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Този проект е 

финансиран с 
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Европейската комисия.  
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виждания на нейния 

автор и от Комисията не 

може да бъде търсена 

отговорност за 

използването на 

съдържащата се в нея 

информация. 
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Част 1: Национален контекст 
 

Основни документи ползвани за анализа на тенденциите в образователния и социален сектор 

на Република България 

Актуализираната стратегия по заетостта 2013 г. – 2020 г. 

Националният план за действие по заетостта за 2015 г., 

Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., 

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

 

Населението на България по данни на НСИ към 31 декември 2013 г. е 7 245 677 души, През 

2013 г. населението в България продължава да намалява, но с по-забавени темпове. 

Продължава процесът на остаряване на населението. Тази тенденцията води до промени и в 

неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Населението в 

трудоспособна възраст към 31.12.2013 г. е 4 472 хил. души, или 61.7% от цялото население. 

Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е 

намаляло с над 33 хил. души, или с 0.7% спрямо предходната година. Променящият се профил 

на работната сила в резултат на демографските дисбаланси и застаряването на населението 

следва да се отичат при реализиране на политиката в социално-икономическата област.  

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години според данните на 

НСИ се подобрява - увеличава се броят и делът на населението с висше и средно образование, 

а намалява с основно и по-ниско образование. Броят на лицата с висше образование е 1 348.7 

хил. (19.6%), а лицата, завършили средно образование, са 2 990.4 хиляди (43.4%). Поради 

промяна на структурата на населението обезпокоително висок остава броят на неграмотните. 

Броят на лицата, които никога не са посещавали училище, е 81.0 хил., или 1.2% от населението 

на 7 и повече навършени години.  

Неграмотните лица са 112 778 , а относителният им дял от населението на възраст 9 и повече 

навършени години е 1.7%. По данни на НСИ за 2013 г. делът на преждевременно напусналите 

училище на възраст 18-24 години за България е 12.5%. (при 12% за ЕС). Много нисък остава 

делът на лицата, които участват в различни форми на учене през целия живот. Едва 1.7% от 

населението на възраст 25-65 години е участвало в някоя от формите на учене през целия 

живот при средно за ЕС от 10.5%По данни на НСИ безработицата намалява. Средно за деветте 

месеца на 2014 г. безработните лица са 394.5 хил., или с 40.6 хил. по-малко в сравнение със 

същия период на 2013 г. Коефициентът на безработица е 11.7%, с 1.2 п.п. по-нисък в сравнение 

с деветте месеца на 2013 г. Безработицата намалява и при мъжете и жените като средно за 

деветмесечието на 2014 г. безработните мъже са 227.6 хил., а безработните жени са 166.9 хил. 

Коефициентът на безработица е съответно 12.6% за мъжете и 10.7% за жените. Наблюдава се 

положителна тенденция на намаление на безработицата сред младежите на възраст 15-24 г. 

Средно за деветте месеца на 2014 г. броят им намалява със 17.8 хил. в сравнение със същия 

периода на 2013 г. и достига 48.4 хил. Коефициентът на безработица на младежите на възраст 

15-24 г. е 23.9%, като в сравнение с деветмесечието на 2013 г. намалява с 4.5 п.п. 

Безработните младежи на възраст до 29 г. са 65 532 средномесечно, с 9 597 лица по-малко 

спрямо деветмесечието на 2013 г. Относителният им дял от всички безработни намалява до 
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17.7%. Безработните до 24 годишна възраст са 29 715 средномесечно, като намаляват с 5 822 

лица в сравнение с периода януари-септември 2013 г. Безработните младежи до 24 г. са 8% от 

безработните, регистрирани в бюрата по труда. С регистрация в бюрата по труда до 4 месеца 

към края на месец септември 2014 г. са 12 377 младежи на възраст до 24 г. или 47.1% от 

регистрираните през месеца безработни младежи на възраст до 24 г. За периода януари-

септември 2014 г. средномесечният брой на безработните младежи до 24 г., е най-висок в 

областите Пловдив (2 740 лица), Благоевград (1 772 лица) и Сливен (1 736 лица), а най-нисък в 

областите Габрово (237 лица), Кърджали (403 лица), Перник и Смолян (524 лица). По 

предварителни данни на Националното представително изследване сред работодателите 

проведено през периода юни-юли 2014 г. от Агенцията по заетостта 12,2% от работодателите 

желаят да разкрият нови работни места в следващите 12 месеца.  

В Конвергентната програма на България за 2014 г. се посочва, че в областта на пазара на труда 

през периода 2014 – 2015 г. България следва да предприеме следните действия. Да подобри 

ефикасността на Агенцията по заетостта чрез разработване на система за мониторинг на 

изпълнението и по-добро насочване на усилията към най-уязвимите, като например 

нискоквалифицираните и възрастните работници, дългосрочно безработните лица и ромите. 

Да разшири обхвата и ефективността на активните политики по заетостта с цел повишаване на 

способността им да откриват работници с подходящ профил и да достигат до нерегистрираните 

млади хора, които нито работят, нито учат или нито се обучават, в съответствие с целите на 

Гаранцията за младежта. Да повиши ефективния обхват на обезщетенията за безработица и 

социалното подпомагане и техните връзки с мерките за активизиране. Да извърши 

широкообхватен преглед на минималните осигурителни прагове, за да гарантира, че системата 

не оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицирани лица. Да изготви след консултации 

със социалните партньори прозрачни насоки за изменение на законоустановения размер на 

минималната работна заплата, като се отчита въздействието върху трудовата заетост и 

конкурентоспособността.  

Отчитайки необходимостта от по-ефективно обвързване на образованието и обучението с 

практиката и реалната работна среда, България предприе действия за развитие на обучението 

чрез работа (дуално обучение) в националната система за професионално образование и 

обучение. След регламентирането в средата на 2014 г. на възможности за такова обучение в 

Закона за ПОО, в Наредба се определят реда и условията за провеждане на обучението чрез 

работа (дуално обучение), като през 2015 г. следва да започне реалното прилагане на 

обучението чрез работа (дуално обучение), като ще се използва и финансиране от ЕСФ.За 

изпълнение на политиките по заетост и образование и обучение, ще се засили ефективното 

използване на финансовите инструменти на национално и европейско равнище. През 2014 г. 

започна нов програмен период с продължителност до 2020 г. в използването на европейските 

структурни фондове и европейските програми.  

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2015 г. е определена като:  

„Ускоряване на прехода от безработица към заетост в реалната икономика, включително на 

неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони, и 

намаляване на несъответствието между търсената и предлаганата работна сила”.  

Основен приоритет е изпълнението на Европейската гаранция за младежта, като през 2015г. 

следва да бъдат обхванати всички младежи до 25-годишна възраст с престой до 4 месеца без 

работа или образование/обучение. Сред приоритетите е и по-доброто обхващане на целевите 

групи и повишаване на ефекта от програмите, проектите и мерките на активната политика на 
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пазара на труда, повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по 

заетостта. През 2015 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните 

основни целеви групи: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г., младежи, които нито се 

обучават, нито са заети (NEET’s); безработни над 50-годишна възраст.; продължително 

безработни лица; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална 

квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование 

(включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи 

да работят в т.ч. обезкуражени лица. 

Действията, програмите и мерките в НПДЗ са съобразени с дългосрочните приоритети на 

Стратегията „Европа 2020” и необходимостта от подобряване на бизнес средата в България. 

Чрез тях ще се постига и изпълнение на препоръките на Европейската Комисия. В качеството си 

на инструмент за реализация на политиката по заетостта за 2015 г.  

НПДЗ съдържа информация за:  

•  програмите, мерките и схемите за заетост и обучение и действията по Националния 

план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта;  

•  финансовите средства, източниците за финансиране, видовете стимули и техните 

размери – както за работодателите, така и за участниците в субсидирана заетост, обучение или 

насърчаване на мобилността;  

• отговорните институции за изпълнение на плана и техните партньори. я към страната в 

областта на пазара на труда. 

Прогнозното средногодишно ниво на безработица възлиза на 11.8%8 и е с 1.2 п.п. по-ниско 

спрямо стойността на показателя през 2013 г. В съответствие с очакваното забавяне на 

икономическата активност през 2015 г., търсенето на труд ще остане потиснато и броят на 

заетите се очаква да се понижи с 0.2% на годишна база. Нивото на безработица се очаква да 

отбележи слабо намаление  

до 11.7%, поради ограничените възможности за намиране на работа и при очаквания за по-

слабо участие на пазара на труда спрямо предходната година. Прогнозата на ЕК за ръста на 

заетостта и равнището на безработица през 2015 г. е съпоставима, като броят на заетите се 

очаква да намалее с 0.2%, а безработицата да спадне до 11.4%. 

Европейска гаранция за младежта  

Стартиралата през 2013 г. Европейска гаранция за младежта е нов подход за борба с 

младежката безработица, който гарантира, че всички млади хора до 24 г. (включително) – 

независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не - получават в рамките на 4 

месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа, 

качествено предложение за работа, чиракуване, стаж или продължаващо обучение, 

съобразено с потребностите на младите хора.  

Страните от ЕС прилагат Европейската гаранция за младежта от 2014 г. чрез изпълнението на 

национални планове (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en). На ниво ЕС 

Европейската комисия следи за изпълнението на поетите от държавите ангажименти в рамките 

на Европейския семестър чрез многоцелевите прегледи, в рамките на които държавите са 

оценявани, както от ЕК, така и от другите държави-членки на ЕС. Процесът на мониторинг ще 

продължи и през следващата година, като в рамките на прегледите напредъкът по 
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реализацията на Европейската гаранция за младежта се представя от всяка държава, получила 

специфична препоръка за младежите. Основен акцент и изискване по отношение на 

прилагането й на национално ниво е тясното сътрудничество с публичните власти, службите по 

заетостта, институциите от образованието и обучението, социалните партньори, младежките 

НПО и др. 

През 2015 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните основни 

целеви групи:  

• Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г., младежи, които нито се обучават, нито 

са заети (NEET’s);  

• Безработни над 50-годишна възраст.;  

• Продължително безработни лица;  

• Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и 

недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от 

ромски произход);  

•  Хора с увреждания.  

• Лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица. Приоритетни 

целеви групи според препоръките на Съвета на ЕС от 2014 г.:  

• Нискоквалифицирани,  

• Възрастни работници,  

• Дългосрочно безработни лица,  

• Роми,  

• Нерегистрирани млади хора, които нито работят, нито учат в съответствие с целите на 

Гаранцията за младежта.  

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в 

Националния план за действие по заетостта през 2015 г. и при благоприятно развитие на 

стопанската конюнктура се очаква:  

• Коефициент на заетост за групата (15 - 64 г.) – 61%;  

• Коефициент на заетост за групата (20 - 64 г.) – 65%;  

• Коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50%;  

• Коефициент на безработица (по данни от НРС) да не надвиши 11.7%;  

• Коефициент на безработица за групата (15 - 24 г.) – да не надвишава 24%;  

• Осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на над 26 000 безработни и 

обучение на над 12 000 безработни. 
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Конкретно за България, препоръката относно прилагането на Гаранцията за младежта е за: (…). 

Разширяване на покритието и ефективността на активната политика на пазара  За целите на 

Препоръката определението „неформална икономика“ се отнася до всички икономически 

дейности, извършвани от работници или икономически единици, които са – по закон или на 

практика непопадащи в обхвата или недостатъчно обхванати от формални споразумения; и не 

обхваща незаконните дейности. „Икономическите единици“ включват и „работници в 

непризнати или нерегламентирани трудови взаимоотношения“ на труда за съчетаване 

профилите на търсещите работа и достигане до нерегистрираните млади хора, които не 

работят и не учат, съобразно целите на Гаранцията за младежта (…)”. 

НПИЕГМ има за цел на всеки младеж на възраст от 15 до 24 г. (включително) да бъде 

отправено качествено предложение за работа, образование или обучение, стаж или 

чиракуване, в рамките на четири месеца от регистрацията му в бюрото по труда. След като през 

2014 г. България се възползва от възможността за поетапно въвеждане на Гаранцията, през 

2015 г. ще бъдат обхванати всички младежи, попадащи в посочената целева група. В 

допълнение, ще се работи с всички младежи до 29 г., независимо от продължителността на 

регистрацията им в бюрата по труда, съобразно наличните финансови ресурси и търсенето на 

работна сила в реалния сектор.  

Основните предизвикателства, идентифицирани от Европейската комисия пред  България в 

прилагането на Европейската гаранция за младежта са свързани с:  

• високия брой рано отпаднали от образователната система и недостатъчен фокус върху 

обучение от типа „втори шанс”;  

• необходимостта от засилване на обучението на работното място и въвеждане на 

дуалната система за обучение, които са от особена важност във връзка с отправянето на 

качествено предложение към младежите предвид факта, че подобни предложения ще имат 

устойчив положителен ефект за младите хора;  

• недостатъчното достигане до младежите, които не работят, не учат и не са 

регистрирани в бюрата по труда и недостатъчно ефективен механизъм за насърчаване тяхната 

регистрация в бюрата по труда;  

• необходимостта от степенуване и разнообразяване на програмите и мерките, 

съобразно профила на търсещите работа и развиване капацитета за идентифициране и 

съответствие на необходимите умения;  

•  необходимостта от мерки, насочени специално към младежите без образование и 

умения, вкл. ромите. 

Към прилаганите през 2014 г. програми и мерки за младежите, доказали своята ефективност 

според положителните оценки, дадени за тях, както от работодателите, така и от включените 

младежи, през 2015г. ще бъдат добавени и нови инициативи за целенасочена работа с 

неактивните младежи (NEET‘s). Финансиране ще бъде осигурено и от ОП РЧР 2014-2020г. По 

схема „Младежка заетост” ще се осигури финансов ресурс за повече от 8 хил. младежи до 29 г. 

да придобият своя първи професионален опит или да се обучават на работното си място. Ще 

стартира и нова схема за активиране, обучение и заетост на безработни и неактивни младежи. 

Този процес ще бъде развит и със средства от държавния бюджет по Национална програма 

„Активиране на неактивни лица” - нов компонент в нея ще даде възможност в определени 

общини с висок брой безработни младежи да бъдат наети младежи за работа с безработни и с 
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неактивни млади хора. Достигането до неактивните младежи и активирането им ще се 

осъществява и от Младежките информационно-консултантски центрове, финансирани по 

Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта.  

По отношение активирането на неактивните младежи (NEET‘s) ще продължи и провеждането 

на специализираните младежки трудови борси, дни на отворените врати и др. На всеки 

новорегистриран в бюрата по труда младеж ще се изготвя индивидуален план за действие, 

съобразен с неговия профил. Действията, на трудовия посредник и на младежа, ще бъдат 

съобразени с индивидуалния план, който ще се актуализира при настъпили промени в профила 

и/или промяна в нагласите и желанието за реализация на младия човек. Услугите, 

предоставяни от трудовите посредници – информиране, консултиране, насочване към 

субсидирани работни места или към първичния пазар на труда, ще бъдат допълвани от 

предоставяните от мениджърите на случай и от психолозите услуги, сред които: 

психологическо подпомагане, кариерно консултиране, професионално ориентиране, Ателиета 

за търсене на работа, посредничество за разрешаване на комплексни проблеми, отдалечаващи 

младежите от трудовия пазар и др. Тези услуги показаха своята ефективност и ще продължи 

тяхното прилагане, като ще бъдат допълвани и от съвременните форми за информиране – 

кратки съобщения и електронни писма.  

В резултат от реализацията на НПИЕГМ се очаква към края на 2015 г. равнището на младежка 

безработица (15-24 г.) да не надвишава 24%, както и да намалее до 20.5% относителният дял на 

младежите на възраст 15-24 г., които не са в заетост, образование или обучение от общия брой 

младежи в същия възрастов интервал (коефициент на NEET). Вследствие работата по 

активиране на неактивни младежи се очаква да се повиши относителният дял на 

регистрираните безработни младежи до 24 г. включително. 

За изпълнение на националната стратегия  по заетостта са планирани няколко национални  

програми, които ще бъдат изпълнявани през целия програмен период  2014-2020 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА”  

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ – ШАНС ЗА УСПЕШЕН ПРЕХОД КЪМ  

ЗАЕТОСТ (ПРО-ШАНС)  

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ  

Схема: ИНТЕГРА  

Схема: ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА  

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА  

2014 – 2020 г.  

За неактивните младежи – не учещи, не работещи, без регистрация в бюрата по труда са 

предвидени дейности, които ще се реализират с партньорски подход. За тяхното 

идентифициране и осъществяване на контакт ще се използва информация от МОН, за 

незаписалите следваща образователна степен или следващ клас на образование младежи и от 

ЕСГРАОН службите (дирекции „Гражданска регистрация и административно обслужване”) на 

общинските администрации, за техните адреси. През 2014 г. трудовите посредници от бюрата 

по труда ще информират всеки от тези младежи относно предоставяните в бюрото по труда 

услуги, а след 2014 г. информация ще бъде предоставяна и от други организации. Дейността на 
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трудовите посредници - ромски медиатори, работещи в бюрата по труда, ще бъде насочена 

към ромските младежи. Ще се сътрудничи и с неправителствени организации, работещи в 

сферата на интеграцията на ромите, които биха били полезни за контакт и посредничество с 

общността.  

Изпълнението на националната гаранция за младежта стартира през януари 2014 г. с мерки и 

програми, финансирани със средства от държавния бюджет. През 2014 г. се предвижда 

стартиране на схеми, насочени към младежите, финансирани със средства от ЕСФ, вкл. 

средства по Гаранцията за младежта, съгласно Инициативата за младежка заетост (Youth 

Employment Initiative).  

До 2020г. дейностите ще се финансират от държавния бюджет и с европейски средства, 

съгласно националните планове за действие по заетостта за съответната година. Изпълнението 

на НПИЕГМ в Югозападния регион като цяло не се финансира със средства от Инициативата за 

младежка заетост, а предимно със средства от държавния бюджет. 

Възможно е 10% от финансирането за Гаранцията за младежта, съгласно Инициативата за 

младежка заетост, да се използва за финансиране на райони на по-ниско ниво от ниво NUTS 2 

(район за планиране), в рамките на недопустимият Югозападен регион.  

В резултат на реализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта 2014 – 2020 г. се очаква да бъдат постигнати следните резултати към края на 2015 г.  

• Намаляване равнището на младежка безработица (15-24 г.) до 27.2%.  

• Намаляване относителния дял на младежите на възраст 15-24 г., които не са в заетост, 

образование или обучение от общия брой младежи в същия възрастов интервал (NEET 

rate) до 20.5%.  

• Повишаване относителния дял на регистрираните безработни младежи (15-24 г.), 

които са включени в обучение или заетост от общия брой регистрирани безработни 

младежи до 50%.  

Сключеното споразумението ще определи отговорностите и поетите ангажименти от страна на 

посочените институции и организации, в т.ч. по отношение на идентифицирането и 

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

включително и на тези, които никога не са учили. Сред ключовите ангажименти ще са:  

 провеждане на информационна кампания за целите и същността на Националната 

гаранция за младежта в контекста на Европейската гаранция за младежта; 

разпространение на материали, брошури, информиране чрез медиите, Интернет 

страници, социални мрежи и др.  

 предоставяне на информация от МОН на МТСП относно младежите, преждевременно 

напуснали и рано отпадналите от образователната система;  

 подкрепа от НСОРБ, посредством местните власти, за идентифициране на младежите, 

отпаднали от образователната система, както и на тези, които никога не са 

посещавали училище;  

 с активното участие на Министерството на младежта и спорта ще бъдат 

идентифицирани активни неправителствени организации в страната, които 

реализират младежки дейности и услуги, за идентифициране на младите хора, които 

не са нито в заетост, нито в образование и обучение. Организациите ще предприемат 

действия за тяхното активиране за регистрацията им в бюрата по труда, включително 
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чрез услуги по местоживеене от младежки работници (активен диалог с всеки млад 

човек чрез предоставяне на информация и индивидуална консултация, реализиране 

на групови семинари за промяна на нагласите и социално включване). Съвместно с 

партньорите ще бъде разработена и конкретна методология, относно работата, в 

рамките на партньорската мрежа, за идентифициране и активиране на младежите, 

отчитаща спецификата за работа с различните групи млади хора в неравностойно 

положение, които не са нито в заетост, нито в образование и не са регистрирани в 

бюрата по труда, и съобразена с европейските документи. 

Агенцията по заетостта е институцията, която си сътрудничи с организациите партньори по 

дейностите за активиране и самостоятелно осъществява връзка с младите хора за тяхното 

регистриране в бюрата по труда и ползване на възможностите за обучение и работа. В този 

процес е решаваща активната работа на трудовите посредници, ромските медиатори, 

психолозите и мениджърите на случай (кейс-миниджърите) с младежите, и контактуването с 

работодатели за осигуряване на работни места и постоянен обмен на информация между тях и 

младежите. При изпълнение на мерките за интеграция на пазара на труда Агенцията по 

заетостта ще работи целенасочено за изпълнение на Националната гаранция, а именно – през 

2014 г. с приоритет да се финансира обучение и заетост на младежите до 24 г. включително с 

основно и по-ниско образование (преждевременно напуснали образователната система), 

чиято регистрация в бюрата по труда е с продължителност до 4 месеца включително. За 

младежите с висше и със средно образование, с продължителност на регистрацията в бюрата 

по труда до 4 месеца включително, ще се финансира започването на първа работа (стажуване). 

Изпълнението на първата схема за изпълнение на Гаранцията за младежта ще стартира през 

2014 г.  ще включва модули за активиране на неактивни (вкл. от групата NEETs), предоставяне 

на обучение и субсидиране на заетост, чиракуване и стажуване. За изпълнение на схемата през 

2014 г. са предвидени 23 412 345 лв., с които може да се осигури заетост и/или обучение на 

повече от 7 000 младежи до 29 г. В допълнение, през 2014 г. ще продължи изпълнението и на 

три схеми по ОП РЧР 2007-2013 г., в които нововключените младежи ще са 1 270, а средствата 

са 25 000 000 лв. 
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Част 2: Услуги и професионалисти 
 

След направените интервюта на 5 експерти, които представляват цялата гама от 

заинтересовани страни, НПО доставчици на социални услуги, преподаватели в Софийския 

университет факултет по педагогика, общинска социална служба, бихме могле да обощим 

тяхното мнение по поставените въпроси така: 

1) Феноменът NEET от Ваша гледна точка (има ли такова състояние, по Ваше мнение) 

В България този феномен се проявява категорично и в голяма степен – България е сред първите 

места по отношение на младежите, които не работят, не учат, не са на стаж – около 17%. През 

2011 година държавата е изгубила около 3-3,5% от БВП заради тези неработещи и 

необучаващи се младежи. 

По своята същност NEET – това са група от обществото, основно млади хора, чиито възрастови 

параметри могат да варират и да се променят в зависимост от различните фактори в 

обществото – социални, икономически, демографски и др. 

Феноменът NEET – това са млади хора, които по никакъв начин не искат да са част от 

обществото, не искат да допринасят за неговото развитие и които не могат и /или не желаят да 

се грижат за себе си. 

„Not in Education, Employment, or Training” – млади хора, които не учат, не работят и не правят 

нищо, за да променят собствената си безпътица. 

 

2) Отличителни черти на състоянието NEET, според Вас (какво общо имат помежду си, 

по Ваше мнение); 

NEET е събирателен образ за хора, които: 

• не участват в образователни дейности в институции за формално образование 

• не участват в допълнителни форми на обучение  

• не са трудово заети или са икономически неактивни  

• неангажирани към кариерното си развитие 

• нямат мотивация и амбиция 

• възможно е да имат свое семейство  

• възможно е да са хора с увреждания и др. 

Тези групи не са взаимно изключващи се – някои млади хора могат да  бъдат класифицирани в 

повече от една група. Групите NEET  основно се отнасят към тези млади хора, които са или на 

задължителна училищна възраст и са изложени на риск поради например – ниски постижения 

или които в момента не са NEET, но които рискуват да се превърнат в нискоквалифициран 

персонал и с малко или никакви възможности за обучение.  

Появата на групите NEET и формирането на отличителните черти на състоянието NEET, може да 

се фиксира като причина -  липсата на мрежи за подкрепа /превантивни, навременни и при 

необходимост/, които да могат ефективно да подпомагат тези лица чрез междуведомствена 

подкрепа, чрез наличието и предоставянето на информация за хората със специални 
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потребности, чрез промяна в общественото мислене по отношение на съществуващите стигми 

в обществото и като цяло към феномена NEET. 

3) Отрицателни/положителни черти на системите на задължителното и висшето 

образование, които рефлектират върху състоянието NEET. 

1.  Положителни черти: 

• задължително начално и основно образование (1 клас - 8 клас; 7-15 години); 

• разбиране на потребността от промяна на образователната среда по отношение на 

достъпност и социално (образователно) включване; 

• специалисти в сферата на образованието и социалната работа, мотивирани за участие 

и подкрепа на социалното включване и интегрираното образование на децата и 

младежите в риск; 

• развиваща се нормативна рамка, насочена към социално включване и интегрирано 

образование. 

2.  Отрицателни черти: 

• средното образование не е задължително; 

• професионалното образование не отговаря на изисквания за високо качество, пряка 

връзка с пазара на труда, практически стажове в реална трудова среда с високо 

качество; 

• недостатъчно разбиране за образованието, стажуването и заетостта като право на 

детето и младия човек, към което ангажимент има държавата, институциите, 

семейството и общността; 

• недостатъчно разбиране за обхвата на понятието и правото на „достъпност” – достъп 

до училище, достъп до информация и знания, достъп до подкрепа за учене и 

развитие, др.; 

• недостатъчно разбиране за същността на „индивидуалния подход” и потребността от 

гъвкавост в целия процес на учене, с фокус върху силните страни на детето и младия 

човек, а не върху ограниченията; 

• нагласи към децата с обучителни затруднения, увреждания и в социален риск като 

„проблем” за образователната система, за който няма необходимите или достатъчни 

инструменти за подкрепа и интервенция, и – в резултат - неглижиране на риска от 

отпадане от училище и прекратяване на процеса на учене за голяма група деца и 

юноши в  риск и с увреждания; 

• краткосрочен характер на програмите за социално и образователно включване, 

въпреки наличието на стратегии по темата; 

• липса на единен подход и инструментариум за оценка на риска от отпадане от 

училищната система и незавършване на образование, както и от безработица, които 

да доведат до навременни действия за превенция и интервенция на образователното 

изключване; 

• липса на системен подход и координация между ангажираните институции по 

отношение на навременна подкрепа за успешен старт в училище и между отделните 

образователни степени (детска градина, начална и основна степен, средно и висше 

образование); 

• липса на тясна координация между образованието и работодателите и обвързване на 

целите и практиките на образованието с целите и потребностите на пазара на труда; 
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• неефективна система за кариерно консултиране и развитие – както на ниво училище, 

така и на ниво университет (а в повечето сфери – и на работното място). 

 

4) Причини и социални условия, които могат да предотвратят или променят състоянието 

на NEET (забелязали ли сте влияние от страна на приятелския кръг или семейството)? 

1.  Причини: 

o икономическа криза; 

o нагласи на отчуждение, неглижиране, демотивация за промяна в ситуация на 

икономическа и социална криза; 

o липса на дългосрочна и устойчива образователна политика и политика по 

заетостта. 

• На ниво държава и институции: 

o споделяне на общи ценности, основани на правата на детето, правата на човека, 

включително правата на хората с увреждания; 

o целенасочени, навременни и устойчиви мерки за превенция на отпадането от 

училище и в подкрепа на интегрираното образование и социално включване на 

всяко дете и юноша; 

o образователна реформа с цел достъпност, качество и връзка с пазара на труда за 

всички деца и юноши – в социален, икономически или здравен риск, с 

увреждания, без достатъчна подкрепа в семейството, в кризисна ситуация, други; 

o продължаваща подготовка на специалисти (педагози, психолози, социални 

работници, логопеди) за пряка работа с деца и младежи в риск от отпадане от 

училище  и пазара на труда. 

• На ниво семейство и общност: 

o споделяне на общи ценности по отношение на детето и младия човек; 

o разбиране за развитието като учене, споделяне на опит, практически умения, др.;  

o подкрепа за учене, обучение, развитие; 

o търсене на подкрепа от специалисти или от общността за развитие на детето и 

юношата. 

 

5) Какви действия сте предприели за справяне със състоянието на NEET? (дейности на 

ниво организация, връзки и взаимодействие с други организации, др.) 

1.  НПО  осъществява проекти и дейности в подкрепа на: 

 развитието на деца и юноши с ограничен достъп до образование поради увреждане 

или социален риск; 

 социалната интеграция на юноши и млади хора с увреждания; 

 кариерно консултиране за избор и подготовка за заетост на млади хора в риск и с 

увреждания; 

 обучение за развитие на социални умения и умения за самостоятелен живот на деца, 

юноши и млади хора, напускащи социални институции; 

 обучение на служители по правата на детето и човека; 

 съвместни дейности с училища, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Нов 

Български Университет, културни институции (читалища, куклен театър, библиотеки, 
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др.) за продължаващо обучение и образование, учене през целия живот, споделяне 

на опит и добри практики, трансфер на компетентности, др.; 

 съвместни дейности с други доставчици на образователни и социални услуги с цел 

развитие на политики в сферата на образованието, заетостта, здравеопазването, 

свободното време, др. 

2.  Образователната система (Софийски университет) - Ефектите на това състояние не са 

видими в университетска среда. NEET e по-скоро социален феномен, който може да се породи 

или подсили от дейността на образователните институции, но социалните му измерения са 

видими извън институцията. NEET  е и начин на живот! 

3.  В Община Симитли се реализират и търсят възможности за провеждане на 

информационни кампании, провеждане на „кръгли маси” с местния частен бизнес, като се 

търсят и обсъждат основно проблемите, пред които са изправени хората с увреждания и 

тяхната възможност за реализиране на пазара на труда. Разработват се проекти, реализират се 

национални програми за заетост, в които да бъдат обхванати и участват младите хора. 

Неправителственият сектор -  поотделно и съвместно с местната власт, също участват в процеса 

на борба с феномена NEET чрез реализирането на проекти в областта на превенция срещу 

отпадането от училище, учене през целия живот, провеждането на квалификационни и 

преквалификационни курсове и провеждането на спортни мероприятия и инициативи. 

 

6) Какви са аспектите в образованието и ориентирането в пазара на труда, свързани с 

феномена NEET?  

 превенция на отпадането от училище; 

 осигуряване на качество на образованието и баланс на професионалните и 

социалните компетентности; 

 връзка на професионалното образование и стажуването с пазара на труда; 

 повишаване на достъпа  и качеството на кариерното консултиране и развитие; 

 връзка между кариерното консултиране и пазара на труда; 

 държавна политика и партньорство с работодателите по отношение на кариерното 

развитие в различни професионани области. 

 

7) Какви са необходимите компетенции на отделния служител, които помагат да се 

избегне/промени състянието NEET (технически умения, базови компетенции, комбинация от 

личностни и професионални компетентности, контакти, др.)  

• умения за търсене и анализ на информация; 

• умения за сформиране и поддържане на подкрепяща мрежа; 

• базови компетенции;  

• умения за работа по промяна на нагласи. 

• умения за труд (планиране, организация, последователни действия, самооценка, 

учене чрез правене, др.); 

• умения за адаптация в трудова среда (учене на правила, процедури, прилагане на 

наученото ; 

• умения за работа в екип; 

• технически умения в конкретната област; 
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• конкретни професионални умения с надграждаща се сложност и отговорност; 

• други. 

 

8) Моля, опишете Ваш опит при случаи на успех или провал (опишете реални случаи с 

хора – как са станали, или са престанали да бъдат NEET, какви стратеги са приложени).  

НПО има опит в: 

1.  Обучение за придобиване на умения за предоставяне на услуги в домашна среда. 

2.  В екипа имаме положителен опит с млади хора с увреждания, които обаче имат 

подходащо образование и продължавата да се обучават. 

Отделни случаи на NEET сме имали в работата с деца в социални институции, които въпреки 

завършена степен на основно образование, не продължават в средно образование и са във 

висок риск от социална изолация и зависимост от социални помощи или рисково поведение. 

Положителните подходи в тези случаи са: 

• продължаваща подкрепа за развитие на социални умения чрез обучение и учене чрез 

правене; 

• подкрепа за мотивация за учене и обучение; 

• неформално обучение; 

• професионално обучение, курсове за отделни компетенции – част от професия, др.; 

• подкрепа на развитие на трудови умения; 

• пряка работа за среща на юношите с работодатели за търсене на работа и заетост; 

• подкрепа за запазване на заетост, особено в ситуации на криза, изолация, др. 

Опита на общинската администрация 

Единствените примери за добри практики са чрез реализиране на различни проекти по ЕСФ, 

свързани с превенция срещу феномена NEET.   

 

9) Според Вас, какви са нуждите от адаптация на формалната и неформалната  

образователни системи (необходими промени според Вас, в задължителната 

образователната система (средно/висшето образование/професионалното образование и 

обучение)? 

Мнение на представители на НПО 

• Потребности от адаптация във формалната образователна система 

o гласуване на новия закон за професионално образование и обучение – с по-

ранно насочване към професионално образование; 

o разработване на нови учебни и методически подходи и материали с 

практическа насоченост и връзка с реалния живот и заетостта; 

o баланс на теоретичните и практическите компетентности за участие на пазара 

на труда; 

o баланс на професионалните и социалните умения за труд и заетост; 

o предоставяне на знания за пазара на труда, изискванията на работодателите; 
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o подготовка на специалисти в подкрепа на образованието и заетостта – социални 

работници по заетостта, ментори, обучители – както представители на 

образователната система, така и представители на работодатели; 

o мониторинг на резултатите от професионалното образование и стажуване  на 

младите хора във връзка с реализацията им на пазара на труда и, в резултат, по-

нататъшно развитие на системата на образование, обучение, учене през целия 

живот. 

• Потребности от адаптация в неформалната образователна система 

o разработване и работа с тематични програми и атрактивни форуми за 

продължаващо учене, учене от опита, развитие на социални умения, развитие 

на умения за труд и работа в екип; 

o разработване и прилагане на програми за подготовка за заетост, включване в 

екип и подкрепа на работното място; 

o включване на самите юноши в разработването и тестването на програми за 

развитие и прилагане на придобитите умения. 

Мнение на представителите на образователната система 

Няма две различни образователни системи. Формалното и неформалното образование са две 

неразривно свързани части (елементи) на образователната система. Осъзнаването на тази 

връзка (а не разграничаването или противопоставянето) е един от факторите, които може да 

повлияе върху разпространението на този феномен. Състоянието на липса на ясна цел, 

демотивация за успех и неангажираност (бездействие) у младите хора може да се преодолее, 

ако те имат възможности за избори, чрез които осмислят своя живот. Всяко действие, което е 

личностно значимо и осмислено по този начин може да повлияе върху поведението на човека 

в позитивен план. Една от тези възможности е и валидирането на компетентности, придобити 

чрез неформално и самостоятелно учене. 

 

10)  Какъв е професионалният профил на служителя, работещ в сферата на социалните 

услуги според Вас? Подходящ ли е за общуване с обезкуражени млади хора?  

Настоящият профил на служителя в сферата на социалните услуги е подходящ, но може да 

бъде надграден със съвременни и иновативни подходи за общуване, мотивация, 

продължаваща подкрепа и подкрепа в периоди на преход (от детска градина към училище, от 

основно училище към средно училище и от училище към заетост), в кризисна или нова за 

лицето ситуация. 

Служителите трябва да притежават компетентност за разнообразни подходи на подкрепа на 

групи деца и юноши в различен риск (без или с ниска степен на образование, липса на 

мотивация, с негативен училищен опит, с увреждания, роми, от семейства с безработни 

членове, емигранти, имигранти, др.) – краткосрочни (за оценка на риска, превенция или 

интервенция на конкретен проблем в процеса на обучение и търсене на работа) и дългосрочни 

(за развитие на умения, планиране и учене през целия живот с цел личностно и кариерно 

развитие). 

Служителите – специализиран или помощен персонал, които работят в сферата на социалните 

услуги имат профил на компетентност и ключови компетенции, които са съобразени с 

отделните длъжностни характеристики за съответните длъжности, които заемат в социалните 

заведения.  
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Уменията, които всеки един работещ в социалната сфера са свързани с уменията за общуване, 

активно слушане, търсене на информация, инициирани срещи, мероприятия, решаване на 

проблеми, анализиране и оценяване на риска, умения за въздействие, адаптивност, насочване 

и ръководене. 

Личностните черни  включват качества и способности, които се придобиват за всеки човек в 

хода на живота и които повлияват индивидуалните възможности за справяне с 

предизвикателствата на работната среда. Всеки служител в социалните услуги би трябвало да 

има изграден индивидуален, емпатичен, социален, убедителен, екипен, ефективен, независим, 

устойчив на стрес, активен, решителен и мотивиран стил на работа с лицата – субекти и 

индивидуалности, които са обект на социалната работа. 

11) Съществуват ли възприети препратки към набора от компетенции, разработени и 

възприети в Европа, направени ли са някакви допълнения, съотнесени към Европейските 

насоки? 

Необходима е цялостна системна програма за подготовка на специалисти в областта на 

образованието, социалната работа и заетостта с общи цели, методи, координация и 

взаимодействие, основани на европейските насоки за работа с NEET.  

У нас отпадането от училище и от пазара на труда все още се гледа като провал на отделното 

дете, юноша или млад човек и неговото семейство, без да се разпознават и целенасочено 

отстраняват дефицитите  в системата. Проблемите на отделното дете или група деца не се 

използват като индикатор за промяна и развитие на образователната, социалната и трудовата 

среда и така системата остава ригидна, подтискаща развитието и недопринасяща за прогреса 

на личността и младите хора. 

Направените проучвания в България по отношение на отпадането на младите хора от училище 

и от пазара на труда следва да се използват като база за изработване на общ системен подход 

на промяна и координирано развитие в трите основни сфери – образование, социална работа и 

заетост. 
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Част 3: Намиране на стратегически компетенции 
 

Основните резултати от проведената фокус група са следните: 

Въпрос 1: Какви са иновативните практики във вашата работа? 

ДБТ:  

Програма „Активиране на неактивни лица”: 

Ромски медиатори: По Програмата след обучение работят трудови посредници - ромски 

медиатори към дирекции „Бюро по труда”, регистрирани безработни лица, самоопределили се 

като роми, със завършено най-малко средно образование. Избраните по Програмата лица се 

назначават като трудови посредници (код 3333-3003 от НКПД, 2011 г.) и за целите на 

Програмата се наричат „ромски медиатори“. Във всяка от дирекциите „Бюро по труда” се 

назначават до двама ромски медиатори. 

В рамките на компонента се изпълнят следните дейности, свързани с ромските медиатори: 

• Подбор на регистрирани безработни лица с ромски етнически произход и минимум 

завършено средно образование за назначаване като ромски медиатори по Програмата; 

• Обучение за придобиване на професионална квалификация, по част от професията 

Посредник на трудовата борса (код 762010 от Списъка на професиите за професионално 

образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката) или въвеждащо 

обучение на работното място; 

• Назначаване на успешно завършилите обучението в ДБТ; 

Ромските медиатори (самостоятелно и с други служители от ДБТ) изпълняват следните 

дейности: 

• организиране и провеждане заедно с други служители от ДБТ на информационни 

кампании „Ела и се регистрирай в бюрото по труда” – за представяне на законовите 

разпоредби и запознаване с различни правни казуси, касаещи статута на заетите, 

безработните, неактивните – техните права и задължения и възможности и насочване на 

лицата към активно поведение на пазара на труда; 

• провеждане заедно с други служители в ДБТ на предварително оповестени 

неформални семинари с цел изграждане на умения у участващите за ефективно търсене на 

работа, подготовка за кандидатстване и участие в интервю с работодатели. Семинарите 

помагат в неформална обстановка на участващите лица да се асоциират към активно 

търсещите работа. 

• идентифициране на групите от неактивни и обезкуражени лица и техните потребности 

чрез провеждане на неформални срещи – индивидуални и групови, по въпроси, свързани със 

заетостта, професионалното информиране и консултиране; 

• индивидуална работа с бенефициентите - предоставяне на съвети на безработните, 

които имат нужда от помощ за намиране на работа, съобразени с индивидуалните им 

потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, анализ на различните 

техники на търсене на работа, избор на подходящо обучение. Сред основните цели на ромския 
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медиатор при индивидуалната работа е да се определи съществуват ли обективни 

(преодолими или непреодолими) пречки пред лицата да си намерят и да започнат работа 

(пречки, които поставят лицето в неизгодно положение на пазара на труда - те могат да бъдат 

свързани с: личността - пол, възраст, етническа принадлежност; професията – дали се търси 

или не на местния пазар на труда; липсата на квалификация и трудов стаж; личностните 

качества); 

• включване в мотивационно обучение след регистрация на лицата; 

• създаване на умения и навици за търсене на работа и подпомагане включването в 

заетост – търсене на обяви в различни източници като вестници, списания, интернет; при 

изпълнението на тази дейност медиаторите използват наличната офис техника (компютър, 

принтер, копирна машина, факс, телефон и др.) в бюрата по труда; 

• предоставяне на практически насоки за търсене на работа; 

• създаване на активни контакти между медиатора и бенефициентите. 

Младежки медиатори в общините 

Младежкият медиатор работи активно на различни места, известни на местно ниво като 

средища за събиране на младите хора – читалища и библиотеки, (интернет) клубове, кафенета, 

търговски центрове, кина и др. Важно в работата на младежкият медиатор е да отиде на място 

– в средата на неактивните младежи, където те се чувстват по-самоуверени и комуникацията с 

тях би била по-ползотворна. 

Младежките медиатори организират (самостоятелно или съвместно със служители от ДБТ, 

както и в сътрудничество с НПО, работещи за/с младежи като Младежките информационно-

консултантски центрове (МИКЦ), доброволчески младежки организации и др.) и изпълняват 

следните дейности: 

• идентифициране на групите от младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са 

регистрирани в ДБТ, неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и техните потребности чрез събиране 

на информация и провеждане на неформални срещи – индивидуални и групови, с цел 

формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси, свързани със 

заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране; 

•подпомагане за установяване на активни контакти между бенефициентите на Програмата 

и институциите; 

• информиране и консултиране на младежи до 29г., които не работят, не учат и не са 

регистрирани в ДБТ относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, 

неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване 

на лицата към активно поведение на пазара на труда (към ДБТ, училища, центрове за 

професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.);  

• сътрудничество с представители на местната власт, училищата, работодатели, НПО (вкл. 

работещи за/с младежите като МИКЦ и доброволчески организации) и др., при установяване 

на контакти и работа с младежи до 29г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;  

• участие в изграждането и в дейността на мрежи за сътрудничество между 

заинтересовани институции/училища/НПО с цел ефективна комуникация и работа за 
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реализиране на различни хоризонтални политики, отнасящи се до младежи до 29г., които не 

работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ; 

• групова и индивидуална работа с бенефициентите на програмата - младежи до 29 г., 

които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ с цел предоставяне на съвети и помощ на 

безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване в 

заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и 

редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на 

подходящо обучение. 

Консултиране на безработни лица от мениджъри на случай (кейс-мениджъри) 

Осигуряването на подкрепа за безработните от уязвимите групи на пазара на труда при търсене 

и започване на работа е една от целите на програмата. За постигане на тази цел в рамките на 

програмата се предоставят специализирани услуги, които включват проучване на 

потребностите и потенциала на лицата и условията на средата, в която се намират, 

идентифициране на основните пречки пред трудовата и социалната им интеграция, 

определяне на подходящ набор от услуги с цел преодоляване на идентифицираните пречки, 

институциите, които ги предоставят, условията за достъп до тези услуги и действията, които 

лицата трябва да предприемат, за да ги получат. При прилагането на този подход, улесняващ 

прехода между различни състояния на пазара на труда - от неактивност към трудова дейност, 

от безработица към заетост, от безработица към обучение, безработните ползват услугите на 

специално обучени специалисти - мениджъри на случай (кейс-мениджъри). Мениджърите на 

случай (кейс-мениджърите) изпълняват функцията на посредник между лицата и институциите, 

които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по 

ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от ДБТ. За целта те работят съвместно 

с професионалисти в различни области, за да предложат пакет от услуги, които в максимална 

степен удовлетворяват потребностите на съответното безработно лице, планират и 

координират процеса на тяхното предоставяне. 

ПГТК: Програма „УСПЕХ” – да направим училището привлекателно място. Проектите са 

насочени към извънкласни форми, при които да се привлекат и не особено заинтересовани 

ученици към дейностите.  

Партньорство между бизнеса и училището. Добри страни – учениците могат да се запознаят 

реално с действащи бизнеси от сферата на обучението си. Слаби страни – всичко зависи от 

отделния директор на училище. 

 

Въпрос 2: Дайте примери за успешни практики и подчертайте кои компетенции сте използвали 

за създаване на мотивация, проактивност, вземане на решения или работа по проект у 

неокуражени лица (NEET). 

БТ: При участие в програма за временна заетост един от куристите, дълготрайно безработен, с 

висока квалификация – инженер-озеленител, започва работа по програма за временна заетост 

към общината като служител по поддръжка - озеленител (втора квалификационна степен), но 

след края на периода е одобрен, и назначен на постоянен трудов договор като отговорник по 

озеленяването. 
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Въпрос 3: Как са добити тези компетентности? Част ли са от формалната квалификация? 

ДБТ, АЗ: След подбор и назначаване, е предвидено обучение – теоретична подготовка. Не са 

част от формалната квалификация. Има осигурено наставничество.  Много зависи и от 

личностните качества.  

ПГТК: За съжаление продължаващото обучение в средите на учителите е крайно непопулярно. 

Не се гледа сериозно и не се счита за необходимо. 

Въпрос 4: Стратегически и ефективни умения, които сте идентифицирали, и са реално 

необходими за сферата на услугите, в която работите или представлявате, и имат добавена 

стойност? 

• организационни умения, особено за по-големи събития 

• умения за договаряне 

• умения да се говори на езика на клиента 

• емпатия 

• управление на стреса 

• работа с трудни клиенти 

• търпение 

 

Въпрос 5: Смятате ли, че този вид компетенции трябва да бъдат включени във формалното 

обучение и квалификационната система? 

АЗ: Би било хубаво да може да се валидират уменията на служителите ни като „трудов 

посредник”. За собствено удовлетворение. 

ЦПО Знание: може да се валидира модулно, не е нужно за цяла професия, може и за част от 

професия. 

СУ: Хубаво би било да се оценяват уменията на входа, на на изхода, за да може да се прецени 

каква част от обучението би била релевантна. 



 

 

 


