Изпълняваща 
институция

Ниво на
изпълнение

Времева
рамка на

изпълнението

Ресурси за 
децата в риск 
от отпадане от 
училище пора-
ди неизвинени 
отсъствия

Да се мотивират 
учениците в риск 
от отпадане
да продължат
образованието си

Ученици Училища Местно 2015 – 2020

Изграждане 
на достъпна и 
модерна среда

Да се подобри 
и модернизира 
качеството на 
професионалното 
образование чрез 
достъп до модер-
ни технологии

Ученици Училища; со-
циални парт-
ньори

Местно 2014 – 2020

Достъпна 
среда за уче-
ниците със 
специални 
образователни 
потребности

Да се задържат 
учениците със 
специални образо-
вателни потребно-
сти в образовател-
ната система

Ученици
със специални
образователни 
потребности

МОН; МК; 
МЗХГ; МСС

Местно 2014 – 2020

Информацион-
ни технологии

Да се въведе про-
грама за инфор-
мационни техноло-
гии за мотивиране 
на учениците да 
участват в образо-
вателния процес

Ученици Училища Местно 2014 – 2020

Младежки ин-
формационно- 
консултативни 
центрове

Създаване на 
младежки инфор-
мационно- консул-
тативни центрове 
(които предлагат 
пакет услуги
на съответните 
младежи)

Младежи
на възраст
15-29 години

НПО, пред-
лагащи услуги 
в сферата на 
младежки ин-
формационни 
консултативни 
услуги

Местно 2014

Повишаване 
на грамот-
ността

Да се включат не-
грамотни младежи 
в обучения, за да 
достигнат образо-
вателния минимум

Младежи
на възраст
15-29 години

МОН Местно 2014 – 2015
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74

74 Национален план, ч. 2.

таблица 6. реФорми и инициативи за интеграция на Пазара на труда74

Име на 
реформата/
инициативата

Цел на реформата/
инициативата

Целева група
Изпълняваща 
институция/
институции

Ниво на 
изпълнение

Времева
рамка на

изпълнение

Индивидуален 
план за
действие

Да се изготвят инди-
видуални планове
за действие за
всеки млад човек,
регистриран в ДБТ

Всеки млад 
човек, регистри-
ран в ДБТ

ДБТ Местно Ежедневно

Професионал-
но ориенти-
ране

Да се провежда 
професионално
ориентиране на
безработни младежи, 
регистрирани в ДБТ

Центрове за 
професионално 
ориентиране
и развитие
на младежта, 
регистрирана
в ДБТ

ДБТ Местно 2014 – 2020

Мотивационно 
обучение

Да се включат
младежите в групови 
мотивационни
обучения

Всеки младеж, 
регистриран
в ДБТ

ДБТ Местно 2014 – 2020

Насочване
към първичния 
пазар на труда

Да се подберат
младежи за първич-
ния пазар на труда

Всеки младеж, 
регистриран
в ДБТ

ДБТ Местно Ежедневно

Субсидии за 
заплати за 
„първа работа”

Да се осигури
работен опит
за безработните
младежи с висше 
образование

Младежи до
29 години без 
трудов стаж,
с висше образо-
вание и регист-
рирани в ДБТ

ДБТ Местно

Субсидии за 
работодатели

Да се окуражат ра-
ботодателите да раз-
криват нови работни 
места за назначаване 
на безработни мла-
дежи от различен 
произход (напр. схе-
ма „Първа работа”, 
схема „Ново работ-
но място”), както и 
да се предлага чира-
куване и стажуване

Безработни
младежи
до 29 години 
(включително 
младежи
със специални 
нужди)

ДБТ Местно Годишно

Субсидиране 
на професио-
нална квали-
фикация и 
ключовите 
компетенции

Да се увеличи мла-
дежката пригодност 
за заетост

Младежи
до 29 години
(с приоритет 
върху младе-
жите до
24 години)

ДБТ Местно Годишно
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таблица 6. реФорми и инициативи за интеграция на Пазара на труда 
(Продължение)

Име на 
реформата/
инициативата

Цел на реформата/
инициативата

Целева група
Изпълняваща 
институция/
институции

Ниво на 
изпълнение

Времева
рамка на

изпълнение

Грантове
за стартиране 
на самостоя-
телен бизнес; 
субсидиране 
на услуги за 
обучение и 
консултации

Да се насърчат без-
работните младежи 
да започнат бизнес

Безработни, 
включително 
младежи
с одобрени
бизнес проекти 
(с приоритет 
върху младе-
жите до 24 го-
дини)

ДБТ Местно Годишно

Подкрепа
на трудовата 
мобилност

Да се използва
мрежата на EURES
за заетост и образо-
вание в ЕС

Безработни, 
включително 
младежи

Съветници 
на EURES на 
Националните 
и регионални 
клонове на 
Агенция по 
заетостта, ДБТ

Национал-
но, регио-
нално, 
местно

N/A

Развитие
на схеми
за изпълнение 
на ЕГМ

Да се изпълни ЕГМ Регистрирани 
безработни
младежи
до 29-годишна 
възраст

Агенция
по заетостта

Национално 2014

таблица 7. Планирани дейности за ПодкреПа на имз, българия

Вид 
актив-
ност

Обуче-
ние и 

подкрепа 
за при-
добива-
нето на 
квалифи-
кация

Чира-
куване 
и ста-
жуване

Субси-
дирани 
работни 
места

Кратко-
срочни 
работни 
места и 
стажове

Кариерно 
консул-
тиране и 
ориенти-
ране за 

намиране 
на работа

Подкрепа 
за иниции-
ране на са-
мостоятелна 
заетост и 
предпри-
емачество

Втори 
шанс за 
образо-
вание

Стиму-
ли за 
рабо-
тода-
телите

Дру-
ги

Да/Не Да Да Да Да Да Не Не Не Да*

      * „Други” дейности може да включват промотиране на регистрацията на неактивни или незаинтересовани младежи, 
схеми за промотиране на обучение и заетост в определени икономически сектори, схеми за мобилност, доброволчество.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТАТИСТИКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ NEET 
 НИВА СРЕД МЛАДЕЖТА

Фигура 9. дял на младежите (20-34 г.), които не работят, 
не учат и не се обучават, По Пол, 2017 г.

Бележка: Подредени по най-високо средно ниво за мъже и жени (20-34 г.)

Източник: Евростат (online data code: edat_Ifse_20).

таблица 8. статут на активност на младежите, които не работят, 
не учат и не се обучават, По Пол и възраст, 2017 г.

Общо Мъже Жени

20-34 
год.

20-24 
год.

25-29 
год.

30-34 
год.

20-34 
год.

20-24 
год.

25-29 
год.

30-34 
год.

20-34 
год.

20-24 
год.

25-29 
год.

30-34 
год.

ЕС-28 17,2 15,5 17,7 18,1 13,0 14,9 12,9 11,5 21,5 16,2 22,6 24,8

Белгия 16,5 14,1 18,2 17,0 14,4 15,2 15,5 12,6 18,7 13,1 21,0 21,4

България 21,4 18,6 24,0 20,9 16,3 16,7 16,6 15,8 26,8 20,6 31,7 26,4

Чехия 14,8 9,5 15,3 18,2 5,0 6,3 4,9 4,2 25,1 12,9 26,2 33,1

Дания 11,8 10,0 13,1 12,5 10,6 10,4 11,4 10,0 13,1 9,5 14,9 15,1

Германия 11,9 9,1 12,0 14,1 8,2 8,3 8,0 8,3 15,9 10,0 16,4 20,2

Естония 14,2 12,8 13,1 16,2 7,2 9,3 6,9 6,2 21,5 16,3 20,0 26,9

Ирландия 16,1 14,2 16,9 16,9 12,9 14,6 13,1 11,3 19,2 13,7 20,7 22,0

Гърция 28,8 22,0 32,2 31,0 22,4 21,3 23,6 22,1 35,5 22,8 41,3 40,1

Испания 20,8 18,5 22,1 21,6 18,4 19,0 19,4 17,0 23,3 18,1 24,8 26,0

Франция 18,2 17,6 18,8 18,1 14,9 18,0 14,8 12,1 21,4 17,3 22,6 23,9
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таблица 8. статут на активност на младежите, които не работят, 
не учат и не се обучават, По Пол и възраст, 2017 г. 
(Продължение)

Източник: Евростат (online data code: edat_Ifse_20).

Общо Мъже Жени

20-34 
год.

20-24 
год.

25-29 
год.

30-34 
год.

20-34 
год.

20-24 
год.

25-29 
год.

30-34 
год.

20-34 
год.

20-24 
год.

25-29 
год.

30-34 
год.

Хърватия 21,4 20,0 22,5 21,5 18,4 19,1 19,1 17,2 24,4 20,9 26,1 25,9

Италия 29,5 27,9 31,5 29,1 24,5 28,1 26,2 19,7 34,7 27,7 37,0 38,5

Кипър 20,1 22,1 19,5 19,2 17,1 22,5 15,1 14,8 23,0 21,6 23,8 23,1

Латвия 16,4 16,9 15,1 17,3 13,2 17,8 11,3 11,9 19,7 16,0 19,0 22,9

Литва 14,0 14,9 12,3 14,7 12,8 14,0 11,0 13,3 15,4 15,8 13,9 16,0

Люксембург 9,1 9,2 7,9 10,3 7,9 9,8 6,8 7,4 10,4 8,5 9,0 13,4

Унгария 17,5 15,5 17,2 19,7 8,7 10,4 7,9 7,9 26,7 20,9 27,0 31,9

Малта 10,6 8,7 8,0 14,8 6,3 8,1 5,5 5,5 15,2 9,2 10,7 24,9

Холандия 9,0 5,8 9,6 11,7 6,7 5,9 7,0 7,2 11,3 5,7 12,1 16,2

Австрия 10,6 8,6 11,4 11,5 8,9 9,5 8,9 8,4 12,4 7,7 14,1 14,8

Полша 17,1 15,4 18,0 17,6 10,6 13,2 9,8 9,5 23,9 17,6 26,6 26,0

Португалия 13,5 14,7 13,0 13,0 12,6 14,0 12,9 11,0 14,4 15,3 13,1 14,8

Румъния 21,4 21,0 22,2 20,9 14,3 16,3 15,2 11,9 28,9 25,9 29,7 30,6

Словения 11,6 9,2 13,9 11,3 8,9 9,2 10,3 7,5 14,4 9,3 17,5 15,3

Словакия 21,4 16,4 22,1 24,5 12,6 13,1 11,0 13,6 30,6 19,8 33,6 36,1

Финландия 14,5 13,6 13,6 16,2 12,3 14,1 10,8 12,1 16,8 13,1 16,7 20,3

Швеция 7,8 8,5 7,8 7,2 6,7 8,3 6,6 5,4 8,9 8,8 9,0 9,0

Велико-
британия

13,7 13,8 13,1 14,4 9,8 13,5 8,5 7,7 17,7 14,1 17,7 21,0

Исландия 4,9 4,7 4,4 5,6 4,1 5,1 4,7 5,8 6,4 6,6

Норвегия 9,8 7,2 9,8 12,2 8,4 7,4 7,7 10,0 11,3 7,1 11,9 14,6

Швейцария 8,7 8,3 8,3 9,6 7,2 9,8 7,0 5,2 10,4 6,7 9,7 14,0

Черна гора 28,2 24,9 29,7 29,8 25,8 24,2 27,2 25,6 30,7 25,7 32,4 33,8

Северна 
Македония

37,4 34,0 41,6 36,3 30,8 33,1 31,5 28,0 44,4 35,0 52,2 44,9

Турция 33,4 32,5 34,0 33,7 14,4 17,7 14,6 11,4 52,4 47,0 53,4 56,3
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Фигура 10. дял на младежите (20-34 г.), които не работят, 
не учат и не се обучават, По ниво на Придобито 
образование, 2017 г.

Бележка: Подредени по средното NEET ниво.

Източник: Евростат (online data codes: edat_Ifse_21).

таблица 9. оценка на егм сПоред индикаторите за оценка, 
заложени в нПиегм

Националният план за изпълнение на Гаранцията за младежта в България предвижда да бъдат постиг-
нати следните резултати до 2015 г.: (1) спад на нивото на младежката безработица във възрасто-
вата група 15-24 г. до 27,2%; (2) спад на относителния дял на младежите на възраст 15-24 г., които 
не са в образование, заетост или обучение (NEET), до 20,5%; (3) увеличение с 50% на относителния 
дял на регистрираните безработни младежи (15-24 г.), които са включени в обучение или заетост, от 
общия брой регистрирани безработни младежи.

Индикатор Целева група
Резултати 

2014
Резултати 

2015
Резултати 

2016
Резултати 

2017

1. Показатели на макрониво

Брой безработни до 24 години 
(включително), регистрирани в ДБТ

28 745 21 578 14 736 12 920

Брой активирани младежи до
24 години, регистрирани в ДБТ

2 104 2 049 2 761 2 814

Регистрирани безработни
младежи до 24 г., които:

– с предишна заетост 12 109 9 356 5 879 4 528

– от системата на образование - - - -
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75,76

75 Данните за броя на NEET младежите между 15 и 24 години в таблицата (които бяха по-
лучени след запитване до Агенцията по заетостта) се различават от данните, представени 
от ЕК и Евростат (вж. страница 22 от този доклад за същите данни от ЕК). Екипът, който 
проведе изследването направи проверка с експерт в Агенция по заетостта относно това 
несъответствие. Експертът обясни че що се отнася до нивото на NEET младежите, Агенция 
по заетостта не предоставя такива данни на ЕК. ЕК докладва данни от Евростат, които Ев-
ростат получава от националните статистически агенции на съответните държави. Според 
експерта от Агенция по заетостта, данните, които Националният статистически институт в 
България предоставя на Евростат относно нивото на NEET младежите е възможно да не 
съответстват на статистките по същия индикатор, докладвани от Агенция по заетостта и 
нейните регистри.

76 Вижте бележка 75 отгоре.

таблица 9. оценка на егм сПоред индикаторите за оценка, 
заложени в нПиегм (Продължение)

Индикатор Целева група
Резултати 

2014
Резултати 

2015
Резултати 

2016
Резултати 

2017

– Напуснали образователната 
система и не са регистрирани 
като безработни

120 167 353 258

Брой на безработните до
29 години (включително тези
до 24 г.), регистрирани в ДБТ

64 122 51 680 37 998 33 600

Брой на безработните 15-24 г.,
по данни на Евростат

48 000 40 000 28 000 22 000

Коефициент на безработица
15-24 г., по данни на Евростат

6,5 5,6 4,1 3,4

Коефициент на безработица
15-29 г., по данни на Евростат

8,2 6,6 5,3 4,6

Брой лица, които не работят
и не учат (15-24 г.), по данни
на Евростат75

149 000 136 000 123 000 99 000

Дял на лица, които не работят
и не учат (15-24 г.), по данни
на Евростат76

14,4 14,3 14,5 12,2

2. Показателни за изпълнението на ЕГМ

2.1. Професионално ориентиране Брой на безработ-
ните до 29 години 
(включително тези 
до 24 г.)

15 110 15 897 35 943 42 116

Брой на безработ-
ните до 24 години 
(включително)

4 956 6 568 15 054 17 572

2.2. Брой на предложенията за: Брой на безработ-
ните до 29 години 
(включително тези 
до 24 г.)

79 021 74 354 86 922 72 221

Брой на безработ-
ните до 24 години 
(включително)

40 815 33 399 36 211 35 655
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таблица 9. оценка на егм сПоред индикаторите за оценка, 
заложени в нПиегм (Продължение)

Индикатор Целева група
Резултати 

2014
Резултати 

2015
Резултати 

2016
Резултати 

2017

2.2.1. Обучение

Безработни до 24 г. (включително) 11 286 9 526 10 254 8 854

Мотивационно обучение 0 - - -

Ограмотяване 0 - - -

Придобиване на ключови 
компетентности, включително:

- - - 694

Предприемачество - - - -

Придобиване на професионална 
квалификация, включително:

- - - 1 087

Самостоятелна стопанска дейност - - - -

Безработни до 29 г. (включително) 21 258 18 637 23 547 19 537

Мотивационно обучение - - - -

Ограмотяване - - - -

Придобиване на ключови 
компетентности, включително:

- - - -

Предприемачество - - - -

Придобиване на професионална 
квалификация, включително:

- - - -

Самостоятелна стопанска дейност - - - -

2.2.2. Заетост

Заети до 24 г. (включително) 29 529 23 873 25 957 26 801

На основния трудов пазар 21 281 17 070 15 102 20 655

Субсидирана заетост, включително: 8 248 6 803 10 855 6 146

Стажуване 167 1 376 1 215 680

Чиракуване 43 1 981 2 630 3 240

Независима бизнес дейност 3 4 2 3

Безработни до 29 г. (включително) 57 763 55 717 63 375 52 684

Първичен пазар 44 393 42 164 40 269 39 634

Субсидирана заетост, включително: 13 370 13 553 23 106 13 050

Стажуване 67 1 845 2 958 1 287

Чиракуване 31 3 354 4 321 4 900

Самостоятелна стопанска дейност 14 17 22 18

2.3. Брой на младежите, 
включени в:

2.3.1. Обучение
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таблица 9. оценка на егм сПоред индикаторите за оценка, 
заложени в нПиегм (Продължение)

Индикатор Целева група
Резултати 

2014
Резултати 

2015
Резултати 

2016
Резултати 

2017

Безработни до 24 г. (включително)

Мотивационно обучение 1 258 1 054 973 951

Ограмотяване 149 - - -

Придобиване на ключови 
компетентности, включително:

1 687 1 371 1 157 1 235

Предприемачество - - - -

Придобиване на професионална 
квалификация, включително:

3 987 4 032 3 899 4 254

Самостоятелна стопанска дейност - - - -

Безработни до 29 г. (включително)

Мотивационно обучение 2 721 1 894 1 563 1 381

Ограмотяване 245 - - -

Придобиване на ключови 
компетентности, включително:

2 757 2 230 1 951 1 634

Предприемачество - - - -

Придобиване на професионална 
квалификация, включително:

5 621 6 025 5 937 6 102

Самостоятелна стопанска дейност - - - -

2.3.2. Безработица

Безработни до 24 г. (включително)

Първичен пазар 18 559 15 070 14 102 17 523

Субсидирана заетост, включително: 8 105 6 203 7 855 4 526

Стажуване - 1 376 1 215 671

Чиракуване - 1 981 2 630 3 145

Самостоятелна стопанска дейност 3 4 2 3

Безработни до 29 г. (включително)

Първичен пазар 41 173 40 164 40 269 35 634

Субсидирана заетост, включително: 12 619 11 553 15 106 12 050

Стажуване - 1 845 2 958 1 287

Чиракуване - 3 354 4 321 4 900

Самостоятелна стопанска дейност 14 17 22 18

2.4. Териториална мобилност 
на безработните

Безработни до 24 г. (включително) 2 - - 8

Безработни до 29 години 
(включително тези до 24 г.)

3 2 - 12
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таблица 9. оценка на егм сПоред индикаторите за оценка, 
заложени в нПиегм (Продължение)

Индикатор Целева група
Резултати 

2014
Резултати 

2015
Резултати 

2016
Резултати 

2017

2.5. Трудова мобилност 
чрез EURES

Консултирани за услугите на EURES 2 705 2 529 2 556 3 012

Насочени към заетост 91 47 2 436 8

Безработни до 29 години 
(включително тези до 24 г.)

6 030 5 866 9 605 8 191

Консултирани за услугите на EURES 5 814 5 752 6 619 8 163

Насочени към заетост 216 114 2 986 28

2.6. Включени в схема 
по ОПРЧР77

Безработни до 24 г. (включително) - 2 536 9 296 4 169

регистрирани отново в ДБТ
до 1 месец след изтичане
на срока на договора за заетост

- 758 2 490 347

Участници, които 6 месеца
след напускането на схемата
са намерили заетост
(или са самостоятелно заети)

- 1 637 6 322 2 613

Участници, които 12 месеца
след напускането на схемата
са намерили заетост
(или са самостоятелно заети)

- 1 681 6 405 2 877

Безработни до 29 години 
(включително тези до 24 г.)

- 4 852 19 514 8 600

регистрирани в ДБТ след изтичане 
на срока на договора за заетост

- 1 656 6 334 878

Участници, които 6 месеца
след напускането на схемата
са намерили заетост
(или са самостоятелно заети)

- 3 460 14 152 6 348

Участници, които 12 месеца
след напускането на схемата
са намерили заетост
(или са самостоятелно заети)

- 3 482 14 632 6 426

Източник: Агенция по заетостта, 2018.

77

77 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
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78

78 Бележка: Средствата, отразени в тази таблица са първоначално планираните средства, ко-
ито да бъдат разпределени за различни мерки на ЕГМ. Размерът на средствата в таблицата 
може да не съвпада с договорените и утвърдени впоследствие средства за изпълнението 
на определени мерки на ЕГМ (както е отразено в Таблица 1 по-горе).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАНИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
 НА БЮДЖЕТА НА ЕГМ

таблица 10. Планирано разПределение на бюджета на егм78

Име на инициативата

Период 
на фи-
нанси-
ране

Ресурси и нива на финансиране (в БГ лева)

Брой на бенефициентите

(където е приложимо)

ЕС/ЕСФ/
ИМЗ

Национални 
фондове, 
включител-
но съфи-
нансиране

Регио-
нални/
местни 
фондо-

ве

Фонд 
на 

рабо-
тода-
теля

Дру-
ги

Мъже Жени Общо

Планирани инициативи

2014

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2014 1 125 000 36 750 38 250 75 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2014 250 000 6 000 8 000 14 000

2.4.4. Устройване
на работа на младежи 
на първичния пазар

2014 1 000 000 3 800 3 700 7 500

2.4.5. – 2.4.12. Осигуря-
ване на заетост, обуче-
ние, стажуване и чира-
куване чрез ресурсите 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2014 21 900 000 5 200 5 800 11 000

2.4.15. – 2.4.17. 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2007 – 2013, 
Схеми: „Ново работно 
място”, „Първа работа”, 
„Създаване на заетост
на младежите
чрез осигуряване на 
възможности за стаж”

2014 25 000 000 622 648 1 270

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2014 23 412 345 3 824 3 980 7 804
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таблица 10. Планирано разПределение на бюджета на егм 
(Продължение)

Име на инициативата

Период 
на фи-
нанси-
ране

Ресурси и нива на финансиране (в БГ лева)

Брой на бенефициентите

(където е приложимо)

ЕС/ЕСФ/
ИМЗ

Национални 
фондове, 
включител-
но съфи-
нансиране

Регио-
нални/
местни 
фондо-

ве

Фонд 
на 

рабо-
тода-
теля

Дру-
ги

Мъже Жени Общо

Общо 48 412 345 24 275 000 0 0 0

2015

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2015 1 150 000 34 300 35 700 70 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2015 300 000 6 370 6 630 13 000

2.4.4. Устройване
на работа за младежи 
на първичния пазар

2015 1 100 000 3 920 4 080 8 000

2.4.5. – 2.4.12. 
Осигуряване на заетост, 
обучение, стажуване и 
чиракуване чрез ресурси 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2015 34 650 000 8 143 9 182 17 325

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2015 207 863 655 29 957 31 180 61 136

Схеми за обучение
и заетост (Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
2014 – 2020)

4 900 000 1 000 1 041 2 042

Общо 212 763 655 37 200 000 0 0 0

2016

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2016 1 175 000 32 500 32 500 65 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2016 350 000 5 880 6 120 12 000

2.4.4. Устройване
на работа на младежи 
на първичния пазар

2016 1 200 000 4 018 4 182 8 200
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таблица 10. Планирано разПределение на бюджета на егм 
(Продължение)

Име на инициативата

Период 
на фи-
нанси-
ране

Ресурси и нива на финансиране (в БГ лева)

Брой на бенефициентите

(където е приложимо)

ЕС/ЕСФ/
ИМЗ

Национални 
фондове, 
включител-
но съфи-
нансиране

Регио-
нални/
местни 
фондо-

ве

Фонд 
на 

рабо-
тода-
теля

Дру-
ги

Мъже Жени Общо

2.4.5. – 2.4.12. 
Осигуряване на заетост, 
обучение, стажуване и 
чиракуване чрез ресурси 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2016 54 450 000 11 176 12 603 23 779

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2016 0 0 0

Схеми за обучение
и заетост (Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
2014 – 2020)

5 600 000 1 055 1 098 2 154

Общо 5 600 000 57 175 000 0 0 0

2017

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2017 1 200 000 29 400 30 600 60 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2017 400 000 6 125 6 375 12 500

2.4.4. Устройване
на работа на младежи 
на първичния пазар

2017 1 300 000 4 165 4 335 8 500

2.4.5. – 2.4.12. 
Осигуряване на заетост, 
обучение, стажуване и 
чиракуване чрез ресурси 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2017 59 895 000 11 490 12 956 24 446

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2017 0 0 0
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таблица 10. Планирано разПределение на бюджета на егм 
(Продължение)

Име на инициативата

Период 
на фи-
нанси-
ране

Ресурси и нива на финансиране (в БГ лева)

Брой на бенефициентите

(където е приложимо)

ЕС/ЕСФ/
ИМЗ

Национални 
фондове, 
включител-
но съфи-
нансиране

Регио-
нални/
местни 
фондо-

ве

Фонд 
на 

рабо-
тода-
теля

Дру-
ги

Мъже Жени Общо

Схеми за обучение
и заетост (Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
2014 – 2020)

2017 8 400 000 1 470 1 530 3 000

Общо 8 400 000 62 795 000 0 0 0

2018

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2018 1 225 000 26 950 28 050 55 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2018 450 000 5 390 5 610 11 000

2.4.4. Устройване
на работа за младежи 
на първичния пазар

2018 1 400 000 4 263 4 437 8 700

2.4.5. – 2.4.12. 
Осигуряване на заетост, 
обучение, стажуване и 
чиракуване чрез ресурси 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2018 65 884 500 11 812 13 320 25 131

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2018 0 0 0

Схеми за обучение
 и заетост (Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
2014 – 2020)

2018 12 600 000 2 058 2 142 4 200

Общо 12 600 000 68 959 500 0 0 0

2019

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2019 1 300 000 24 500 25 500 50 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2019 300 000 4 900 5 100 10 000
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таблица 10. Планирано разПределение на бюджета на егм 
(Продължение)

Име на инициативата

Период 
на фи-
нанси-
ране

Ресурси и нива на финансиране (в БГ лева)

Брой на бенефициентите

(където е приложимо)

ЕС/ЕСФ/
ИМЗ

Национални 
фондове, 
включител-
но съфи-
нансиране

Регио-
нални/
местни 
фондо-

ве

Фонд 
на 

рабо-
тода-
теля

Дру-
ги

Мъже Жени Общо

2.4.4. Устройване
на работа за младежи 
на първичния пазар

2019 1 500 000 4 361 4 539 8 900

2.4.5. – 2.4.12. 
Осигуряване на заетост, 
обучение, стажуване и 
чиракуване чрез ресурси 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2019 72 472 950 12 143 13 693 25 836

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2019 0 0 0

Схеми за обучение
и заетост (Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
2014 – 2020)

2019 15 400 000 2 358 2 454 4 813

Общо 15 400 000 75 572 950 0 0 0

2020

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2020 1 325 000 22 050 22 950 45 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2020 350 000 4 900 5 100 10 000

2.4.4. Устройване
на работа за младежи 
на първичния пазар

2020 1 600 000 4 459 4 641 9 100

2.4.5. – 2.4.12. 
Осигуряване на заетост, 
обучение, стажуване и 
чиракуване чрез ресурси 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2020 79 720 245 12 483 14 077 26 560
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таблица 10. Планирано разПределение на бюджета на егм 
(Продължение)

Име на инициативата

Период 
на фи-
нанси-
ране

Ресурси и нива на финансиране (в БГ лева)

Брой на бенефициентите

(където е приложимо)

ЕС/ЕСФ/
ИМЗ

Национални 
фондове, 
включител-
но съфи-
нансиране

Регио-
нални/
местни 
фондо-

ве

Фонд 
на 

рабо-
тода-
теля

Дру-
ги

Мъже Жени Общо

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2020 0 0 0

Схеми за обучение
и заетост (Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
2014 – 2020)

2020 21 000 000 3 026 3 150 6 176

Общо 21 000 000 82 995 245 0 0 0

2014 – 2020

2.4.1. Изготвяне
на индивидуални 
планове за действие

2014 –
2020

0 8 500 000 0 0 0 206 450 213 550 420 000

2.4.3. Мотивационно 
обучение

2014 –
2020

0 2 400 000 0 0 0 39 565 42 935 82 500

2.4.4. Устройване
на работа за младежи 
на първичния пазар

2014 –
2020

0 9 100 000 0 0 0 28 986 29 914 58 900

2.4.5. – 2.4.12. 
Осигуряване на заетост, 
обучение, стажуване и 
чиракуване чрез ресурси 
от държавния бюджет
за активна политика
на пазара на труда

2014 –
2020

0 388 972 695 0 0 0 72 447 81 632 154 079

2.4.14. Схеми за 
изпълнение на 
Гаранцията за младежта 
(Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020)

2014 –
2020

231 276 000 0 0 0 0 33 781 35 160 68 940

Схеми за обучение
и заетост (Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
2014 – 2020)

2014 –
2020

92 900 000 0 0 0 0 11 591 12 064 23 654

Общо 324 176 000 408 972 695 0 0 0
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При подбора на населените места за теренно проучване от особен 
интерес бяха градовете със следните характеристики/критерии. Тези 
пет критерия бяха използвани при подбора им заедно с гореизбро-
ените показатели:

(1) Ниско общо ниво на безработица, но високо ниво на безработица 
сред ромската младеж. Този критерий бе избран поради кон-
трастиращата динамика между общото ниво на заетост в кон-
кретния регион и нивото на заетост сред ромската младеж. 
Региони с такива динамики представляват интерес за изследва-
нето, защото могат да помогнат да се разбере защо има такова 
несъответствие, както и как се изпълнява ЕГМ сред ромската 
младеж на места, в които не се очаква да има високо ниво 
на безработица сред повечето групи. В категорията на области 
с „ниско общо ниво на безработица” включваме групата от 10 
области с най-ниско общо ниво на безработица от всички 28 
области в България. Дефинираме области с „високо ниво на 
безработица сред ромската младеж” като 10-те области с най-
високи нива на безработица сред ромската младеж от всички 
области в България.

(2) Високо общо ниво на безработица и високо ниво на безработица 
сред ромската младеж. Този критерий бе избран, защото някои 
от областите с високо общо ниво на безработица в някои слу-
чаи също така са областите с най-тежка икономическа ситуация 
и често в тях живеят голям брой роми. Тези области не само 
са в непривилегирована икономическа ситуация като цяло, но 
често срещат особено тежки предизвикателства с младежката 
безработица, тъй като голям брой от безработните младежи 
в тези области са млади роми. В категорията на области с 
„високо общо ниво на безработица” включваме групата от 10 
области с най-високи общи нива на безработица от всички 28 
области в България. Дефинираме области с „високо ниво на 
безработица сред ромската младеж” като 10-те области с най-
високи нива на безработица сред ромската младеж от всички 
области в България.

Както Фигура 11 отдолу показва, областите с най-високи нива на 
младежка безработица сред ромите са: област Сливен (35%), об-
ласт Монтана (28%), Софийска област (26%), област Ямбол (24%), 
област Стара Загора (21%), област Враца (21%), област Кюстендил 
(19%), области Ловеч и Хасково (17%). Любопитно е, че някои от 
тези области имат най-ниските нива на обща безработица в стра-
ната: Софийска област (2,6%), област Стара Загора (2,9%), област 
Кюстендил (4,3%).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОДБОР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
 ЗА ТЕРЕННО ПРОУЧВАНЕ
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(3) Ниско общо ниво на безработица и ниско ниво на безработица сред 
ромската младеж. Имахме интерес да разберем дали има припо-
криване на областите с най-ниски нива на безработица за 2017 г. 
с областите, в които е ниско нивото на безработица сред младе-
жите от ромски произход. Данните показват, че област Кърджали 
(1,6%), Софийска област (2,6%), област София-град (2,8%), област 
Велико Търново (4,6%), област Габрово (5,1%) и област Русе (5,7%) 
са сред първите десет области с най-ниски общи нива на без-
работица за 2017 г. Същевременно тези области са също така и 
сред първите десет области с най-ниски нива на безработица 
сред младежите от ромски произход: област Смолян (2%), област 
Габрово (3%), област Кърджали (3%), област Велико Търново (6%), 
област Русе (12%). В това отношение е важно да се отбележи, 
че същите области са и тези с най-нисък процент на ромско на-
селение (напр. област Кърджали, област Велико Търново, област 
Габрово, област Русе) според преброяването от 2011 г.

(4) Коефициент на младежка заетост (15-24 години и 25-34 години), 
2017 г. При подбора на населени места за теренно проучване 
бе важно да вземем предвид и цялостния коефициент на зае-
тост сред младежта във всяка област за 2017 г. (вж. Фигура 12 
отдолу). Както може да бъде видяно в Фигура 12, областите с 
най-нисък коефициент на заетост сред основната целева група 
на ЕГМ (15-24) са област Видин (9%), област Враца (13%), област 
Ловеч (10%) и област Монтана (14%). Тези области се припокри-
ват с областите с най-нисък коефициент на заетост сред хората 
на възраст 25-34 години (възрастова група, която е целева за ЕГМ 
в България): област Видин (56,6%), област Ловеч (51,9%), област

Фигура 11. ниво на безработица и ниво на безработица 
сред ромската младеж (15-32 г.), % През 2017 г.

Източници: Статистика на пазара на труда, Национален статистически институт, 2017 и Агенция по заетостта, 2014 – 2017.
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Фигура 12. коеФициент на заетост, 2016 г., 15-24 г.79

Източник: Национален статистически институт, 2017.

79

79 Данните за заетостта от 2016 г. бяха използвани с цел подбор на населените места, тъй 
като тези данни бяха най-скорошните достъпни данни по време на процеса на подбор и 
провеждане на теренното проучване.

Фигура 13. коеФициент на заетост, 2016 г., 25-34 г.

Източник: Национален статистически институт, 2017.
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 Враца (54,3%) и област Монтана (52%) (вж. Фигура 13). Важно е 
да се отбележи, че коефициентите на заетост сред тази възрастова 
група са значително по-високи от тези за възрастовата група 15-24, 
което навежда на мисълта, че ЕГМ и подобни програми в България 
трябва да таргетират възрастовата група 15-24 по-ефективно. Ос-
вен това, фактът, че тези области са с най-ниските общи коефици-
енти на заетост, ги направи подходящи кандидати за провеждане 
на теренно проучване за целите на настоящото изследване.

(5) Области с най-голям процент ромско население. Друг критерий, който 
помогна при подбора на населените места за теренното проучване, 
бе процентът на хора от ромски произход във всеки географски 
регион. За да добием приблизителна представа за процентите, раз-
читахме на преброяването на населението на България от 2011 г. 
Макар и да съзнаваме, че данните от това преброяване може да 
не кореспондират с реалностите от 2018 г., те са най-скорошните 
официални данни за процента на ромското население във вся-
ка област. При използването на тези данни отделихме специално 
внимание на областите с най-висок процент ромско население. 
Открихме, че тези области се припокриват с някои от областите, 

Фигура 14. Процент на ромското население По области, 2011 г.

Източник: Преброяване на населението, 2011 г., Национален статистически институт.
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които привлякоха вниманието ни по другите критерии, които раз-
гледахме (напр. област Монтана – 13% ромско население, област 
Сливен – 12%, област Видин – 8%) (вж. Фигура 14).

След като анализирахме данните от различните показатели, описани 
горе, определихме 10 различни области, които са подходящи кан-
дидати, където да се извърши теренно проучване. За да определим 
точните населени места, отново се обърнахме към преброяването от 
2011 г. и концентрирахме вниманието си към населените места/гра-
довете във всяка област, които са с най-голямо ромско население. 
Макар и да забелязахме, че в много области има малки населени 
места (села) с голям брой роми, обяснихме избора си на по-големи 
населени места, вземайки предвид факта, че възможностите за зае-
тост са налице предимно в по-големите градове и ромската младеж 
на тези места може действително да извлече полза от ЕГМ, ако се 
регистрира в ДБТ. В същото време обаче при избора си на населени 
места решихме да не игнорираме напълно реалностите на заетостта 
сред ромската младеж в по-малките населени места/селата. Бази-
райки се на информация от ромски младежки активисти, намерихме 
за важно да посетим поне едно по-малко населено място с голямо 
ромско население. В нашия случай това беше гр. Николаево в об-
ласт Стара Загора, който беше леснодостъпен като място за теренно 
проучване.

С оглед на тези показатели, избрахме 10 града за теренно проучване 
(вж. описателната статистика в Таблица 11 отдолу):

таблица 11. населени места за теренно Проучване, 
оПисателна статистика

Населено място
Ниво на безработица 

в областта, 2017

Процент на 
безработните младежи 

в областта, които
са роми, 2017

Брой на ромите
в населеното 

място, 2011 (според 
последното национално 

преброяване)

Гр. Сливен 10,2% 35% 12,153

Гр. Лом 9,7% 28% 4,231

Гр. Самоков 2,6% 26% 4,678

Гр. Стара Загора 2,9% 21% 5,430

Гр. Николаево 2,9% 21% 739

Гр. Кюстендил 4,3% 19% 5,210

Гр. Ямбол 7,6% 24% 4,263

Гр. Видин 19,2% 15% 3,753

Гр. София 2,6% 6% 17,550

Гр. Смолян 11,2% 2% 301
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(1) Област Сливен (населено място – гр. Сливен). Избрахме Сливен, 
тъй като покрива няколко от критериите, които анализирахме при 
подбора на населени места. Първо, като област Сливен е регион-
ът с най-висок процент безработни младежи от ромски произход 
(35%). Сливен като област също така бе избрана, защото е в топ 
10 на областите в България с най-висок процент на безработица 
(10,2%). Конкретното място за теренно проучване – гр. Сливен – 
бе избрано, тъй като това е градът с най-многобройно ромско 
население в област Сливен (12,153 души)80.

(2) Област Монтана (населено място – гр. Лом). Област Монтана бе 
избрана по подобни причини и в това отношение тя прилича на 
област Сливен, с много малки разлики по отношение на основ-
ните показатели. След област Сливен, област Монтана има най-
високото ниво на безработица сред ромската младеж (28%) и е 
в топ 10 на регионите с най-високо ниво на безработица (9,7%). 
Гр. Лом бе избран за теренно проучване в област Монтана, тъй 
като е населеното място в този регион с най-многобройно ромско 
население (4,231 души).

(3) Софийска област (населено място – гр. Самоков). Софийска област 
е съставена от редица по-малки градове около гр. София. Со-
фийска област бе избрана, тъй като е сред областите с най-висок 
процент безработни сред ромската младеж (26%), както и един 
от регионите с най-ниско ниво на безработица в страната (2,6%) – 
противоречие, което прави областта интригуваща за изследване. 
Теренното проучване бе проведено в гр. Самоков – населеното 
място с най-многобройно ромско население (4,678 души).

(4) Област Стара Загора (населено място – гр. Стара Загора и по-
малко населено място – гр. Николаево). Област Стара Загора 
има профил, подобен на Софийска област. С 21% безработица 
сред младите роми Стара Загора заема пето място в първите 
10 области с най-висок процент в тази категория. Парадоксално, 
Стара Загора е една от областите с най-ниско ниво на безрабо-
тица в България (2,9%). Най-голямата ромска общност в областта 
е в гр. Стара Загора (5,430 души), което направи града подходящ 
за теренно проучване. Нашата комуникация с местните ромски 
активисти и сътрудници по проекта показа, че може да е умес-
тно да изследваме какви са процесите на ЕГМ в някои от по-
малките населени места с голям дял ромско население. Поради 
тази причина избрахме едно от малките, но по-активни населени 
места в област Стара Загора – гр. Николаево, чиито 739 роми 
съставят 30% от населението. Изследването на процесите на 
ЕГМ в тази малка общност може да даде повече информация 
за това какво се случва в по-малките населени места, в които 
има голям дял ромско население. По този начин област Стара 
Загора предостави на изследователския екип две населени места 
за теренно проучване.

80 Точният брой на ромското население във всяко населено място бе извлечен от данни от 
преброяването на населението и жилищния фонд на Република България за 2011 г.
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(5) Област Кюстендил (населено място – гр. Кюстендил). Област Кюс-
тендил бе избрана по същите критерии. Областта има едно от 
най-ниските общи нива на безработица (4,3%), но същевременно 
има един от най-високите проценти на безработни младежи от 
ромски произход (19% от безработните младежи в областта са 
роми). Тъй като е населеното място с най-голямо ромско населе-
ние в областта (5,210), гр. Кюстендил бе избран за теренно про-
учване от тази област.

(6) Област Ямбол (населено място – гр. Ямбол). Област Ямбол бе 
избрана поради високата безработица сред младежите от ромски 
произход (24%), както и един от високите проценти на ромско 
население в страната (8%). Населеното място от тази област, в 
което се проведе изследване, бе гр. Ямбол, населеното място с 
най-голямо ромско население (4,263 души).

(7) Област Видин (населено място – гр. Видин). Област Видин също 
има високо ниво на безработица сред младежта от ромски про-
изход (15%). В същото време областта има най-ниския коефициент 
на заетост в цялата страна сред младежта на възраст 15-24 г., 
която е основната целева група на ЕГМ (9%). Градът с най-голямо 
ромско население в региона е гр. Видин (3,753), където се прове-
де изследването.

(8) Област София-град (населено място – гр. София). Избрахме 
гр. София като подходящо населено място за теренно проучване, 
защото според кабинетното проучване той е с някои от най-по-
ложителните показатели, които използвахме за избор на населени 
места. Например, що се отнася до нивото на безработица сред 
ромската младеж, гр. София е с един от най-ниските проценти 
от големите градове (6%), има най-високото ниво на икономиче-
ска активност в страната (62,1%), както и коефициент на заетост 
(59,7%) (вж. Приложение 5 за повече подробности). Гр. София 
също така е в топ 10 на градовете с най-висок коефициент на за-
етост сред младежите на възраст 15-24 г. (21,3%) и също така има 
най-високия коефициент на заетост сред младежите на възраст 
25-34 г. (62,8%). По този начин, като населено място за теренно 
проучване гр. София бе добър източник на информация за това 
как ЕГМ функционира в голям град с благоприятни икономически 
показатели.

(9) Област Смолян (населено място – гр. Смолян). Избрахме област 
Смолян поради причини, подобни на тези за избора на София-
град. Със своя коефициент на заетост сред младежите на възраст 
15-24 г. от 31,4% област Смолян заема първата позиция по този 
показател (макар и да не заема първата позиция при младежи-
те на възраст 25-34 години). Областта също така заема една от 
водещите позиции, когато става въпрос за коефициент на обща 
икономическа активност (57,9%) и коефициент на заетост (49,7%). 
Що се отнася до нивото на безработица сред младежите, които 
са от ромски произход, област Смолян има най-ниското ниво 
(2%) в сравнение с останалата част от страната. Като допълнение, 
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гр. Смолян, населеното място с най-голямо ромско население в 
областта (301), е по-малко населено място от гр. София, което 
даде възможност да се изследва как функционира ЕГМ в по-малко 
населено място с благоприятни икономически показатели.
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81 Данните са за 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКА 
 АКТИВНОСТ ПО ОБЛАСТИ, БЪЛГАРИЯ

Фигура 15. коеФициент на икономическа активност в Проценти81

Източник: Данни за заетостта и безработицата, 2016 г., Национален статистически институт.

Фигура 16. коеФициент на заетост в Проценти, 2016 г.

Източник: Данни за заетостта и безработицата, 2016 г., Национален статистически институт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДЕМОГРАФИЯ НА ФОКУС ГРУПИТЕ

таблица 12. демограФия на Фокус груПите*

      * При набирането на участници за фокус групите, целта беше да бъдат включени участници на възраст 18-29 години, които 
да бъдат разпределени в полово балансирани групи. Въпреки това, реалностите по време на теренната работа невинаги 
позволяваха да има полов баланс, както и да се спазва точния възрастов диапазон (в някои случаи не успяхме да съберем 
информация за възрастта на участниците). В гр. Лом се проведоха две фокус групи, тъй като първата планирана фокус група 
не събра достатъчно участници.

Населено място
на фокус групата

Брой участници Брой мъже Брой жени
Възрастов 
диапазон

Гр. Ямбол 8 7 1 -

Гр. Сливен 12 12 0 -

Гр. София 9 4 5 18-29

Гр. Стара Загора 9 3 6 -

Гр. Николаево 7 0 7 -

Гр. Видин 10 2 8 18-28

Гр. Лом, фокус група 1 4 2 2 18-22

Гр. Лом, фокус група 1 6 2 4 19-26

Гр. Самоков 9 2 7 18-29

Гр. Смолян 6 0 6 23-39

Гр. Кюстендил 12 7 5 18-32
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО ЕКСПЕРТНИТЕ 
 ИНТЕРВЮТА

таблица 13. детайли относно ексПертните интервюта

Град Вид институция Брой интервюта

Гр. Ямбол Община 2

НПО 1

ДБТ 1

Гр. Сливен Община 2

НПО 1

ДБТ 1

Гр. София Бизнес 1

НПО 1

ДБТ 1

Гр. Стара Загора Бизнес 2

Община 2

НПО 1

ДБТ 1

Гр. Николаево Община 1

ДБТ 1

Гр. Видин Бизнес 1

Община 1

НПО 1

ДБТ 1

Гр. Лом Бизнес 1

Община 1

НПО 1

ДБТ 1

Гр. Самоков Община 1

ДБТ 1

Гр. Смолян Община 1

ДБТ 1

Гр. Кюстендил НПО 1
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