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Предговор

Световната криза от началото на 21-ви век предизвика сътресения във 
всички сектори и се отрази върху съдбата и житейските перспективи на 
много хора. Последиците от кризата рефлектираха болезнено и върху мла-
дите хора, като ги изправиха пред нови предизвикателства, включително 
увеличаване на рискa от отпадане от училище, дългосрочна безработица, 
маргинализация и социално изключване. Все повече млади хора не са анга-
жирани в образование, заетост и обучение и попадат в категорията NEETs 
(Not in Employment, Education and Training).

За УНИЦЕФ България темата NEETs е особено важна в контекста на целите 
на организацията: подобряване на достъпа до образование, заетост и обу-
чение на подрастващите, разработване на възможности за „втори шанс“ за 
преждевременно отпадналите от училище и на иновативни модели за ре-
интегриране на подрастващите и младите хора  в заетост, образование или 
обучение. Подрастващите и младежите на възраст от 15 до 24 г., които не 
учат, не работят и не се обучават са във фокуса на изследването „NEETs в 
България: Състояние и профил на подрастващите и младите хора извън 
образование и заетост“. То очертава състоянието и профила на тези млади 
хора и анализира факторите, които увеличават риска от попадане в групата 
на NEETs. 

Tова изследване има и друга цел: да мобилизира и обедини усилията на ин-
ституциите на държавно и регионално ниво, местните власти, социалните 
партньори и неправителствените организации за създаване на подкрепяща 
среда за младите хора, за да могат да участват пълноценно в обществения 
живот и да постигнат своя пълен потенциал. Защото дългосрочното прео-
доляване на предизвикателствата пред младите хора, които не работят и 
не са ангажирани в учене и обучение, е възможно само ако се превърне в 
общо споделена кауза от всички заинтересовани страни. NEETs имат имена 
и лица, лична съдба и минало. От всички нас зависи да имат шанс за раз-
витие и по-добро бъдеще, защото от техния успех зависи просперитета на 
цялото общество.

Таня Радочай

Представител на УНИЦЕФ България
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1. Въведение

Изследователска агенция ЕСТАТ беше ангажирана от УНИЦЕФ България да на-
прави оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младе-
жите, които не работят, не учат и не се обучават (т.нар. група на NEETs). Целта 
на оценката е да бъдат изведени конкретни препоръки за ефективно справяне 
с феномена NEETs.

Дефиниция: Групата на NEETs (neither in employment nor in any 
education or training) включва младите хора на възраст 15-24 г., които 
са безработни или икономически неактивни (според определенията 
на Международната организация на труда) и не участват в никаква 
форма на обучение или курс за квалификация (Комитет по заетостта 
на ЕК).

Оценката е базирана на набор от количествени и качествени проучвания и дис-
кусионни срещи сред подрастващи и младежи и сред представители на заинте-
ресованите институции, осъществени в периода септември – декември, 2014 г. 

Проведени са: Национално представително изследване сред 1200 
лица между 15 и 24 г. по метода пряко стандартизирано интервю в 
дома на респондента; качествено изследване по метода на фокус гру-
пата сред лица между 15 и 18 г. и 19 и 24 г. (общо 6 фокус групи – по 
две в областите Шумен, Сливен и Монтана); качествено изследване по 
метода на фокус групата сред представители на институции и орга-
низации, работещи с деца и лица от категорията NEETs на регионално 
ниво (общо 3 фокус групи в същите области); качествено изследване 
по метода на дълбочинното интервю сред представители на заинте-
ресованите страни на национално ниво (общо 10 дълбочинни интер-
вюта с представители на министерства, агенции, неправителствени 
организации и други заинтересовани страни); консултации с предста-
вители на заинтересованите страни по метода Делфи (онлайн и на 
дискусионна среща) за верификация на направените изводи и извежда-
не на допълнителни препоръки за подобряване на работата с NEETs; 
дискусионни срещи с представители на групата на NEETs в гр. София и 
гр. Ихтиман за осигуряване на „обратна връзка“ с изследваната група.
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2. Брой и профил на NEETs

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2013 г. в България има 
751 900 лица на възраст между 15 и 24 г. Младежите, които нито учат, нито работят, 
нито се обучават (NEETs), са третата по размер група в съвкупността от млади хора –  
около 22%.

Графика 1. Основно Занимание (База: всички, 1200 души)

Забележка: общата сума надхвърля 100%, тъй като някои от лицата имат повече от едно основно 
занимание; от групата на ползващите социално майчинство са изключени учащи и обучаващи се. 

Делът на NEETs сред младите в училищна възраст (15-18 г.) е малко под 11%, а сред по-
големите (между 19 и 24 г.) достига 28%. Това, преизчислено към генералната съвкупност 
на 15-24-годишните, означава, че в страната има общо 167 670 млади хора, които не са 
заети и не участват в никаква форма на обучение. 26 650 от тях са на възраст 15-18 г. и 
141 020 – между 19 и 24 г.

Младите хора в групата на NEETs се характеризират с ясно очертан социално-демо-
графски профил. Мнозинството са със средно или по-ниско образование, живеят пре-
димно в малки населени места, повече от половината принадлежат към малцинствените 
етнически групи. 

Образованието е социално-демографската характеристика, която определя в най-
голяма степен попадането или непопадането сред NEETs. В състава на групата влизат 
както лица с всички образователни степени, така и такива без образование. Съществен 
дял обаче заемат преждевременно отпадналите от училище (47%).

Структурата на NEETs по етнос е доминирана от ромската и турската етнически гру-
пи (51%), 46% са българи. Етническата принадлежност може да бъде определена като 
втори рисков фактор за попадане в групата на NEETs. Ромите са 4 пъти, а турците – 2 пъти 
по-застрашени от попадане в ситуация на NEETs  в сравнение с етническите българи. 

NEETs
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В структурата на NEETs преобладават лица от малки населени места (63%). Колкото 
по-малко е населеното място (като тип), толкова повече нараства делът на NEETs там. 
Причините могат да се търсят основно в обезлюдяването на малките населени места и 
лошото им икономическо състояние вследствие. Това превръща населеното място в тре-
тия по важност рисков фактор за присъединяване към групата. 

При малцинствените етноси полът се очертава като допълнителен рисков фактор 
за присъединяване към групата. Вследствие на общностни специфики делът на жените 
сред NEETs е почти 3.5 пъти, а този на мъжете – 2.3 пъти по-голям, отколкото сред кон-
тролната група (млади, които не са NEETs). Следователно жените, особено ромските, мо-
гат да бъдат определени като високорискова група по отношение на присъединяването 
им към NEETs.

Групата на NEETs включва няколко подгрупи с различна степен на уязвимост, харак-
теристики и нужди. Отличават се две големи категории – безработни (55%) и икономи-
чески неактивни (45%). Те обхващат следните подгрупи: безработни с минимум средно 
образование и опит (15%), безработни с минимум средно образование, без опит (19%), 
безработни с по-ниско от средно образование (22%), неактивни, социално майчинство 
(12%) и неактивни, които не търсят работа (32%). Икономически неактивните са най-
рисковата категория от гледна точка на продължителното оставане в статус NEETs. 
Безработните имат по-добри шансове за придобиване на друг статус.

Графика 2. Основни подгрупи NEETs (база: neets, 267 души)

Общо 44% от NEETs остават трайно (над 1 година) в ситуация да не учат, да не се обу-
чават и да не работят. Най-дълго в групата се задържат преждевременно отпадналите 
от училище и особено тези сред тях, които никога не са работили. Продължителността в 
положение NEETs зависи основно от образованието на младите хора. 

Безработни:

55.4%

Икономически 
неактивни:

44.6%
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3. Предпоставки за присъединяване към NEETs

NEETs са хетерогенна група, която се формира както под въздействието на социално-
демографските характеристики, така и под влиянието на различни други фактори/ 
предпоставки. Комплексното взаимодействие на фактори от институционален, систе-
мен и индивидуален характер увеличава риска от присъединяване към NEETs.

Проучванията позволяват да се идентифицират четири големи области, нарушенията 
в които стават предпоставка за формиране на групата на NEETs.

Колкото повече проблеми са налице във всяка от областите за конкретния млад чо-
век, толкова повече стават пречките пред него/ нея да продължи да се обучава или 
да се реализира на пазара на труда. За най-уязвимите групи – малцинствата и лицата с 
ниско образование, се наблюдават проблеми във всяка от четирите области, което прави 
извеждането им от групата на NEETs изключително трудно.

3.1. Семейство и среда

Нарушенията в семейната и социалната среда са първата и най-важна предпоставка 
за присъединяване към групата на NEETs. Семейството и специфичните характеристи-
ки на членовете му, общностните правила и средата, в която израства и се развива всеки 
млад човек (в т.ч. и типът населено място, в което живее), са определящи за формиране 
на нагласите му към обучение, работа и развитие и изобщо за поведението му в бъдеще. 

Семейна среда 

Съставът на семейната среда предопределя развитието на младите хора и представлява 
ключова предпоставка за попадане в групата на NEETs. Най-рисковата за създаване на 
NEETs среда включва хора, упражняващи насилие или страдащи от зависимости, лица, 
към които младите са негативно настроени, както и трайно безработни. Това се дължи на 
склонността на подрастващите и младежите да усвояват и възпроизвеждат поведенче-
ските модели на хора, играещи важна роля в живота им. 

Семейство,  
социална среда и 
начин на живот

Образование
Квалификация и  
опит, поведение  

на пазара на труда
Мотивация

1 2 3 4
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Графика 3. Дял на NEETs сред живелите някога с рискови групи

* Делът на NEETs сред живелите с лица с криминални прояви не е включен, защото базата е твърде 
малка. 

Нарушенията в семейната среда са втората рискова предпоставка за формиране на гру-
пата на NEETs, свързана със средата. Налице са „нарушения“ в две направления. 

От една страна, за „нарушение“ може да се говори в по-тесен смисъл – млади хора в непъл-
ни семейства (с един родител) или без родители (отглеждани от роднини, настойници и 
приемни семейства). Националното изследване показва, че те са в по-голям риск от попа-
дане сред NEETs от отглежданите от двама родители. 

От друга страна, „нарушението в семейната среда“ може да има и по-широка дефиниция. 
Според качественото проучване то включва и липсата на внимание към децата в семей-
ството, заради постоянни ангажименти на родителите, процесът на постепенно отчужде-
ние между деца и родители, свеждането на общуването до „някоя приказка“ – време, което 
е недостатъчно за споделяне на мнения и намерения. 

Като нарушена семейна среда може да се възприеме и ситуацията, в която единият или 
двамата родители отсъстват за дълъг период, вследствие на т.нар. икономическа емигра-
ция. 

Встъпването в ранен брак, особено при раждащите деца в ранна възраст, е друга клю-
чова предпоставка за попадане в групата на NEETs, свързана със средата. Макар на наци-
онална база встъпилите в ранни бракове да са малко – приблизително 1.3% от 15-18-го-
дишните (около 3500 лица), делът им сред NEETs в тази възрастова група е значителен –  
около 25%. 

Натрупванията на конкретни житейски истории на ромски момичета в качественото из-
следване дава основание да се твърди, че ранните бракове в ромските общности са форма 
на принудително присъединяване към групата на NEETs за момичетата. Родителите им 
решават колко дълго те да останат в училище, с оглед на това кога е най-подходящо да се 
сключи брак. Встъпването в брак ограничава перспективите им за развитие и те на прак-
тика остават със статус NEETs, докато не излязат от възрастовата група на младежите. 
Ситуацията при момчетата е различна – те първо трябва да се изучат, „да стане нещо от 
тях“. От гледна точка на феномена NEETs може да се твърди, че при тях възможността за 
излизане от групата е много по-голяма. 
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Социална среда и начин на живот

Върху нагласите и поведението на младите хора въздействат не само семейството и общ-
ността, но и спецификите на средата, в която се общува неформално и особеностите 
на начина на живот в съответното населено място. 

Проучванията идентифицират няколко ключови специфики на социалната среда и на-
чина на живот, които често се превръщат в предпоставка за присъединяване на младите 
хора към групата на NEETs:

 ● Ниският стандарт, който поставя бариери пред разширяването на мирогледа и конта-
ктите, както и пред продължаването на образованието и търсенето на работа.

 ● Ограничените възможностите за смислено прекарване на свободното време в малките 
населени места.

 ● Спокойствието на малките или неразвитите (също и обезлюдените) населени места, 
което „успива“ младите и им налага ритъм на живот, който не ги стимулира да мислят, 
бързо да вземат решения и да преодоляват проблемите си.

 ● Съсредоточаването на бизнеса, образователните институции и перспективите в сто-
лицата и няколко по-големи градове в България, което ограничава възможностите на 
младите хора, живеещи другаде.

 ● По-високите изисквания пред кандидатите за работа в столицата и големите градове, 
заради сериозната конкуренция, водещи до обезкуражаване на младежите, мигрирали 
от селата и по-малките градове, когато не могат да отговорят на очакванията към тях. 
След няколко опита да намерят добре платена работа те стават икономически неак-
тивни, но не се връщат към родните си места.

 ● Домакинската работа, която ангажира голяма част от свободното време на младите 
хора, особено на NEETs. При ромите работата вкъщи често отнема толкова време, че 
възпрепятства образованието, може да се превърне в причина за преждевременно от-
падане от училище и оттам – в предпоставка за присъединяване към NEETs.

3.2. Образование

Присъединяването към групата на NEETs е в голяма степен функция на степента на 
завършено образование. Това ясно се вижда от профила на групата, според който 47% 
от NEETs отпадат преждевременно от училище, т.е. остават с основно или по-ниско обра-
зование (граф.4). 

Графика 4. Профил на NEETs по степен на образование (база: NEETs, 267 души)

С оглед на факта, че NEETs се формира в голяма степен от млади хора, които не са при-
ключили образованието си, може да се твърди, че ролята на училището и учителите за 

Общо НЕ: 50%
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ранното идентифициране на потенциални NEETs и превенция на включването в групата 
е ключова.

Трудностите в училище са сериозна индикация за наличие на млади хора в риск и са сред 
предпоставките, които допринасят пряко за формиране на групата на NEETs. Резултатите 
от националното представително изследване показват, че почти половината от NEETs са 
срещали трудности, като 17% посочват, че са имали много проблеми (в контролната гру-
па хората с трудности са едва 5%). Най-големи затруднения в училище срещат лицата от 
малцинствените етноси, особено ромите. 

Младежите, които по-късно имат проблем с реализацията, обикновено се сблъскват с 
трудности и с материала (като съдържание и обем) – 83%, и с домашните – 60%. 

В основата на трудностите в училище стоят две значими проблемни области в образо-
вателната система, регистрирани и от младите хора, и от институциите, работещи пряко 
с тях. 

Първата е свързана с учебния материал и преподаването и по-конкретно – слабата 
ориентираност на обучението към практиката, големият обем и липса на фокус и струк-
тура на учебното съдържание, пасивният модел и липсата на интерактивен подход в пре-
подаването. 

Втората касае начина на финансиране на учебните заведения. Формулата „повече 
ученици = повече средства“ е валидна и за училищата, и за висшите учебни заведения. Тя 
води до порочната практика да се допускат в по-горни класове/ курсове лица, които не 
са достигнали необходимото ниво, единствено с цел оставането им в училището/ универ-
ситета. Това води до понижаване на общото качество на образованието, тъй като липсва 
конкуренция („всеки може да „мине“). Най-крайното измерение на проблема е парадоксът 
образователна степен да се придобива от неграмотни младежи. 

В дългосрочен план стремежът за запазване на учениците на всяка цена води до непре-
къснато понижаващо се доверие на младежите към образователната система и потенци-
алът й да бъде основа за развитието им.

Един от изключително притеснителните резултати вследствие на проблемите в средното 
образование е високият дял на функционално неграмотните ученици. Функционал-
ната неграмотност е идентифицирана от представителите на заинтересованите страни 
като фундаментален проблем за образователната система и основен фактор за придоби-
ване на статус NEETs. 

В темата за образованието като фактор за присъединяване към групата на NEETs е важно 
да се постави акцент и върху професионалното образование и обучение, с оглед на 
неговата важна роля за формирането на квалифицирана работна сила и конкурентноспо-
собна икономика, основана на знанието.

Сред заинтересованите страни е общо споделено мнението, че се наблюдава сериозно 
разминаване между предлаганото от професионалните училища и търсенето на пазара 
на труда. Нещо повече – професионалните училища изостават в предлагането на нови 
професии, а някои произвеждат кадри, чиято реализация е проблематична. В много слу-
чаи придобитите специалности се оказват неприложими, особено в по-малките населени 
места, където бизнесът е представен от 1-2 работещи предприятия. Този дисбаланс е една 
от причините младежи, завършили гимназии или колежи с определена професия, да оста-
ват „извън борда” и да попадат в групата на NEETs. 

Макар продължаването на образованието във ВУЗ фактически да представлява излизане 
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от групата на NEETs, сам по себе си университетът също не е гаранция за по-добро бъ-
деще – и висшистите често отиват на трудовите борси и се присъединяват към редиците 
на трайно безработните. 

Особено проблематично е продължаването на образованието за младите хора от малките 
населени места. Причините за това са две: по-слабата подготовка в училищата, която не 
им дава необходимата база от знания, и липсата на средства, принуждаваща ги да рабо-
тят, което съкращава времето за подготовка и им пречи да се справят.

Представителите на заинтересованите страни коментират висшето образование и от 
друга гледна точка – във връзка с потребностите на пазара на труда и необходимостта 
от дългосрочно планиране (хоризонт от 5-10 години) на държавните поръчки във ВУЗ. 
Според тях автономията на висшите училища, която е свързана и с отговорността за фи-
нансова самоиздръжка, стимулира „апетита” за повече студенти и в много случаи води до 
„свръхпроизводство” на определени професии и квалификации. 

3.3. Квалификация и опит, поведение на пазара на труда

Сравнението между дела на NEETs и коефициента на безработица по райони за планиране 
показва, че рискът за попадане в групата на младите хора, които не учат, не работят 
и не се обучават е по-голям в районите с висока безработица и обратното – колкото 
по-ниска е безработицата, толкова по-малко са лицата в групата. 

Графика 5. Дял на NEETs и коефициент на безработица по райони за планиране1

Най-застрашени са младите хора в Североизточния район, където безработицата е най-
висока. Два пъти по-малък е рискът в Югозападния район, където коефициентът е най-
нисък. Тази зависимост показва, че е необходимо мерките, свързани с NEETs да бъдат те-
риториално диференцирани.

Самите NEETs открояват като основна причина за попадането си в тази ситуация липсата 
на свободни работни места – 58% (база: NEETs, без ползващи социално майчинство, 234 
души). Фокус групите сред младите хора илюстрират съвсем нагледно този проблем.

 

1  НСИ, Безработни лица и коефициенти на безработица – нац. ниво; статист. райони, 2013 г.
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Липса на квалификация 

Освен актуалното състояние на пазара на труда, сред най-сериозните бариери за започ-
ване на работа пред NEETs е липсата на квалификация, свързана от своя страна с ни-
ското образование. Както стана ясно в профила на групата, NEETs без средно образование 
са 47%, а близо 70% са без специалност (без средно или със средно общо образование). В 
извадката има само едно лице от групата, което е посещавало курсове за квалификация 
и/или преквалификация. 

Графика 6. Разпределение на NEETs според квалификацията (база: NEETs, 267 души)

 

Подобни данни дават основание да се твърди, че младите без специалност са една от 
най-рисковите групи сред NEETs, разполагаща с най-малко възможности за реализация 
на пазара на труда. Те остават и най-дълго в ситуация NEET, което води до загуба на мо-
тивация и трудови навици и в крайна сметка – до излизане извън работната сила (т.нар. 
обезкуражени безработни).

Ситуацията на тези млади хора се утежнява и от това, че 72% от тези, които нямат ква-
лификация, едновременно с това нямат и опит. 2/3 не търсят работа или чакат „някой да 
ги уреди“. Това вероятно се дължи, от една страна, на незнание – къде и по какъв начин 
да търсят работа и как да се представят, а от друга – на обективните ограничения при 
предлагането на работа в малките населени места. Едва 20% посочват, че търсят работа 
активно, а 14% - не много активно.

 
Липса на опит

Следващата ключова предпоставка за придобиване на статус NEETs е липсата на опит. 
Две трети от младите хора в групата не са работили никога, а 36% търсят работа, но ня-
мат предишен опит (граф.7). Докато липсата на квалификация е препятствие предимно 
пред лицата с ниско образование, то липсата на опит е бариера най-вече за лицата със 
средно образование. 

С квалификация:
31%

Без квалификация:
69%
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Графика 7. Предишна заетост на NEETs (база: NEETs, без ползващи соц. Майчинство, 234 души)

 

Липсата на опит обаче е проблем не само за NEETs. Младите хора в България трудно на-
мират работа, точно поради факта, че излизат от образователната система без практика. 
Едно от възможните решения е участието в стажантски програми. От тях се очаква да 
допълнят наученото в училище/ университета с практически знания, които да са в под-
крепа на намирането на работа и да помогнат на учащия да се ориентира дали работата 
му харесва и има ли необходимите качества и умения да се занимава с нея в бъдеще. 

Младите хора обаче рядко се възползват от такъв тип програми – вероятно поради 
липса на информация, а и защото в малките населени места и тези със затихващи иконо-
мически функции такива програми няма. На национална база (общо за 15-24-годишните) 
едва 3.3% са участвали в стажантски програми, като това са изцяло лица извън групата 
на NEETs.

Поведение на пазара на труда

NEETs се нуждаят от работа и мислят често за възможностите си в тази насока. Те 
свързват работата с финансова независимост, помощ към семейния бюджет, начин да се 
разнообразят, възможност да си създадат среда. Срещат обаче и сериозни трудности в 
процеса на търсене на работа. Според проучванията голяма част от тях не са достатъчно 
ориентирани как и къде да търсят, какви документи да подготвят и как да се представят 
на интервю. Това е валидно не само за младите в малките населени места, но и за част от 
живеещите в областните центрове, където възможностите за реализация са по-големи. 

В процеса на търсене на работа NEETs използват средно по два канала. Основните са 
лични контакти (84%) и специализирани интернет сайтове (41%). Личните контакти 
представляват единствен канал за търсене на работа за 32%. Това обаче не е учудващо, 
тъй като по-голяма част от NEETs живеят в малки населени места, за които няма обяви в 
интернет. 

Личният контакт е основна възможност за търсене на работа и за младежите с по-ниско 
образование – 94% от тях използват този канал. На второ място за тази група са бюрата 
по труда (34%). Броят на използваните канали е в пряка зависимост от образованието – 

Не са работили 
никога:
66.8%

Работили са:
33.2%
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два и повече канали използват 65% от лицата с минимум средно образование и 49% от 
тези с по-ниско. 

Друг съществен проблем на подхода при търсене на работа е липсата на увереност в 
собствените възможности. Това пречи на NEETs да се реализират, защото затруднява 
представянето им пред потенциалните работодатели. 

NEETs изпитват също сериозни затруднения да формулират конкурентните си пре-
димства. Причините за това са две. Първата е липсата на информация за това кои са ва-
жните неща в представянето пред работодателите, т.е. те не знаят как да се подготвят и 
какви въпроси да очакват. Втората причина е високата степен на неувереност в собстве-
ния потенциал – вместо да се опитат да се определят в умения и познания, те се описват 
със спецификите на характера си или пък изобщо не успяват да се определят. Неувере-
ността често се дължи на множеството трудности в комуникацията с работодателите и 
постоянното им отхвърляне като кандидати, което  все повече ги обезкуражава и пони-
жава самочувствието им. 

Липсата на работа за NEETs е постоянен източник на стрес. Особено притеснени са лицата 
между 19 и 24 г. Въпреки това, при търсенето те често поставят изисквания по отноше-
ние на работата (вид, условия, работно време), които могат да действат като бариера 
пред излизането им от неблагоприятната ситуация. Така например 24% от NEETs са го-
тови да започнат само работа с добро заплащане, а 20% - само работа, която им харесва.

Младите в по-тежка ситуация по отношение на пазара на труда, като преждевременно 
отпадналите от училище, които търсят работа, са готови в най-голяма степен да запо-
чнат всякакъв тип работа, без да поставят допълнителни условия (85%).

Най-пасивни са икономически неактивните. Сред тях всеки четвърти заявява, че не же-
лае да работи, а малко под една трета са неориентирани и не знаят какво биха работили. 
На другия полюс са общо около 40% от неактивните NEETs, които имат нагласа да започ-
нат каквато и да е работа. Тази група има известен потенциал да се върне към пазара на 
труда. Останалите обаче по всяка вероятност ще останат в тази ситуация до излизането 
им от възрастовата група на младите хора, а може би и след това. 

Лицата със завършено средно или по-високо образование имат повече изисквания и 
търсенето на подходящо работно място при тях се усложнява: сред младежите с образова-
ние, но без опит 40% са склонни да започнат само работа с добро заплащане, а 36% – само 
работа, която им харесва; сред младежите с образование и с опит 47% биха се съгласили 
само на работа с добро заплащане, а всеки трети – само на работа, която му харесва или 
работа, която отговаря на квалификацията му/ й. Подобни резултати изглеждат учудва-
що на фона на данните за продължителността на престоя в ситуация NEET за тези групи –  
за първата средно една година, а за втората – една година и четири месеца. Мотивацията 
е различна за двете групи, но в крайна сметка води до трайно задържане в групата на 
NEETs. 

Младите хора в малките населени места се сблъскват с висока безработица и липса на 
работни места, което ограничава възможностите им за реализация по местоживеене. По 
тази причина NEETs често търсят работа в близки и по-отдалечени места. 
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Графика 8. Живеещи в малки населени места - къде търсите работа? (База: NEETs, търсещи 
работа и живеещи в малки населени места (друг град / село), 102 души)

Лицата, ограничаващи се в търсене на работа само в населеното място, където живеят, са 
водени от два основни мотива. Първият е психологически – страх от отхвърляне, страх 
от промяна, неувереност в собствените им възможности. Вторият обаче е икономически. 
Той е по-силен и много рационален. Елементарната сметка показва, че при средно ниво 
на заплащане около 400 лв. и 60 лв. за транспорт (какъвто е примерът за градовете Нови 
пазар и Шумен) за младите хора няма значение дали търсят работа в малкия или големия 
град – и в двата случая могат да разчитат на не повече от една минимална работна запла-
та. 

Ниското заплащане поставя младите хора пред сложен избор – или да работят, заради 
опита и самата работа, като стъпка напред в развитието си, и да получават заплата, която 
на практика обезпечава ходенето им на работа, но не покрива нуждите им, или да чакат 
по-добра възможност в бъдещето без реално да знаят как, кога и дали това ще се случи. 
Изборът, който правят предопределя продължителността на задържане в статус NEETs.

Съществуващите програми и мерки за заетост не допринасят в голяма степен за из-
лизане на младите хора от групата на NEETs. Основната причина за ниската им ефек-
тивност е слабата информираност на подрастващите и младежите за тях и оттам – ниска-
та степен на участие в такъв тип инструменти за подпомагане.

Резултатите от националното изследване показват, че от цялата съвкупност на NEEТs 
делът на чувалите за някакви мерки за заетост и обучение на младежи е 14%, а на въз-
ползвалите се – под 5%. Аналогичните дялове извън групата на NEETs са малко по-благо-
приятни – съответно 28% и 7%. Въпреки това, може да се каже, че информираността на 
младите хора, особено на нуждаещите се на национална база, е сравнително слаба. Така 
програмите и мерките достигат до ограничен кръг лица, които всъщност са и сред най-
малко рисковите групи – етнически българи със завършено средно или висше образова-
ние.
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Графика 9. Участвали ли сте в програми или проекти за обучение и работа на млади хора? (база: 
NEEts, 267 души, контролна група, 933 души)

Причините за ниската степен на информираност могат да се търсят у самите млади – в 
незнанието им къде и по какъв начин да търсят такъв тип информация. Вината обаче 
често е и у институциите, отговорни за прилагането на тези инструменти. Участниците 
във фокус групите споделят, че служителите в общината/ бюрото по труда не полагат 
достатъчно усилия информацията да достигне до предназначението си или тя е неясна, 
неточна или дори на недостъпен език за някои по-слабо образовани групи. 

При NEETs, които някога са работили, като фактор за присъединяване към групата, 
действа и загубата на работното място – повече от половината от NEETs, работили ня-
кога, са напуснали по собствено желание, т.е на практика доброволно са се присъединили 
към групата NEETs. 41% са били съкратени, а близо 7% не желаят да отговорят (най-ве-
роятно са били уволнени). 

Причините за напускане са свързани с проблемите в работа. Основните сред тях са ни-
ското заплащане, лошите условия на труд и липсата на договор. Наличието на такъв тип 
проблеми, особено ако е регулярно, може в крайна сметка да доведе до загуба на моти-
вацията за работа (заради преценката, че не си струва) и до продължително оставане в 
групата на NEETs.

Причините за съкращаване на служителите най-вероятно се крият в логичната прак-
тика при проблем с бизнеса работодателите да се лишават най-напред от хората, които 
са им най-малко ценни, т.е. лица без достатъчно опит и в процес на обучение. Това отново 
води до обезсърчаване и усещане за неуспех от страна на NEETs, които влияят върху пред-
ставянето им при следващ работодател.

За разлика от NEETs младите хора от контролната група се сблъскват с тези проблеми 
по-рядко – сред тях делът на лицата, които не са срещали трудности в работата, е почти 
2 пъти по-висок (40% в контролната група, 22%– сред NEETs). Вероятно това се дължи на 
факта, че голяма част от тях живеят и работят в по-големи населени места, където имат 
повече възможности за работа, а и икономическата ситуация е по-благоприятна за раз-
витие на бизнеса. Те също така са и по-добре образовани, което е важна предпоставка за 
професионална реализация. 
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3.4. Мотивация 

Липсата на мотивация е изключително важна бариера за реализацията на младите 
хора – това мнение споделят голяма част от заинтересованите страни. Проблемите с мо-
тивацията водят до апатия, ограничаване на интересите и професионалните и житейски-
те цели. 

Представителите на институциите смятат, че причините за липсата на мотивация са 
разнообразни: осъзната реакция на ограничените възможности за професионална ре-
ализация, разминаване между образователния ценз и изискванията на пазара на труда, 
ниско заплащане и нежелание за работа или обучение.

Самите млади хора често посочват като основание да не работят и/или да не учат „искам 
да си почина/ сега завърших” (18%) и „не ми се работи/ учи” (11%). 12% не знаят защо са 
в тази ситуация.

Възможните причини за тези отговори са три. 

Първата е, че нежеланието за работа и обучение произтича от финансовата обезпеченост 
и подкрепа от страна на родителите, които оставят младия човек да прави каквото и как-
то намери за добре, без да го насърчават да се развива. 

Втората възможна причина е, че зад отрицанието се крие оправдание за неблагоприят-
ната ситуация, в която младият човек е изпаднал, и прикритие на усещането за неуспех 
по отношение на професионалната реализация. Така ситуацията се представя като личен 
избор, а не като липса на възможности и лошо стечение на обстоятелствата. 

Третата възможна причина е липса на желание за работа или обучение в резултат на не-
гативно влияние на семейната среда и обкръжението, когато примерите за подражание 
не стимулират към развитие, а напротив – дават идеи за други възможности. 

Данните от националното представително изследване показват, че липсата на мотива-
ция (независимо каква е причината) не е характерна за всички NEETs, макар доста от 
тях да показват голяма степен на обезвереност. На директен въпрос дали очакват промя-
на в следващите 6-12 месеца 46% отговарят положително. Общо 54% обаче не очакват 
нищо или не могат да отговорят (граф.10). 

С по-положителни нагласи към бъдещето са по-малко рисковите от гледна точка на 
присъединяване и оставане със статус NEETs групи – хората с минимум средно образова-
ние, с опит, квалификация, представителите на българския етнос. 

Сред младите без особени надежди за бъдещето преобладават живеещите в малки 
градове и села, представителите на малцинствата, особено ромите, хората с основно и 
по-ниско образование и икономически неактивните, т.е. групите, които имат най-малък 
шанс за излизане от ситуация NEETs. От гледна точка на тези характеристики не е учуд-
ващ фактът, че всеки четвърти сред тях не очаква промяна, поради липса на перспектива 
(граф.11). 
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Графика 10. Очаквате ли нещо да се 
промени в следващите 6-12 месеца?  
(База: NEETs, без ползващи социално 
майчинство, 234 души)

Графика 11. Защо не? (база: 65)

Конкретните планове за следващите няколко години изглеждат сходни за NEETs и кон-
тролната група (табл.1), дори може да се каже, че NEETs имат повече идеи що се отнася 
до работата. 

Таблица 1. Какво искате да постигнете в следващите няколко години? - обобщение (база: NEETs, 
267, контролна група, 933 души, отбелязали поне едно от съответната група)

Дял сред 
NEETs

Дял сред конт-
ролна група

Работа/ бизнес (по-добра работа, някаква работа, работа 
в чужбина, собствен бизнес) 84% 79%

Образование 16% 66%
Пари/ покупки (да изкарвам, да си купя важни неща) 59% 62%
Семейство/ деца 39% 43%
Почивка 28% 41%
Шофьорска книжка 21% 37%
Пътуване 39% 59%
Друго (в т.ч. не знам/ неотговорил) 10% 7%
Общо * 295% 394%

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор

Ключовата разлика между двете групи обаче е по отношение на образованието – 
докато за младите извън групата на NEETs продължаването/ завършването на образо-
ванието е сред основните приоритети, за NEETs то е на последно място в „класацията“ 
за следващите години, въпреки че ниската образователна степен е ключова пречка за 
излизането им от групата. 

Това наблюдение е от особена важност от гледна точка на мерките за справяне с феноме-
на NEETs, тъй като показва, че са необходими спешни действия за мотивиране на подра-
стващите и младежите в тази група да продължат образованието си и по този начин да 
подобрят шансовете си за професионална и личностна реализация. 

Допълнителната обработка на обобщените данни показва, че 15% от NEETs нямат наме-
рение нито да започнат каквато и да е работа (независимо дали като наемни работници 
или собствен бизнес), нито да продължат образованието си. Това са основно млади хора 
от малките градове и селата, в голямата си част роми с малък превес на жените, предимно 
с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, нетърсещи рабо-
та, които най-вероятно ще останат със статус NEETs за продължителен период от време. 
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Възможно обяснение за този дял сред NEETs според представителите на институциите е, 
че част от младите хора предпочитат да получават социални помощи, вместо да работят.

Различията във вижданията по отношение на ключовите за развитието елементи между 
NEETs и контролната група се виждат ясно при въпроса как смятат да постигнат намере-
нията си за бъдещето – 26% от младите в контролната група „залагат“ на доброто обра-
зование, а 35% - на труда, упоритостта и постоянството. Дяловете за NEETs са съответно 
7% и 20%. Много често NEETs не знаят как могат да постигнат целите си (32% при 14% в 
контролната група). Причините могат да се търсят, от една страна, в училището, което не 
ги подготвя да се справят с важните за бъдещето въпроси, а, от друга – в семейството и 
родителите/близките, които често са съсредоточени върху оцеляването и битовите про-
блеми, подценявайки нуждата на децата си от подкрепа. 

Накрая е важно да се спомене, че личната мотивация е функция и на характера на мла-
дия човек, освен на обективните обстоятелства в заобикалящата го среда. Активни-
те и борбени натури имат много по-голям шанс да се реализират, особено ако са подкре-
пяни от семействата си. 

За разлика от тях по-пасивните младежи, с по-малко амбиции и по-неясни цели са 
застрашени от по-дълготрайно оставане в групата на NEETs. Те често очакват помо-
щта да дойде отвън и не предприемат действия, за да променят ситуацията, в която се 
намират. 

3.5. Други предпоставки за попадане в групата на NEETs

Безспорно застрашени от попадане в групата NEETs са младите хора със здравослов-
ни проблеми, поставящи ги в неравностойно положение. Делът на NEETs сред лица-
та, заявили, че имат заболяване, което им пречи да живеят както искат, е 39% (база: 31 
души), а сред тези, които определят здравето си като не много добро (оценка 3 и по-ниска 
по скала от 1 до 5) – 65% (база: 52 души)2. Хората със здравословни проблеми като цяло 
имат лимитиран достъп до пазара на труда и по тази причина са застрашени от трайна 
принадлежност към групата на NEETs. В някои случаи те са дискриминирани по този при-
знак. 

Ивета (с физическо увреждане): И ми казва на мен (б.а. жената в бюрото по тру-
да) „Иди да работиш на гробищата“.
МОДЕРАТОР: И какво да работиш на гробищата? 
Ивета: Да късам билетчета на входа. Аз им казвам „Имам завършена счетоводна 
отчетност“ и те ми казват „Знаем, но за твоето положение това можем да ти 
предложим, ако не желаеш,  заминавай отвън“. 

 (Фокус група младежи, гр. Сливен, 19-24 г.)

Представителите на заинтересованите страни също смятат, че в по-голям риск от придо-
биване на статус NEETs са младите хора с увреждания, физически и психически заболява-
ния. Това се потвърждава и от изследването на Eurofound, според което лицата с уврежда-
ния или със здравословни проблеми са с 40% по-застрашени да попаднат в групата NEETS 
в сравнение с тези в добро здравословно състояние3.

2  Данните да се възприемат като ориентировъчни – базирани са на твърде малки съвкупности.
3  Eurofound, NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, 

2012
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В риск от попадане в групата на NEETs са и младите хора под институционална закрила 
или излизащи от такива институции. Те обаче остават извън обсега на въздействие на 
държавата в момента, в който напуснат институцията. 

4. Основни изводи и препоръки. Възможни решения на проблема 
Проучванията показват, че на национално ниво към момента няма цялостна политика 
и набор от интервенции и мерки за справяне с феномена NEETs. Наличните мерки са 
насочени към конкретни подгрупи в групата, но не обхващат балансирано съвкупността 
и особено най-застрашените лица. Често целевите групи на мерките се припокриват, ко-
ето дава много предимства на едни, за сметка на други групи, нуждаещи се от подкрепа.

Съществуващите мерки трудно могат да бъдат конкретно насочени към NEETs, тъй като 
липсва надеждна система за идентификация на младите хора, които не учат, не работят 
и не се обучават и проследяване на развитието им до излизане от групата на младежите. 

За справяне с проблема е необходимо да се осигурят работещи механизми за идентифи-
циране, достигане, информиране, активиране и подпомагане на NEETs. Препоръчи-
телни са най-общо следните стъпки:

 ● Изграждане на национална система за ранно сигнализиране за млади хора в риск от 
преждевременно отпадане от училище и/ или присъединяване към групата на NEETs. 
Тя трябва да включва предимно училищата, но да работи и в партньорство с местни 
организации, представители на местните общности и със семействата на децата в риск 
от отпадане.

 ● Изграждане на национална система за регистриране и проследяване на развитието на 
NEETs. Данните за системата трябва да се осигуряват от общините в партньорство с 
училищата и други организации/ индивиди (например медиатори). На база на систе-
мата трябва да бъде изработена „карта“ на NEETs, която да служи за статистическо на-
блюдение на групата и адекватно планиране на следващи стъпки. 

 ● Провеждане на масирани информационни кампании от типа „деца помагат на деца“, 
както и чрез знакови за общностите фигури (учители, библиотекари, местни лидери 
на мнение, медиатори) за осигуряване на базова информация, нужна на NEETs в под-
крепа на активирането им.

 ● Изработка на набор от конкретни мерки за всяка от подгрупите NEETs с оглед на спе-
цифичните им нужди, като се отчитат демографските им характеристики. При мерките 
трябва да се вземе предвид фактът, че голяма част от NEETs са икономически неактив-
ни и нямат регистрация в ДБТ (т.е. да се предвидят и други посредници при подпома-
гането им).

 ● Изработка на система за мониторинг и оценка на ефекта, ефективността и въздействи-
ето на политиките и мерките по отношение на NEETs.

Предвид структурата на NEETs по възраст е необходимо част от мерките да бъдат и време-
во диференцирани, най-общо в два етапа. Първата група мерки трябва да влязат в дейст-
вие преди завършване на основно образование, с цел намаляване на преждевременното 
отпадане от училище, а втората – преди завършване на средно образование, с цел подпо-
магане на продължаването на обучението или кариерно ориентиране.

Механизмите за идентифициране, достигане, информиране, активиране и подпомагане 
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трябва да се прилагат от местните власти, в условията на партньорство с представители-
те на местните общности, мрежи от НПО или други организации в селата и малките насе-
лени места, които са разпознаваеми, като центрове за достъп до информация и комуни-
кация (например читалища, библиотеки и други). Цялата система трябва да се управлява 
и мониторира на национално ниво, така че да гарантира цялостния успех на политиките 
по отношение на NEETs.

Мерките за справяне с проблема NEETs трябва да бъдат насочени в четири основни на-
правления, които са и ключовите предпоставки за формиране на групата:

 ● Направление 1. Семейство и среда

На национална база проблемите в семействата са застъпени в Националната стратегия 
за детето, 2008-2018 г., както и в проекта на Закон за детето. Те предвиждат дейности и 
мерки, свързани с родителите и семействата, насочени към подобряване на уменията за 
родителство и промяна на отношението към детето. Към предвидените в тях мерки са 
препоръчителни и следните допълнителни стъпки:

 ● Организиране на „училища за родители“ на местно ниво, които да подпомагат родите-
лите/ настойниците в работата с проблемните млади хора в подкрепа на превенцията 
на преждевременното отпадане от училище. Това е особено важно по отношение на 
ромския етнос, където основен обект на въздействие трябва да бъдат младите роди-
тели, които впоследствие да осигурят по-добри възможности за бъдещо развитие на 
своите деца. 

 ● Търсене на варианти за промяна в законодателството по отношение на ранните бра-
кове, което да действа в посока превенция, без да натоварва излишно институциите и 
без да вреди на младите хора.

Актуалната нормативна уредба и стратегически документи, свързани с младите хора, не 
се занимават с проблемите на обкръжаващата среда извън семейството. С оглед на това е 
необходимо да се предвидят:

 ● Мерки, които или да стимулират излизането от средата, или да насърчават развитието 
вътре в нея. Добър пример за това са програмите в подкрепа на трудовата мобилност, 
както и тези в помощ на създаването на собствен бизнес. За постигане на по-висока 
ефективност  трябва да се повиши информираността на младите хора, както и да им се 
осигури подходяща подкрепа в хода на действие на програмите.

 ● Възможности за директни срещи на млади хора от София и големите градове (вклю-
чително от групата на NEETs) с подрастващи и младежи от провинцията (особено мал-
ките населени места). Целта на тези срещи е да се провокират идеи за развитие (чрез 
игрови елемент и в неформална и забавна среда) и да се въздейства върху мотивация-
та и вярата в собствените възможности. 

Общите действия в направление „Семейство и среда“ обхващат: 

 ● Съгласуване на дейностите на институциите за въздействие върху NEETs, семействата 
и обкръжението по различни канали, в т.ч. мотивационни обучения и допълнителна 
подкрепа от училищата и другите свързани институции.

 ● Диференциация на подхода към различните подгрупи NEETs, техните семейства и общ-
ностите, към които принадлежат.
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 ● Анализ на спецификата на всеки конкретен случай и разработка на индивидуален, пер-
сонализиран подход към всяко семейство.

 ● Направление 2. Образование

Образователният модел у нас поражда сериозни системни проблеми: липса на мотивация 
за учене, ниска функционална грамотност, трудности при реализацията на младите хора 
на пазара на труда, липса на мотивация за въвеждане и използване на модерни интерак-
тивни методи на обучение от страна на преподавателите, търпимост към ситуацията от 
страна на родителите. Всичко това, съчетано с общата икономическа ситуация и усло-
вията на пазара на труда, извежда необходимостта заинтересованите страни – бизнес, 
неправителствен сектор, родителски организации, образователни и обучителни инсти-
туции, да изискат и подкрепят необходимостта от структурна реформа на системата на 
образованието.

В образователната система са идентифицирани два ключови проблема, които спешно 
трябва да намерят решение. 

 ● Първата голяма проблемна област е свързана с учебните програми и начина на пре-
подаване и по-конкретно – слабата ориентираност на обучението към практиката, го-
лемият обем и липса на фокус и подходяща структура на учебното съдържание, па-
сивният модел и липсата на интерактивен подход в преподаването. С оглед на това 
образователният процес драматично се разминава с очакванията на младите хора по 
отношение на начин на преподаване и получавани знания. Необходимо е прилагане на 
съвременни технологии в обучението и многократно увеличено участие на подраства-
щите и младежите в процеса на придобиване на знания, като се стимулира творческо-
то и аналитичното мислене и формулирането на идеи и визия за собственото бъдеще. 
От огромна полза би било въвеждането на игрови и състезателни елементи на всички 
образователни нива, с цел елиминиране на бариерите и неудобството при комуника-
цията, както и подобряване на работата в екип. 

 ● Втората голяма проблемна област касае начина на финансиране на учебните заведе-
ния. Формулата „повече ученици = повече средства“ понижава драстично качеството 
на образованието и доверието в образователните институции, неграмотни младежи 
придобиват образователна степен, а делът на функционално неграмотните става при-
теснително висок.

Проучванията определят липсата или ниската степен на образование като основен фак-
тор, от който зависи бъдещето на подрастващите и младежите, а преждевременното от-
падане от училище – като ключова предпоставка за придобиване на дълготраен статус на 
NEETs.

На национално ниво интервенциите, мерките и услугите в образованието, насочени към 
групата на NEETs, са обособени в три големи групи – свързани с намаляване на прежде-
временно отпадналите от училище, с професионалното образование и обучение и с ви-
сшето образование.

 ● Свързани с намаляване на дела на преждевременно отпадналите от училище

Стратегията за намаляване дела на преждевременно отпадналите от училище 2014-2020 
г. и Планът за изпълнение на Стратегията включват набор от политики и мерки, свързани 
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с превенция, интервенция и компенсация на ефекта от преждевременното напускане на 
училище. Проблемът е обхванат и в проекта на Закон за детето, който предвижда специа-
лен координационен механизъм, както и специфични мерки и услуги за подкрепа на деца, 
трайно непосещаващи училище. С оглед на факта, че 47% от NEETs принадлежат към тази 
група, тези мерки са адресирани пряко към тях. 

В допълнение проучванията идентифицират и друг ефективен механизъм за ранно сиг-
нализиране на отпадането и превенция за попадане в групата на NEETs – мониторинг 
върху представянето на младежите в училище. Действието на този механизъм изисква 
ясни критерии, на база на които учителите да определят младите хора в риск. 

В процеса на проследяване е необходимо да се предвидят мерки за наблюдение и на прия-
телското обкръжение на младите хора в риск, предвид факта, че всеки потенциален NEETs 
(лице, заплашено от отпадане от училище например), има капацитет, въздействайки с по-
ведението си върху връстниците си/съучениците си, да „произведе“ и други такива мла-
дежи, т.е. явлението може да се мултиплицира, ако не бъде оказано въздействие. 

 ● Свързани с професионалното образование и обучение

Наблюдава се сериозно разминаване между предлаганото от професионалните училища 
обучение и търсенето на пазара на труда. Професионалното образование и обучение не 
е достатъчно гъвкаво и трудно се адаптира към динамиката на пазара на труда. Профе-
сионалните училища изостават в предлагането на нови професии, а някои произвеждат 
кадри, чиято реализация е проблематична. Този дисбаланс е една от причините младежи, 
завършили гимназии или колежи с определена професия, да остават „извън борда” и да 
попадат в групата на NEETs. 

Политиките и мерките, свързани с професионалното образование и обучение, са обхвана-
ти в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република 
България за периода 2015-2020 г. и Закона за професионално образование и обучение. 
Предвидените в ЗПОО промени, свързани с въвеждането на дуалното образование, на 
система за валидиране на придобитите знания и умения и на система за натрупване и 
трансфер на кредити в професионалното образование и обучение се приемат като част от 
мерките, насочени към NEETs, от гледна точка на факта, че позволяват придобиване на 
практически умения, признаване на умения, придобити впоследствие и придобиване на 
квалификация на лица, които до този момент са изключени от системата. 

С оглед на заключението, че NEETs са група със специфичен профил и нужди е необходи-
мо при прилагането на тези мерки да се предвидят по-гъвкави механизми, които да бъдат 
съобразени с индивидуалните потребности на NEETs и конкретни„пътеки” за учене и ва-
лидиране на резултатите, постигнати при неформално и самостоятелно учене. 

 ● Свързани с висшето образование

Необходими са спешни промени, които да осигурят връзката на образованието с бизне-
са на нормативно ниво. Подобни промени биха допринесли за повишаване интереса на 
младите хора към висшето образование, предлагайки специалности, които кореспонди-
рат с възможностите за реализация. Предприетите действия от МОН за подпомагане на 
практическите стажове и кариерното ориентиране на студентите към настоящия момент 
не са достатъчно ефективни и не способстват за подобряване на връзките на висшите 
училища с пазара на труда. 
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 ● Направление 3. Пазар на труда

NEETs се считат за една от най-проблемните групи в контекста на младежката безработи-
ца на ниво Европейски съюз. Този проблем в България е адресиран от няколко ключови 
документа – Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 
(т.нар. „Младежка гаранция”), Актуализираната Стратегия по заетостта, Националната 
стратегия за младежта, областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. С ог-
лед синхронизираното изпълнение на всички предвидени политики и мерки е необхо-
дим стриктен механизъм за координация, който да позиционира отделните институции 
в цялата система на интервенции към NEETs и да опише ясно ролята, отговорностите на 
всеки участник и конкретния начин на взаимодействие.

Сравнението между дела на NEETs и коефициента на безработица показва, че рискът за 
попадане в групата е по-голям в районите с висока безработица и обратното. Тази за-
висимост извежда необходимостта мерките, свързани с NEETs, да бъдат териториално 
диференцирани.

Сред най-сериозните бариери за започване на работа пред NEETs е липсата на квалифи-
кация. Младите без специалност са една от най-рисковите групи сред NEETs, разполагаща 
с най-малко възможности за реализация на пазара на труда. Те остават и най-дълго в си-
туация NEET, което води до загуба на мотивация и трудови навици и в крайна сметка – до 
излизане извън работната сила (т.нар. обезкуражени безработни).

Ключова предпоставка за придобиване на статус на NEETs е и липсата на опит като ос-
новна бариера при търсенето на работа. Това е проблем на всички млади хора у нас и 
е пряко свързан с липсата на практическа насоченост на образованието. Стажантските 
програми и мерките за заетост са непопулярни възможности за справяне с този проблем, 
тъй като информираността за тях е ниска. Те достигат до ограничен кръг лица, които са 
и сред най-малко рисковите групи – етнически българи със завършено средно или висше 
образование. Необходимо е да бъдат предвидени адекватни механизми за информиране – 
както в училищата, така и в други центрове за информация и комуникация – библиотеки 
и читалища, интернет клубове, офиси на местни НПО и други. Начинът на представяне 
на информацията трябва да е съобразен с образователното ниво на NEETs, т.е. текстовете 
трябва да са кратки, ясни, написани на достъпен език и подходящо визуализирани. 

В групата на NEETs са налице сериозни информационни дефицити по отношение на про-
цеса по търсене на работа (как, къде, какви документи са необходими и как се подготвят 
и предоставят), формулирането на собствените конкурентни предимства и представяне-
то пред работодателите. Необходимо е работата по преодоляването на този проблем да 
започне още в училище. В учебните програми в 7-ми и 8-ми и 11-ти и 12-ти клас трябва 
да се включат часове за професионално ориентиране, механизми за търсене на работа, 
представяне пред работодателите, договаряне и други. Това ще отговори и на желанията 
на учащите училището да ги подготвя в по-голяма степен за „нещата от живота“.

 ● Направление 4. Мотивация

Мотивацията e един от значимите проблеми, свързан с включването на NEETs на пазара 
на труда, предвид факта, че това е динамична величина, която намалява с всеки следващ 
неуспех. 

Мерки в тази посока се предлагат основно от Агенцията по заетостта, която организира 
мотивационни обучения за безработни лица, включително млади хора, попаднали в гру-
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пата на NEETs, чрез Бюрата по труда. Това обаче е крайно недостатъчно. Необходими са 
най-общо три типа мерки: 

 ● Информационни – целят повишаване на информираността за възможностите, пред-
вид факта, че често зад липсата на действие се крие незнание, а не нежелание (особено 
при младите от българския етнос). 

 ● Мотивационни – следва да са насочени към най-застрашените от дълготраен статус 
на NEETs, т.е. към неактивните.

 ● Насочени към ромския етнос – при тях усилията трябва да бъдат насочени, от една 
страна, към родителите – за превенция на ранните бракове и намаляване на прежде-
временното отпадане от училище на момичетата, а, от друга – към младите хора като 
цяло – за промяна на нагласите към образованието и перспективите, които могат да се 
открият (последното най-вече чрез добри примери в самата ромска общност). 

Препоръчително е също да се прилагат и предвидените в Актуализираната Стратегия по 
заетостта консултации от социални педагози и социални работници, подкрепа и консул-
тиране на младите хора за тяхното образование и подобряване на перспективите за рабо-
та в процеса на преход от училище към заетост и изготвяне на индивидуални планове за 
развитие, подневно участие във форми на обучение и практикуване на занаяти, усвоява-
не на различни компетентности и други.

Необходимо е да се предвидят мерки и за повишаване на мотивацията за продължаване 
на образованието, конкретно за групата на NEETs, тъй като по този показател различията 
с останалите млади хора са изключително сериозни. 

Трябва да се търсят механизми за подкрепа на лицата сред NEETs, които са запазили този 
статус повече от година. Тази подкрепа може да бъде психологическа – за работа върху 
виждането за себе си и собствените предимства, но и под формата на специализирани 
стажантски програми – за добиване на трудови навици и увереност в комуникацията в 
работна среда, или обучения с практическа насоченост. 

Мерки към младежи с увреждания и СОП

Хората със здравословни проблеми, увреждания и специални образователни потребности 
представляват специфична целева група, тъй като при тях действат различен тип ограни-
чения. Необходимо е да бъдат предвидени конкретни мерки, съобразени с физическото 
им състояние, включително изграждане на достъпна физическа среда и по-добра подго-
товка на ресурсните учители. На национално ниво трябва да се търсят възможности за 
въздействие върху отношението на работодателите и общността като цяло към хората с 
увреждания и приемането им като равни, по примера на останалите държави в ЕС.

Взаимодействието на младите с институциите

Като цяло състоянието на взаимоотношенията между младите хора и институциите в 
България не е особено благоприятно като база за изграждане на ефективна комуникация. 
От страна на младите е налице липса на доверие във възможностите на институциите, а 
от страна на институциите – незаинтересованост и неразбиране на нуждите на младите. 
Наблюдават се пропуски в комуникацията и в двете посоки и вследствие на това – слаба 
информираност на младежите за политики, програми и мерки, свързани с младежта. Като 
резултат от това ефективността на инструментите за институционална подкрепа рязко 
намалява. 
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Необходими са усилия в две посоки – първо, насочени към младежите – за подобряване 
на информираността им чрез осигуряване на посредници с пряк достъп до съответните 
целеви групи (например читалища, библиотеки, НПО, интернет клубове и други), и вто-
ро, насочени към служителите в съответните служби – за подобряване на уменията им за 
комуникация и осигуряване на по-добро обслужване на младежите, особено на тези със 
специални потребности.

Заключение
През 2014 г. младите хора в България, принадлежащи към групата NEETs (т.е. които не 
работят, не учат и не се обучават) представляват 22% от всички подрастващи и младежи 
на възраст между 15 и 24 години. С този дял България  заема незавидното първо място 
сред страните-членки на Европейския съюз, където младите хора, които не работят и не 
участват в образование или обучение, са 12.9%4. 

Групата на NEETs e хетерогенна и обхваща различни подгрупи, с различен социално-де-
мографски профил, различна степен на трудова и социална активност и различна степен 
на мотивация, нагласа и възможност за промяна на статуса им. 

Вероятността за попадане в групата на NEETs се влияе от нарушенията в четири  основни 
области: семейна и социална среда и начин на живот, образование, участие в пазара на 
труда и мотивация. 

Институциите, които имат отношение към NEETs,  отчитат мащаба и социaлното измере- отчитат мащаба и социaлното измере-отчитат мащаба и социaлното измере-
ние на проблема, включително риска от маргинализация. Затова NEETs са обект на раз- са обект на раз-са обект на раз-
лични политики, насочени към социалното им включване и интеграция. На институци-
онално ниво са разработени разнообразни програми и мерки, насочени към NEETs. Най-
многобройни и разнообразни са мерките за активиране и включване на младите хора на 
пазара на труда. 

Мерките в областта на образованието са подценени. Те са насочени основно към нама-
ляване на дела на преждевременно отпадналите от училище – една от най-рисковите за 
придобиване на статут NEETs групи. Необходима реформа в образованието, която да про- групи. Необходима реформа в образованието, която да про-групи. Необходима реформа в образованието, която да про-
мени съществуващия модел на училищно образование, да повиши мотивацията и квали- на училищно образование, да повиши мотивацията и квали-на училищно образование, да повиши мотивацията и квали-
фикацията на учителите, да повиши интереса и ангажираността на учениците към учеб-
ния процес, както и мотивацията им за учене и труд.  Мерките в образованието са изклю-
чително важни, защото биха имали характер на превенция за по-нататъшно придобиване 
на статус NEETs. 

Въпреки многообразните мерки обаче, липсва единна и координирана политика по от-
ношение на NEETs. Мерките не обхващат балансирано цялата съвкупност от млади хора, 
които не учат, не работят и не се обучават и не са съобразени със специфичния профил на 
всяка от подгрупите. Към най-застрашените лица в групата на NEETs не са насочени адек- не са насочени адек-не са насочени адек-
ватни мерки. Липсва ясна система от индикатори за оценка на ефективността на прила-
ганите мерки и програми към NEETs. 

Разработването на карта на NEETs на общинско, областно и национално ниво, чрез която 
да се идентифицират броят и делът на NEETs, социално-демографския им профил, съ- им профил, съ-им профил, съ-
ществуващите мерки към NEETs в областта на образованието и обучението и пазара на 
труда, ще покаже динамиката и тенденциите в групата, ще идентифицира както предиз-

4  Eurofound, NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, 
2012, по данни на Евростат за 2012 г.
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викателствата, така и добрите практики в справянето с този проблем. 

Институциите и организациите, работещи с групата на NEETs, както на национално, така 
и на регионално ниво, действат самостоятелно, без ясен фокус и без разработен коорди-
национен механизъм, който да опише ролята, отговорностите и задълженията на всеки 
участник по отношение на действията, насочени към NEETs. Това ограничава ефекта от 
прилаганите мерки, като същевременно увеличава разходите. Не е идентифицирана и 
институция, която да играе лидерската роля в провеждането на единна и координирана 
политика към NEETs. 

Проблемът с групата на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, трябва 
да влезе спешно в политическия дневен ред, тъй като ежегодните икономически загуби 
от оттеглянето на NEETs от пазара на труда възлизат на 1.9 млрд. лв. (изчислено на база 
оценка за загубата на България в размер 2.36% от БВП5 и 80.2 млрд. лева БВП за 2013 г.). 

5  Пак там, стр. 75
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