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Актуална на европейско и национално ниво, темата за заетостта на младите хора 

включва широкоспектърно поле от фактори, определящи активното и успешно 

включване на младежите на пазара на труда. Висококачественото 

професионално образование и обучение (ПОО) е един от факторите, които 

играят ключова роля за осъществяване на прехода от образование към работно 

място.  

Тема на настоящия брой е дуалната система на обучение, разгледана като 

една от успешните практики за интегриране на младите хора на пазара на 

труда и фактор за поддържане на ниска младежка безработица. За вникване 

в същността на понятието (по същество представляващо комбиниране на 

училищното образование с опит, извлечен от работното място) ще се спрем 

върху два, концептуално обвързани един с друг проблеми. Първата част 

разглежда развитието на дуалната система на обучение в европейските страни, в 

частност в Германия, където дуалното обучение е утвърдена практика. Дуалната 

система в страната не само позволява на обучаващите се да се запознаят с 

технологичните и организационните аспекти на компаниите, но е и полезен 

инструмент за индустрията - чрез предлагането на стажове е възможно да бъде 

избегнат дефицитът на квалифициран персонал.  

Втората част на този брой на Социална Европа е посветена на кратък обзор на 

младежката заетост на европейско ниво и създадената с оглед на 

предизвикателствата пред младите хора на пазара на труда Гаранция за 

младежта. В този контекст развитието на идеята за дуалното образование е една 

от необходимите стъпки за преодоляване на дефицита на знания и умения, но и 

за улесняване на прехода от безработица към заетост. Представена е в най общ 

план и ситуацията на трудовия пазар в България и националния принос към 

Гаранцията за младежта
1
.  

В условията на бързо развиваща се икономика, естеството на повечето работни 

места в цялата икономика непрекъснато се развива. Това  развитие означава, че 

уменията, които работникът първоначално реализира в работа си, могат да не са 

вече актуални с промяната на работните места. Тези  промени трябва да бъдат 

разглеждани през призмата на "ученето през целия живот", тема, която не 

бива да бъде забравяна в днешните дискусии за професионалното 

образование и обучение. В момента има достатъчно доказателства за значението на 

първоначалната заетост, свързана с програмите за стажуване и чиракуване за 

улесняване на пригодността за заетост на следващите етапи в живота. Ученето през 

целия живот акцентира върху необходимостта хората да продължат да инвестират през 

целия си живот. То може да осигури необходимата адаптивност и гъвкавост на 

пригодността за заетост през целия жизнен цикъл на човека.  

                                                           
1
 За изготвянето на настоящия брой са използвани следните текстове: “Summary of the peer review on “The 

dual training system-integration of young people into the labour market”, Berlin, 24-25 September 2012” 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1070&langId=en&newsId=1948&moreDocuments=yes&tableName=ne

ws ; “Learning exchange on “Dual apprenticeship schemes: qualifications and labour market needs”, Berlin 5-6 

September 2013” http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1073&furtherEvents=yes&limit=no ; 

Работен документ на службите на Европейската комисия, придружаващ документа Предложение за 

препоръка на Съвета за Гаранция за младежта (05.12.2012 г.); Препоръка на Съвета 22 април 2013 година 

за създаване на Гаранция за младежта; Съобщение на Комисията „Да обединим усилията си в подкрепа на 

младите хора в Европа. Призив за действия срещу младежката безработица”, 2013 г.); Национален план за 

действие по заетостта 2014 година (НПДЗ); Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта (НПИЕГМ);  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1070&langId=en&newsId=1948&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1070&langId=en&newsId=1948&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1073&furtherEvents=yes&limit=no
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1. ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА – 
ИНТЕГРИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

1.1. ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В  КОНТЕКСТА НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС  

 Високата и нарастваща безработица на младите хора е сериозен проблем 

за Европа, като през последното десетилетие в някои страни тя е около два пъти 

по-висока от средната за цялата работна сила. Като резултат от кризата, в много 

европейски страни делът на младежката безработица се увеличи още повече. 

Европа е изправена пред период, когато, въпреки нарастващия дял на 

обучаващите се младежи, огромен брой млади европейци напускат 

образователната система без нужните им умения за намиране на заетост. 

Икономическата криза допринесе не само за загубата на работни места, но също 

и за намаляване на възможностите за заетост на младите хора в повечето 

европейски страни.  

 Предприемането на мерки и инициативи, с оглед подпомагане 

провеждането на качествени стажове/ обучения и увеличаване ангажираността и 

участието на работодатели и младежи в стажове, е ключов компонент на 

политиките, подкрепяни от разнообразни европейски инструменти като 

Европейския социален фонд. Общо мнение е, че висококачественото 

професионално образование и обучение, доколкото включва придобити на 

работното място знания, спомага за улесняване на прехода от образование към 

заетост.  

Въпреки, че сферата на образованието не е една от основните области на 

компетентност на Европейския съюз, националните системи за висше 

образование са силно повлияни от политиката на европейско равнище, 

определена от т.нар. Болонски процес.  През последните 10 години, системата 

на ППО също е обект на сътрудничество и координация, макар и все още в по-

ранен стадий. 

 Декларацията от провелата се през ноември 2002 г. среща в Копенхаген, 

известна като „процеса от Копенхаген“, постави началото на европейската 

стратегия за засилване на европейското сътрудничество в областта на 

професионалното образование и обучение (ПОО). Процесът от Копенхаген 

изигра решаваща роля за осъзнаването на значимостта на ПОО както на 

национално, така и на европейско равнище. Най-осезаем е напредъкът при 

общите европейски инструменти
2
, принципи и насоки, които бяха 

разработени, за да се подобри прозрачността на квалификациите, тяхната 

сравнимост и преносимост, както и за да се подобри гъвкавостта и качеството 

на обучението. С тях се поставят основите на истинско европейско 

пространство за образование и обучение. Ефектът от процеса от Копенхаген 

върху политиките в областта на ПОО беше бърз и осезаем: той предизвика 

задълбочени реформи, сред които разработването на национални 

квалификационни рамки с цел прилагането на Европейската квалификационна 

                                                           
2
 Европас, Европейска квалификационна рамка, Европейска система за трансфер на кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейска референтна рамка за осигуряване на 

качество в професионалното образование и обучение (EQAVET).  
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рамка (EQF) и преминаването към подход, съсредоточен върху постигнатите 

резултати от ученето. Като изместват гледната точка от учебен процес, 

съсредоточен върху вложените ресурси, към учебен процес, съсредоточен върху 

резултатите от ученето, всеобхватните рамки, които включват  общото 

образование, ПOO и висшето образование, могат да спомогнат за създаването на 

прозрачни, достъпни и гъвкави национални квалификационни системи.  

Някои от ключовите инициативи, с които Европейската комисия 

насърчава държавите-членки да организират повече стажове и други форми на 

базирано на работното място обучение, са:  

 Комюникето от Брюж (декември 2010) относно засилването на 

европейското сътрудничество в областта на професионалното 

образование и обучение за периода 2011—2020 г. беше в отговор на 

загрижеността на Европейските институции за укрепване на ролята на ПОО 

за изпълнението на Стратегията Европа 2020
3
 и доразви насоките на 

сътрудничество. 

В него се посочва необходимостта от: 

- подобряване капацитета на ПОО, който трябва да отговоря на 

променящите се изисквания на пазара на труда. За да може при предлагането на 

ПОО да бъдат отчетени променящите се нужди на пазара в дългосрочен план, се 

изисква по-добро познаване на нововъзникващите отрасли и умения и на 

перспективите пред съществуващите професии. 

- редовно преразглеждане на стандартите за предоставяне на 

образование/ обучение, които определят какви знания и умения трябва да се 

очакват от притежателя на дадена диплома или сертификат от страна на всички 

заинтересовани.  

-  всестранни подходи, които да свържат ПОО с други политики, по-

специално с политиката в областта на заетостта и социалната политика. 

 Това означава тясно сътрудничество между заинтересовани страни, 

играещи активна роля при прогнозирането на нужните умения, сред които са 

представители на съсловията, социални партньори, съответни организации на 

гражданското общество, както и организации, предоставящи образование и 

обучение. Съдържанието, инфраструктурата и методите на ПОО трябва редовно 

да бъдат адаптирани в съответствие с прехода към нови производствени 

технологии и организация на работа.  

Първоначалното и продължаващото ПОО имат обща двойна цел - да 

допринесат за  пригодността за заетост и за икономическия растеж, и да 

отговорят на широк спектър обществени предизвикателства, по-специално 

да насърчават социалното сближаване. Те следва да предлагат както на младите 

хора, така и на хората в зряла възраст атрактивни и стимулиращи възможности 

за професионално развитие и да са еднакво привлекателни както за жените, така 

                                                           
3
 На 9 юни 2010 г. Европейската комисия прие Съобщение „Нов импулс за европейското сътрудничество в 

професионалното образование и обучение за подкрепа на Стратегията „Европа 2020“, с което се предлага 

общата рамка на бъдещата програма за европейската политика в областта на ПОО. Комюникето от Брюж е 

в отговор на Съобщението на ЕК 
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и за мъжете, за хората с висок потенциал и за тези, които по някаква причина са 

изложени на риск от изключване от пазара на труда.  

ПОО има важна роля за постигането на двете водещи цели в областта на  

образованието, заложени в Стратегията „Европа 2020“, по-конкретно - до 2020 

г. да се намали до под 10 % делът на преждевременно напусналите 

образователната система и да се увеличи до поне 40 % делът на лицата на 

възраст 30-34 години със завършено висше или равностойно на висше 

образование. То ще подкрепи и реализацията на целта за заетост от 75%. 

Ученето в процеса на работа е начин хората да развият потенциала си. 

Фактът, че обучението се извършва в работната среда значително допринася за 

изграждането на професионална идентичност и повишава самочувствието на 

хората, които иначе може да се възприемат като неуспели. Обучението на 

работното място позволява на работещите да развият потенциала си, като в 

същото време запазят доходите си. Добре функциониращото ПОО, което 

позволява обучение на работното място и извън него - почасово или целодневно 

- може да има важен принос за развитието на включващ пазар на труда. 

 Инициативата за създаване на възможности за младежта
4
 (декември 

2011), целяща да увеличи заетостта сред младите хора чрез повишена 

мобилност, засилено партньорството на всички нива между публичните 

власти и социалните партньори и по-добро използване на Европейския 

социален фонд.  

 В допълнение през юли 2012 год., като част от Европейския семестър
5
, 

към държавите-членки бяха отправени 16 специфични за всяка държава 

препоръки, фокусиращи се върху ПОО и необходимостта от реформи. 

Подобно послание вероятно да бъде намерено и в пакета „Преосмисляне 

на образованието”
6
 и в пакета „Мерки за младежта”

7
.  

 За по-нататъшното развитие на политиките за младежка заетост, 

Европейският съвет акцентира на неформалната си среща от 30 януари 2012 г., 

                                                           
4
 „Youth opportunities initiative” 2012-2013 год. цели намаляване на младежката безработица. Инициативата 

е част от по- широката европейска инициатива за образование и заетост, наречена „Младежта в движение” 

(“Youth on the move”). За повече информация: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006 

 
5 Европейската комисия е заложила годишен цикъл за координиране на политики и икономики, наречен 

Европейски семестър. Всяка година Европейската комисия прави детайлен анализ на програмите за 

икономически и структурни реформи на страните- членки, като прави своите препоръки за следващите 12- 

18 месеца. За повече информация: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm 

 
6  Пакетът „Преосмисляне на образованието” („Rethinking Education") е стартиран през 2012 г. с цел 

коригиране на европейските образователни системи, за да се задоволи нарастващото търсене на по- високи 

умения и намаляване на безработицата. Трите ключови области, към които е насочена инициативата са: 

качество, достъпност, финансиране. Предназначението на реформите е: 1) повишаване на базовото ниво на 

уменията; 2) насърчаване на стажуването; 3) насърчаване на предприемачеството; 4) повишаване на 

чуждоезиковите умения. За повече информация: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/com669_en.pdf 

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_en.htm 
7 Пакетът за младежка заетост (“Youth package”) е продължение на действията за младежта, развити в по- 

широкия Пакет за заетостта, и включва: 1) предложение към страните- членки за въвеждане на Гаранцията 

за младежта, приета от Съвета през април 2013 г.; 2) Втори етап на консултации между европейските 

социални партньори по създаването на качествена рамка за стажуването (Second-stage consultation of EU 

social partners on a quality framework for traineeships); 3) Европейски алианс за стажуване и пътища за 

редуциране препятствията пред младежката мобилност.  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/com669_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0728:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0728:EN:NOT
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че страните- членки трябва „в сътрудничество със социалните партньори и, 

където е възможно - с интегриране в образователните програми, 

съществено да увеличат броя на стажовете и обученията, за да осигурят 

реални възможности за младите хора”.  

С оглед систематичното решаване на ситуацията при младите хора, 

държавите-членки бяха поканени да развият и реализират изчерпателни 

инициативи по заетостта, образованието и уменията.  

 

Практиката показа ясно, че успехът на Европейската стратегия не зависи от 

един единствен актьор, а от включването и ангажирането на всички участници. 

Силните партньорства между публичните власти, работещи в тясно 

сътрудничество със социалните партньори, са необходими с оглед създаването 

на учебен план, профили на компетенциите и взаимна размяна на информация 

за възможностите за заетост на завършилите ПОО.  

 

1.2. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДУАЛНАТА 

СИСТЕМА  

Какво представлява дуалната система на обучение 

Страните в ЕС се различават значително по отношение на своите 

институционални образователни рамки. Германия, Австрия, Швейцария и 

Дания се считат за страни с добре развита дуална система, комбинираща 

професионално обучение в рамките на образователна институция и 

професионална практика/ чиракуване в предприятие. В тези страни голяма част 

от младите хора избират тази форма на професионално образование, в която 

учебните програми и квалификация са стандартизирани, разработени съвместно 

от организациите на работодателите, синдикатите и образователните 

институции. В тези държави се наблюдават и най-ниските стойности на 

младежка безработица в ЕС. 

 

Дуалната система 

 

е специфичен модел за професионално обучение, който поставя акцент върху 

практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време при 

дуалната система се разделя между обучение по теория  в професионално 

училище и работа във фирма. С този модел се елиминира проблемът с липсата 

на стаж, който пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия 

веднага след завършване на училище. Фирмите си спестяват разходите и 

времето за обучаване на новоназначените служители, защото те вече имат 

необходимите знания и умения. 

Предимствата на дуалната система се демонстрират най-убедително от 

статистиките за младежката (и обща) безработица в държавите от ЕС, в които 

системата е най-добре развита. Благодарение на този модел на професионално 

образование и обучение процентът на младежка безработица в Австрия и 

Германия е едноцифрено число, за разлика от всички останали държави в ЕС.  
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Тези ниски нива на младежка безработица, особено в Германия и 

Австрия, често биват обяснявани със заслугите на дуалната образователна 

система, която гарантира високо качество на квалификациите и съответствие с 

нуждите на пазара. Поради това познаването и прилагането на добри практики, 

свързани с дуалната система, би могло да допринесе за структурни промени на 

пазара на труда и да доведе до по-високи нива на младежка заетост и в 

останалите държави-членки на ЕС. 

Немалко са обаче и експертите, неодобряващи дуалната система на 

образование, които твърдят, че придобиването на специализирани и 

практически умения в рамките на тази система спомага в краткосрочен план за 

висока заетост. Същевременно, обаче, в дългосрочен план, поради динамиката 

на пазара, виждат опасност за по-високи нива на безработица сред същите хора 

поради „остаряване“ на уменията им. 

Предимствата на дуалната система се демонстрират най-убедително от 

статистиките за младежката (и обща) безработица в държавите от ЕС, в които 

системата е най-добре развита. Благодарение на този модел на професионално 

образование и обучение процентът на младежка безработица в Австрия и 

Германия е едноцифрено число, за разлика от всички останали държави в ЕС. В 

България безработните младежи са повече от една четвърт, което нарежда 

страната ни сред държавите с най-висока младежка безработица в ЕС. 

 
ПОЛЗИТЕ ОТ ДУАЛНАТА СИСТЕМА, ИЛИ КОЙ КАКВО ПЕЧЕЛИ 

ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ БИЗНЕСЪТ ДЪРЖАВАТА 

Получават практически 

умения и стаж  

Осигуряват си по-добри 

перспективи на пазара на 

труда  

Трудът им по време на 

обучението се заплаща  

Могат да намерят подходяща 

работа в родното си място  

 

Осигурява си подходяща 

работна ръка  

Обучаваните усвояват 

специфичните умения, 

необходими на фирмата  

Спестява време и разходи за 

въвеждане в работата на 

новонаети служители  

Повишава се лоялността на 

персонала  

Получава данъчни 

облекчения и финансова 

подкрепа от държавата  

 

Ниска младежка безработица  

Спестява публични разходи  

Възможности за учене през 

целия живот  

Гъвкав инструмент за реакция 

при кризи  

 

 

Практиката на страните, които са въвели дуалната система на 

обучение, показват, че както предприятията, така и обучаващите се имат 

полза от въвеждането й. За предприятията предимствата са, че ще бъдат 

усвоявани професии, които отговарят на потребностите на всеки бранш. Не по-

малко важни са и постигането на продуктивни резултати от обучаващите се, 

удовлетворяване на потребността от работна ръка и ниските разходи за 

начинаещите в професията. За обучаващите се най-големите ползи от дуалната 
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система са получаване на практически ориентирано обучение, което осигурява 

заетост и придобиване на социална и професионална компетентност. 

Дуалната система ще се отрази благоприятно и на държавата като цяло, защото 

постепенно бизнесът ще поеме своя финансов ангажимент към практическото 

обучение, което ще доведе до облекчаване на обществените бюджети. Едно от 

най –важните предимства обаче е намаляване на младежката безработица”. 

 

1.3. ОПИТЪТ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ  

Германската дуална система на обучение 

 Дуалната система на обучение в Германия е с дълга традиция, 

осигурявайки признати и високо ценени квалификации в около 340 приети 

професии чрез система на обучение, която комбинира опит и практика на 

работното място с професионално колежанско образование. Дуалната система 

на обучение е широко призната като една от основите на икономическия успех в 

Германия, но и като един от факторите за поддържане на ниски нива на 

младежка безработица, дори по време на икономическата криза.  

В Германия младежката безработица е ниска в сравнение със средните 

европейски стойности. Без съмнение отчасти това се дължи на благоприятната 

икономическа ситуация и демографското развитие на страната, но също така и 

на нейната система за професионално образование и обучение, доминирана от 

дуалното- обучение (обучение тип стажуване, включващо комбинация от 

вътрешно-фирмено и училищно обучение). Дуалната система на обучение се е 

доказала като успешна в поддържането на ниски нива на младежка безработица 

и улесняването на прехода на младежите към пазара на труда.  

Германската "дуална система" е добре познат пример на "редуване" на 

професионалното образование и обучение, предлагаща комбинация от периоди 

на обучение в учебно заведение и на работното място. По-конкретно, тя е под 

формата на схема за чиракуване/ стажуване, където чиракът/ стажантът е 

договорно свързан с работодателя и получава заплата. Чиракуването/ 

стажуването има  дълга традиция в Германия и може да се разглежда като 

гръбнак на германската система на професионално обучение.  

 

Как функционира дуалната система в Германия – кратък преглед 

Разпределение на учебното време: 20% теория и 80% практика. Изучават се  

общообразователни предмети и теория по избраната професия. Обучението 

приключва с изпит. След успешното му полагане, обучаваният става 

квалифициран работник. Практиката е свързана с: реална работа във фирма с 

продължителност от 2 до 4 години по договор за обучение със заплащане на 

труда.  

Регулиране на дуалната система: Държавата утвърждава списъка с 

професиите и методиките, за да има еднакви критерии за квалификация.  

Организации на работодателите и синдикати имат инициативата за: 

професиите, включени в системата и актуализирането им, съобразно нуждите на 
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бизнеса; Методиките за обучение по различните професии и адаптирането им 

към развитието на технологиите.  

Комисии от представители на съответните занаятчийски камари и браншови 

организации: Провеждат изпитите след приключване на чиракуванто/стажа; 

издават удостоверения.  

Специална и значима роля играе Федералният институт по ПОО (BiBB). 

Специални органи, съставени от работодателските организации и синдикатите: 

проверяват фирмите; посредничат при проблеми; съхраняват договорите за 

обучение.  

Финансиране на дуалната система: Фирмите плащат възнагражденията на 

учениците; Браншовите и занаятчийските камари финансират всички органи, 

които администрират системата; Държавата финансира професионалните 

училища. 

Чрез комбинация от натрупан на работното място опит и професионално 

колежанско обучение, дуалната система на обучение осигурява квалификации 

за признатите в секторите професии. Наблягането на практически натрупания 

трудов опит чрез вътрешно-фирмено обучение и назначаване е един от фактите, 

отличаващ дуалната система на обучение от моделите на обучение в други 

страни, тъй като позволява на обучаващите се да привикнат с технологичните и 

организационните аспекти на компаниите, получавайки по-задълбочен поглед 

върху работната среда. Дуалното обучение в Германия е считано като високо 

стойностна пътека към пазара на труда, водеща към квалифицирани работни 

места, но също така и разкриваща по- нататъшни възможности за обучение във 

висшето образование. Около 66% от всяка младежка кохорта, напускаща 

общото образование, се включва в дуално обучение.  

 Обучението на работното място при дуалната система трябва да се 

базира на регулации, задаващи продължителността и съдържанието му, както и 

минималните изисквания за получаване на официално щатно признание на 

професията (около 349 признати професии).  

 От гл.т. на управлението му, силното ангажиране на всички страни е 

ключов фактор за успеха на дуалното образование в Германия. Социалните 

партньори играят важна роля за установяване на необходимите (нови) работни 

профили и за правилното надграждане на учебния план. Нещо повече - на 

местно ниво доставчиците на професионално обучение имат връзка с важни 

работодатели, за да са сигурни, че специфичните им изисквания могат да бъдат 

посрещнати посредством колежанското обучение. Търговските камари играят 

роля при осигуряване на качествено вътрешно- фирмено обучение в дуалната 

система.  

Един от ключовите фактори, обясняващ солидната репутация на немския модел 

за дуално обучение, е силната ангажираност на социалните партньори при 

ръководенето на системата на чиракуване/ стажуване, както и обособяването на 

работодателите като ключови актьори за осигуряване на ПОО.  

 Дуалната система на обучение се е доказала като полезен инструмент 

както за младите хора, така и за индустрията. Много работодатели виждат 

предлагането на стажове като начин за предотвратяване на бъдещ дефицит на 
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квалифициран персонал, който е вероятно да възникне като резултат от 

демографските изменения. Практиката на Германия показват, че ползите от 

наемането на чирак/ стажант (от гл.т. на продуктивността им) започват да 

надвишават разходите за обучение от втората година на назначаването. В 

допълнение, бившите чираци/ стажанти са ценени, защото вече са запознати с 

културата и дейността на организацията, което от своя страна повишава тяхната 

мотивация. Като цяло, на около 60% от бившите стажанти е предложена работа 

след завършване на тяхното обучение.  

 

„Националният пакт” и свързаните с него  мерки за подкрепа на 

прехода от училище към обучение 

 В отговор на сериозната липса на места за чиракуване/ стажуване, на 16 

юни 2004 год. работодателските организации и Федералното правителство в 

Германия подписаха „Национален пакт за професионално обучение и 

насърчаване на специалисти от следващото поколение”
8
.  

Целта на този Пакт беше да предложи на всички млади хора, 

заинтересовани от професионалното обучение, възможността да се включат в 

чиракуване/ стаж. Националният пакт трябваше да отговори на демографските 

тенденции и очаквания дефицит на специалисти в Германия. Националният пакт 

беше подписан за период от три години (2004-2007) и междувременно беше 

възобновяван два пъти: последната версия се отнася за периода 2010-2014 

                                                           
8
 От английски: „National Pact for vocational training and promoting next generations’ specialists” 

Фирмен пример 

Дойче бан (DB), основен доставчик на дуално обучение 

 

  

Железопътната компания Дойче бан (DB) наема около 200 000 души в 

Германия и тренира около 10 000 стажанти, разпределени в 25 професии в 

сферата на транспорта, технологията, търговията и IT.  

Около 3000 нови стажанти стартират всяка година, като този брой е зададен с 

цел да се посрещне вътрешното търсене - около 95% от успешно завършилите 

обучението си стажанти впоследствие се назначават на работа. В допълнение, 

в DB към стандартното дуално обучение (комбиниращо вътрешно-фирмено и 

професионално училищно обучение) на стажантите се осигурява експертно 

обучение от департамент „Обучения”. Важен фокус се поставя на социалните 

компетенции и методологичния капацитет за поощряване на личностното 

развитие на стажанта.  

DB също така е разработила „Шанс +” - предварителна професионална 

програма за млади хора в неравностойно положение (уязвими младежи), които 

получават специална подкрепа през първата година на обучението им - около 

200 младежи се включват всяка година в програмата. Като цяло, с визия да 

посрещне настоящето и бъдещето търсене, DB работи за подобряване на своя 

имидж сред младите хора чрез обяви във вестника, социалната медия или 

посредством коопериране с училищата и публичните служби по заетостта.  
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година. В рамките на първия национален пакт (от 2004 до 2007 г.),  компаниите 

предложиха 30 000 допълнителни стажантски места и 25 000 места за една 

година на фирмено предварително обучение. Оттогава този Пакт и неговите 

нови версии се считат за успешни, тъй като са привлекли допълнителни 

работодатели, предлагащи места за обучение в дуалната система.  

 Липсата на достатъчно стажантски места в Германия успява да 

привлече към позициите само най-добре представящите се студенти, но 

изключва от дуалната система на обучение младежите в неравностойно 

положение. Германия се стреми да преодолее това предизвикателство по 

различни начини, опитвайки най-напред чрез увеличаване на броя на 

стажантските места/ местата за чиракуване посредством споменатия по-горе 

Пакт за обучение, както и посредством осигуряване на предварителни 

професионални програми, подготвящи младите хора за навлизане в стажа, и 

професионално напътствие и менторинг с цел улесняване прехода от основното 

образование към дуалната система на обучение за младежи в неравностойно 

положение.  

 На този ранен етап Германия е положила много усилия за насърчаване на 

индивидуалния преход от училище към обучение, чрез което да се подкрепи  

приспособяването към пазара на труда. Като част от Националния пакт, 

Федералното министерство на труда и социалното дело възприе две мерки за 

младежта, целящи осигуряване на релевантно образование и квалификация, 

както и повишаване на конкурентоспособността в стажантската система: 1) 

Предстажантското обучение „Einstiegsqualifizierung” и 2) интензивното 

професионално консултиране и подкрепа „Berufseinstiegsbegleitung”.  

 Схемата “EinstiegsQualifizierung” (EQ) или предварителното 

стажантското обучение (проведена в периода 2004 и 2007 година) се 

стреми да предостави фирмено обучение с продължителност от 6 до 12 

месеца; цели се квалифициране на младите хора с оглед включването им 

в чиракуване/ стаж в дуалната система. Схемата обединява 

представители на работодателските организации, министри от различни 

страни и други заинтересовани лица от образователния сектор, залагайки 

тематични и количествени цели за създаване на допълнителни схеми EQ 

и допълнителни места за дуално стажантско обучение. Мярката се отнася 

за: млади хора, които не са могли да получат стажантски договор в 

дуалните системи; млади хора, които не покриват изискванията за 

стажантско обучение; кандидати в социално неравностойно положение.   

 Германската схема с ментор (Berufseinstiegsbegleitung) осигурява по-

интензивна подкрепа чрез съветване и напътстване на слабо 

представящите се ученици, обучаващи се в интервала от предпоследната 

година на основното образование до две години след завършване на 

общото образование или до 6 месеца след започване на стажантско 

обучение. Този инструмент подкрепя учениците при получаване на:  

1) базова училищна квалификация при завършването им;  

2) професионална ориентация с оглед развиване на правилен 

професионален избор; 

3) успешна стратегия за търсене на стаж; 
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4) стабилност през първите 6 месеца от стажа.  

Осигуряването на подобна подкрепа става посредством ментори, 

работещи директно с младите хора в съотношение от максимум 20 обучаеми на 

1 наставник. Въпреки че все още няма оценка за резултатите от тази схема, 

става ясно, че за успеха на подобни мерки съветникът или менторът трябва да 

имат достъп до значителни мрежи на работодатели, училища, обучаващи 

институции, общности и родители, с оглед на това да се предложат 

конструктивни съвети и решения. Изисква се известна степен на непрекъснатост 

на състава на ангажираните лица и оказваната от тях подкрепа, за да може да се 

установи доверие между страните и да се предотврати усещането сред 

уязвимите младежи за откъснатост от интеграционния процес.  

Засиленият интерес към германската дуална система през последните 

години може отчасти да се отдаде на видимия успех на системата за улесняване 

на прехода от училище към работа, дори през периоди, характеризиращи се с 

икономически затруднения. Всъщност ролята на дуалната система на обучение 

може да обясни защо през последните години в Германия се наблюдават много 

по-ниски нива на младежка безработица в сравнение с другите европейски 

страни; същевременно не може да се отрече и че цялостната ситуация в 

страната, отнасяща се до икономическия и трудовия пазар, също влияе върху  

достъпните за младите хора възможности. 

  

Опитът на Австрия 

Една от особеностите на австрийската образователна система е тясната 

връзка между икономиката и образованието. От това близко до практиката 

образование печелят не само учениците, но и абсолвентите от средните 

професионални училища, специализираните висши училища и университетите. 

В Австрия, около 40 % от младите хора на възраст 15 години започват 

обучение от типа на чиракуване/стажуване (дуално във фирма и в 

професионално училище на непълно учебно време) в една от около 240 

законово признати сфери за стажуване. Затварянето на фирми, вследствие на 

кризата, доведе до лек спад в броя на обучителните компании (с 5.1 %). Но 

броят на включените в схеми за чиракуване спадна значително по-малко за 

същия период (с 1.3 %). Публичните власти в сътрудничество със социалните 

партньори въведоха мерки в рамките на формалните и неформалните 

сегментите на ПОО за смекчаване на последиците от кризата. Една от мерките 

за системата на официалното образование е т. нар. " гаранция за обучение" до 

навършване на 18 годишна възраст.  

Съгласно "Гаранцията за обучение" на всички завършили 

задължителното образование, които не се обучават в горния гимназиален курс 

или не са могли да намерят място за чиракуване в компания,  се дава 

възможност да се включат в някоя професионална сфера на  чиракуване чрез 

обучение в над-фирмена институция, финансирана от Службата по заетостта. 

Ефектът от тези мерки е налице. През 2011 г. 12,9% от населението на 

възраст от 15 до 24 години в ЕС-27 не са учили или работили ( т. нар. група 

NEETs ), което съответства приблизително на 7,5 милиона млади хора . В 
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Австрия, делът на тази група е значително по-нисък от средния за ЕС-27 и 

намалява от 2009 г. насам (2011 г. е 6,9% ). 

В Австрия около 80% от всяка кохорта поема пътя на 

професионалното образование и обучение след завършване на 

задължителното образование, около 40% заемат места за чиракуване. През 2011 

г. броят на търсещите възможност за чиракуване (регистрирани в службите по 

заетостта)  превиша броя на стажантските места с 896 места за обучение, при 

1485  през 2009 г. 

С цел допълнително засилване на привлекателността на 

професионалното образование и обучение в Австрия, голямо  значение се 

отдава на различните възможни пътеки за професионално обучение. Затова 

мерките не са толкова глобални, колкото ориентирани към специфични цели, 

например, намаляване на сегрегацията по полов признак в областта на ПОО 

(делът на жените чираци е 34% и се фокусира върху три професии) или 

признаване на неформално придобити компетенции. 

В  Австрия съществуват мерки, подобни на германските 

EinstiegsQualifizierung Jugendlicher (EQJ-Programm) и Berufseinstiegsbegleitung. 

От една страна, съществува така наречената "гаранция за обучение за млади 

хора до 18-годишна възраст", въведена през юни 2008 година. От друга страна, 

програмата за Наставничество за младежи (Youth Coaching) предлага широка 

гама от консултантски услуги и подкрепа за ученици в рамките на девети клас. 

Гаранция  за обучение  

The Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz (JASG, Закон за гаранция за 

обучение на младежта), наричан също "предпазна мрежа", е приет през 1998 г. и 

осигурява места в курсове и места във фондации  за младежи, които не могат да 

намерят място за обучение (частично се дължи на по-големия брой кандидати за 

стажове/чиракуване в сравнение с броя на наличните места). Целите на мерките 

по закона JASG са младежите да получат частична квалификация в областта на 

професионалното образование и обучение, да се подготвят за дуалната система 

на ПОО и да се премине към регулярно стажуване/чиракуване. Тези мерки са 

ограничени до 10-12 месеца и имат преходен характер. 

Поради това, през 2008 г., "предпазната мрежа" бе разширена до 

"гаранция за обучение", която цели да гарантира, че всички завършили 

образование, които не могат да намерят стаж в компания, получават възможност 

да се научат на определена професия/занаят в контекста на Überbetriebliche 

Ausbildung (ÜBA; в център за обучение, който е извън компания). Участниците 

в програмата «гаранция за обучение» имат възможност да получат диплома за 

стаж след завършване на обучението в център за над-фирмено обучение (ÜBA 

1), обикновено с продължителност от три години чиракуване. Тези над-фирмени 

обучения за чиракуване са създадени като еквивалент на дуалната система за 

ПОО, заедно с редовния вариант, при който обучението при чиракуването се 

провежда в компанията и се финансира от Arbeitsmarktservice (AMS; 

Обществената служба за заетост). 

Изборът на професии за стажуване, предлагани в център за обучение на 

надфирмено ниво, е резултат от процеса на планиране и управление, 

осъществяван от различни участници: Обществената служба по заетостта на 
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Австрия, социалните партньори и подкрепящи институции. Но, кариерните 

стремежи на младите хора също оказват въздействие върху предлаганите 

обучения за чиракуване в ÜBA. Кариерното ориентиране и наставляване е част 

от ÜBA: младите хора са информирани за съществуващите в компанията учебни 

програми и места за чиракуване. 

Заедно с програмата за обучение при схемите за чиракуване в център за 

обучение на над-фирмено ниво, програмата за обучение на чираци осигурява 

обучение (не повече от 12 месеца) в сътрудничество с компании (Praxisbetriebe), 

но тя не обхваща целия период на обучение при чиракуване (ÜBA 2). Основната 

цел на участниците е да си намерят работа или схема за чиракуване с обучение в 

някоя компания. 

Друга алтернативна мярка за ПОО в рамките на програмата за гаранция 

обучение/ програмата ÜBA (както и в контекста на чиракуване в компания) е 

интегративно iПОО - Integrative Berufsausbildung (IBA; Integrative iVET). Тази 

мярка е достъпна за младите хора, които са в неравностойно положение, поради 

своя етнически произход, таланти или физически увреждания и се базира на 

Закона за професионално обучение от  2003 г. (Berufsausbildungsgesetz, BAG; 

Закон за професионалното обучение). Целта е да се осигури професионална 

квалификация на млади хора в неравностойно положение и да ги интегрира в 

трудовия живот. Вариантите са "удължено чиракуване", което дава 

възможност за удължаване на чиракуването с максимум една година (в 

изключителни случаи, с две години) или "частична квалификация" в рамките 

на период на обучение от една до три години, който позволява на кандидата да 

придобие частична квалификация по една или няколко стажантски професии. 

Тази мярка предлага възможност за обучение на всеки млад човек, който се 

интересува от професионалното обучение. И двата варианта на обучение – в 

компания или в център на над-фирмено ниво са еквивалентни. Публичните 

служби по заетостта финансират тази мярка. 

Заплатата по време на чиракуването в Австрия е около 240 евро и е 

близка до възнаграждението за чиракуване в Германия - 216 евро на месец.  

През втората година, Австрия увеличава тази стипендия до 555 евро на месец.  

Професионалното обучение, финансирано от Обществената служба по заетостта 

в центрове за обучение на над-фирмено равнище, ефективно интегрира младите 

хора в пазара на труда, но изисква повече публично финансиране (16 425 евро 

годишно на човек във Виена), отколкото чиракуване в дадена компания - (6392 

евро) или в професионални гимназии и общообразователните средни училища 

(10 282 евро). През  септември 2009 г., Австрия е осигурила около 1000 места за 

обучение и чиракуване в центрове за обучение на над-фирмено равнище по 40 

различни професии, от които около 30 процента са в технологиите на металите 

и инженерството. 

Produktionsschulen се съсредоточава върху отпадналите от образование или 

чиракуване млади хора или млади хора в неравностойно положение (15 до 25 

годишна възраст) със специални образователни потребности. Тази мярка се 

стреми да подкрепи ре-интеграцията в образование или обучение или 

интеграция на пазара на труда чрез комбинацията от практическа работа, 
творчески методи и социална работа. Целта е младите хора да придобият  ключови 

умения, социални умения и позитивна нагласа за работа и / или обучение. 



16 

 

Коучинг (Наставничество, Съветване) за младежи (Youth Coaching)  

През януари 2012 г., се реализира проектът Jugendcoaching (Youth Coaching) в 

две австрийски провинции, Виена и Щирия, и ще бъде разпространен по  цялата 

територия на Австрия през 2013 година. Youth Coaching е програма на 

Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защитата на 

потребителите в сътрудничество с BMUKK. Това е форма на подкрепа, която се 

предлага на младите хора в неравностойно положение, за да ги задържи в 

системата на образование и обучение, колкото е възможно по-дълго или да ги 

реинтегрира. Мярката цели да помогне на младите хора при взимането на 

решение за подходящо лично за тях обучение и / или кариера. 

Тази превантивна мярка има за цел да намали броя на 

преждевременно напускащите училище и да насочва нуждаещите се млади 

хора към подкрепящи  мерки. Основната целева група са млади хора в 

последната година от задължителното образование, които не завършват 

училище с положителна оценка или за които средното образование остава най-

високото ниво на образование. Поради това, те рискуват да попаднат в 

състоянието на хора, които нито учат, нито работят (NEET) или вече са в тази 

категория. Възрастовото ограничение е удължено до 25-годишна възраст, ако 

участниците имат специални образователни потребности. 

Добре структурираната система за чиракуване в Австрия, както и в 

Германия, играе важна роля за успешното интегриране на пазара на труда. 

В Австрия, 40% от възрастова група се включва в програма за чиракуване. 

Нивата  на  безработица на младежите са ниски в сравнение с ЕС-27; младите 

хора осъществяват сравнително плавно прехода от обучение към работа. 

Системата на професионалното образование и обучение предлага различни 

маршрути за напредък, както  и връзки към висшето образование. В сравнение с 

международните стандарти, процентът на завършилите успешно е висок.  

Предизвикателствата включват такива въпроси като: осигуряване на 

качеството на обучението за чираците; високите разходи за такива програми, 

като Überbetriebliche Ausbildung; ограниченото предоставяне на основна 

грамотност и математическите умения на учениците в ПОО в дуалните системи 

и липсата на висококачествено кариерно ориентиране и насочване. 

В Австрия, мерките за «гаранция на обучението» не са подкрепени от 

определена  компания. Тези мерки се предоставят от центрове за обучение на 

над-фирмено ниво. Компаниите са партньори, които сътрудничат в 

осигуряването на стажове за участниците в такива мерки, които са важни за 

плавния преход от тези мерки към заетост и работно място. Участниците са 

консултирани и насочвани по време на обучението си и в случай на лични и 

психологически проблеми. Такива програми са скъпи и носят риска от 

намаляване на желанието на фирмите да предоставят стажове. Поради това е 

важно, подобни курсове да се фокусират върху прехода на младите хора към  

редовни схеми на чиракуване или трудови договори.  Оценките на над-фирмени 

обучения при  стажуване показват добри възможности за преход към пазара на 

труда за младите хора, които сключват програмите. Но отпадналите от 

програмите често попадат в ситуации на несигурност - около две трети от тях са 

безработни или извън работната сила и тези целеви групи се нуждаят от 

допълнителни системи за подпомагане. 
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Схемите за предварително обучение  (Pre-training scheme), както и 

системите за насочване и съветване стават все по- подходящи за подпомагане на 

младите хора да вземат добре информирани решения и да им предоставят 

адекватни умения за редовни стажове. 

Холандия: Основни пътеки в системата за ПОО - различни 

отговорности на училищата и работодателите, споделени квалификации 

Системата на образование в Холандия е доста разнообразна и съчетава 

общото и професионалното образование. Това отваря поредица от мостове / 

входове към пазара на труд. 16% от всяка кохорта на започналите училище 

навлизат на пазара на труда директно от ПОО (MBO ниво 2, ниво 3 и ниво 4). 

Други 17% продължават образованието в ВПО (висше професионално 

образование, политехника, със значителен дял задължителен стаж в учебните 

програми).  

Завършено професионална образование може да се постигне по две 

учебни пътеки в рамките на ПОО: 

 BOL (beroepsopleidende leerweg, професионално образование), провежда 

се в училище, програми на пълно или непълно учебно време с периоди за 

провеждане на практики в предприятия в рамките на поне 20% до 

максимум 59% от учебното време.   Училищата са отговорни за намиране 

на места за провеждане на трудовите практики. Никой не може да бъде 

изключен от програмата BOL. 

 BBL (beroepsbegeleidende leerweg, обучение, свързано с чиракуване), 

дуална пътека  (по-скоро наподобяваща доминиращата германската 

система), в която ученето и работата са комбинирани. Тук обучението се 

провежда в компания и обхваща най-малко 60% от времето за обучение, 

а повечето ученици имат трудов договор с работодателя. По този начин 

работодателят решава кой има право на опцията BBL, като предлага 

признато място за стаж. BBL курсовете са концентрирани в техническите 

сектори, здравеопазването и социалните грижи и икономически 

професии. 6 от 10 участници в тази схема са  мъже. 

И двете пътеки са свързани, тъй като едни и същи квалификации / 

дипломи могат да бъдат постигнати и чрез двете. Участниците в обучението в 

училищата са предимно млади хора, докато 40% от тези, които следват дуалната 

пътека са на възраст 25 и повече години. Въпреки това, за разлика от ситуацията 

в Германия, дуалната система за професионално обучение, не е основната 

пътека до пазара на труда в Холандия. В Германия, две трети от всяка 

възрастова кохорта преминават през чиракуване, а останалата част се обучават в 

професионални училища, университети за приложни науки и академични 

университети.  

Обратно на това, дуалната система на  Холандия (BBL) покрива само 

малка част от всяка възрастова група. Трите съществуващи нива на ПОО (ниво 2 

start kwalificatie, ниво 3 и ниво 4 с възможност да постъпи в ВПО) се отнасят 

само за 16% от кохортата. През учебната година 2011-2012, 539,300 ученици са 

участвали в курс за професионално образование и обучение. От тях 165,200 

(31%), са били включени в дуалната BBL система. 
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В периоди на криза и безработица дуалната система може да се сблъска с 

проблеми, тъй като:  

• работодателите не могат да предложат достатъчно стажантски места за 

всички кандидати (мотив за  обучение "ориентиран към производството ") и  

• Работодателите повишават своите критерии за подбор, с цел да изберат 

само най-добрите студенти, най-перспективните бъдещи служители ("мотив 

обучение, ориентирано към инвестициите"). 

Отговорността  за допускане до ПОО е споделена между 

работодатели и образователни институти. За по-малката дуална система, 

BBL, работодателите решават кой може да получи място за чиракуване, избор, 

който се мотивира както от ориентирани към производството мотиви, така и от 

ориентирани към инвестициите мотиви. Във времена на рецесия, броят на 

местата може да намалеее, както може да се види в последните години. Но по-

голямата система BOL, макар и частично, се основава на работни и практически 

елементи (стажове), при нея все още няма такива ограничения за влизане: 

училищата са длъжни да вземат на борда всеки ученик, независимо от 

компетенциите му на пазара на труда; те трябва да намерят стажантски места, в 

някои случаи дори "между компаниите и училище'' (специални работните места 

за стажанти). 

Учениците имат различни възможности за избор. Не всички от тях са 

непосредствено насочени към по-добра интеграция на пазара на труда. Има 

официално ниво, на което хората се квалифицират за помощници в определени 

професии. Някои от тези ученици може да започнат като помощници и  по-

късно  да преминат в ПОО. Други могат да се влеят директно в официалното 

ПОО, BBL или BOL. И, на последно място,  "пътят" от ПОО към висше 

образование е реална алтернатива за интеграция на пазара на труда. 

Образователната система в Холандия е по-малко доминирана от 

дуалната система. От време на време се обсъждат предимствата на германския 

модел, по-специално: силните позиции на пазара на труда за учениците в 

системата на ПОО, които се дължат на една дългосрочна комбинация от 

професионален опит и развитие на професионалните умения, както и 

положителните ефекти за обучението за студенти и работодатели  от тази 

структурна комбинация между света на училището  и света на труда. Много от 

заинтересованите страни, включително и холандските Обществени служби по 

заетост, признават като силни страни на холандската система следното: 

 Тя е по-малко уязвима по време на икономически спад, тъй като 

намаляването на стажантски места може да бъде компенсирано чрез BOL 

курсове  

 Тя е по-малко зависима от решенията на работодателите за това кой да 

бъде избран и на кого да се откаже включване  и по този начин системата 

е по-способна да избегне екстремна сегментация на пазара на труда  

 Тя създава повече възможности за гъвкави кариери и развитие на 

уменията, тъй като не се фокусира толкова много върху един набор от 

професионални компетенции. 
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Опитът на Испания 

 

Испания изпитва сериозни предизвикателства, свързани с младежката 

безработица. Като един от начините да се отговори на това е въвеждането на 

дуалната система на обучение.  

Испания в момента не разполага с национално призната дуална система 

за чиракуване, макар че съществуват някои форми на дуално обучение, водещи 

до придобиване на призната професия както в системите за начално 

професионално образование и обучение, така  и от ПОО по-ориентирано към 

заетостта. Основната форма на обучение на работното място в рамките на 

първоначалното ПОО е практическо обучение в предприятия, включено в   

Учебната програма за ПОО като задължителен модул. Това обикновено се 

случва в края на обучението и продължава около 3 месеца (практики в 

предприятие). Няма договор за заетост между предприятието и ученика, но се 

утвърждава учебен план между учителя и обучаващия от предприятието. През  

последните години на регионално ниво има някои инициативи и експерименти, 

определящи се като форми на "дуално обучение" (с изрично позоваване на 

германския модел).  

Последните реформи целят да инкорпорират елементи на модела на 

дуалната система в ПОО. Закон 3/2012 за реформиране на трудовия пазар 

премахна някои от съществуващите ограничения относно „договорите за 

обучение.” Така наречените "договори за обучение и учене", сключени за 

период от една до три години, се стремят да предложат професионални 

квалификации на младите работници чрез комбинацията на платена работа и 

професионално обучение в център за обучение. Тези видове договори са 

сравнително нови в Испания и тяхната употреба наскоро бе реформирана в 

контекста на рецесията, с конкретна цел да се насърчи тяхното използване. 

Работниците, които сключват договор за "обучение и учене" с предприятие са 

обхванати от общото трудово законодателство (Estatuto де Trabajadores). Тази 

форма на договор трябва да се разграничава от по-често използваните договори 

за стажуване или за практика, които също са обхванати от трудовото 

законодателство, но регулират предоставянето на учене чрез работа, което не е 

комбинирано с теоретично обучение. Такива  договори могат да се предлагат от 

работодателите на млади хора, които вече са завършили своето образование и 

обучение и трябва да придобият някакъв професионален опит. 

През ноември 2012 г, е приет нов Кралски указ 1529/2012 с цел да се 

"създаде основа за постепенното прилагане на двойната система за обучение в 

Испания", разбирана като "тези действия и инициативи за обучение, които имат 

за цел професионално да квалифицират работниците и съчетават обучение на 

работното място с учене в класната стая." 

Целите на този нов подход са: 

 да се увеличи участието на предприятията в професионалното обучение,  

 адаптиране на предлаганото обучението към потребностите на пазара на 

труда и  

 развитие на по-тесни връзки между младите хора и работодателите, с 

оглед да се улесни включването в пазара на труда.  
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Тези цели са сравними с принципите на работа на германската дуална 

система. Въпреки това, определението на "дуална професионална 

квалификация"  в Декрета се различава значително от германската схема за 

чиракуване, тъй като то се използва като общо понятие, което обхваща 

предоставянето на различни видове обучение. 

Според испанските експерти развитието на дуалната система за 

обучение е дългосрочен процес, свързан с постепенна промяна, за да 

съответства  на националните реалности. Нововъзникващата испанската 

система за дуално обучение ще бъде доста различна от германския модел, 

поради различните икономически структури, пазарите на труда в двете страни, 

различната култура на обучение във фирмите, и по-голямата роля на държавата 

във финансирането, "пилотното въвеждане" или постепенното прилагане на 

системата в Испания. 

В  Хърватия стажантската схема обхваща 50% от практическото 

обучение (70% от което се случва в търговията и занаятчийския сектор и 30% в 

училищни цехове) и 50% теоретическо обучение. В Ирландия стажантската 

програма покрива 25 признати технически и занаятчийски професии.  

В повечето държави-членки съществуващите стажантски системи не са 

достатъчно развити. Например в Гърция, стажантските училища (Epagelmatiki 

Sholi, EPAS Mathiteias) се ръководят от обществените служби по заетостта. В 

страни като Белгия, Естония и Литва, подобни малки по мащаб стажантски 

системи по-скоро са считани като последната възможна пътека за младите хора. 

В Естония стажантската програма е съвсем ново допълнение към системата на 

ПОО. Програмата е представена през 2002 г. и е първоначално предназначена за 

отпаднали студенти или ученици с ниски академични резултати. Стажовете в 

търговията на дребно и сектора на услугите са успешни, но цялостната 

популярност на схемата остава ниска. В Белгия пречки пред развитието на 

подобен тип обучение са съществуването на няколко стажантски схеми и 

липсата на прозрачност за работодателите. Някои страни все още не са признали 

стажантските системи, тъй като компонентът на професионалното обучение на 

работното място се предоставя посредством вътрешни стажове/ чиракуване 

(включени в учебните планове на базираното в училищата ПОО). Тази ситуация 

се наблюдава и в Чехия, Латвия, Испания.  

В редица страни, особено там, където професионалният път в обществото 

се ползва със слаб имидж и стажовете са смятани за последната възможна 

пътека, професионално обучаващите наставници, училищата и обществените 

служби по заетостта могат да изиграят роля за повишаване стойността на 

стажовете сред ученици и родители, но това трябва да върви ръка в ръка с 

мерките за подобряване качеството и репутацията на споменатата пътека. 

 Развиването на повече базирано на работното място ПОО с оглед 

повишаване качеството на  ПОО и улесняване прехода от училище към работа, 

вече е признато като приоритетно в редица страни, развили различни системи на 

ПОО – например, Финландия, Латвия, Испания.  

Общо предизвикателство пред всички страни е осигуряването на 

достатъчно стажове или  позиции за обучение  
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 В много страни, дори в тези със сравнително добре развита система за 

чиракуване/ стаж, достъпът до подходящи места за чиракуване и стажуване за 

получаване на трудов опит все още се счита за ограничен. Намаляващият брой 

на местата за обучение, предлагани от работодателите, се обяснява предимно с 

негативния икономически контекст. В някои страни (напр. в Хърватия) 

недостатъчният брой на вътрешно-фирмените обучители, подготвени за 

напътстване на стажантите, се възприема като структурна пречка, ограничаваща 

капацитета на стажантската система/ системата за чиракуване.  

 В Германия доброволният характер на Националния пакт за обучение се 

използва като инструмент работодателите да предложат достатъчен брой 

стажантски места/ места за чиракуване.  

 Субсидиите също се използват в редица страни за окуражаване 

разкриването на места за обучение от работодателите. Те или покриват (част) от 

разходите по заплащането на стажантите, или свързаните с това социални и 

осигурителни разходи. Например във Финландия, като част от младежката 

гаранция, стажантската субсидия за работодателите беше увеличена на 800 евро 

на месец. Акцентира се главно върху правилното целево разпределение на 

субсидиите, за да се предотвратят неблагоприятните дълготрайни ефекти или 

погрешното стимулиране. В Испания работодателите, предлагащи „договори, 

включващи обучение”, могат да се облагодетелстват чрез намаление на 

дължимите от тях социално-осигурителни вноски по време, а и след 

прекратяването на договора, ако задържат назначения работник.  

 Някои от предприетите мерки специално се фокусират върху малките и 

микро компаниите, които често срещат трудности при предлагането на 

свободни места, особено по време на тежките от икономическа гледна точка 

времена. Австрийската обществена служба по заетостта, например, предлага 

помощ за малките и средните предприятия за установяване на обучителни 

клъстери, позволяващи им да използват тяхната взаимна сила на договаряне с 

оглед  предоставяне на подходящо обучение за постъпилите при тях. В 

Холандия се предоставя възможност за „стажове на ротационен принцип”, 

което означава, че не се изисква вече един единствен работодател да 

подсигурява издръжката на обучението и предоставянето на професионален 

опит.  

 В някои страни, независимо от дефицита на стажантските позиции, 

се използват други типове стратегии, за да се гарантира стажуването/ 

чиракуването на младежите: 

 За да се реализира гаранцията за обучение (Ausbildungsgarantie), в 

Австрия са развити, както вече беше разгледано, допълнителни 

възможности за обучение чрез преподаване в центрове, намиращи се 

извън компанията (опция също достъпна и в Германия). Тази гаранция 

цели всички завършващи училище, които не могат да намерят стаж, да 

получат възможността за придобиване на занаят посредством стажуване  

с максимална продължителност от 3 години в център, намиращ се извън 

дадената фирма (Überbetriebliche Ausbildung / ÜBA), който е финансиран 

от обществените служби по заетостта.  
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 В Холандия студентите, които не могат да намерят места за стажуване, 

могат да посещават организирано в училище ПОО, което дава достъп до 

квалификации, включени в „пътеките” на стажуване; училищата с ПОО 

са задължени да приемат всеки ученик и са отговорни за осигуряване на 

студентите на  вътрешно-фирмени назначения с обучение - в някои 

случаи споделени между компании и училище (специални работни 

места с обучение).  

Уязвимите млади хора се нуждаят от подкрепа, за да се включат в 

стажантски тип обучение 

Предварителни професионални програми 

 Като цяло, този тип мерки не са развити в останалите страни така, както в 

Германия, поради факта, че тяхното ПОО и/или системи за стажове са по-

малко атрактивни и са селективни. В Холандия, докато специфичните „знания 

и работни места” са осигурени за младите хора, нямащи достъп до ПОО, 

силната роля, която играе училищно базираното ПОО, ограничава нуждата от 

представяне на специални програми за напътстване и осигуряване на достъп до 

стажуване.  

 В Австрия обаче могат да бъдат намерени някои примери на програми, 

подпомагащи включването на млади хора във фирмено базирано обучение или 

обучение тип стажуване. Т.нар. интегративно iПОО (integrative iVET) 

(Integrative Berufsausbildung) подпомага уязвимите младежи при получаване на 

квалификация от ПОО, докато Produktionsschulen се фокусира върху 

отпадналите от обучение или стаж или върху младежи в неравностойно 

положение със специални образователни нужди, стремейки се да подкрепи ре-

интегрирането им в образование или интегрирането им на трудовия пазар.  

 Във Финландия, някои от мерките, подкрепящи прехода на младите 

ученици към ПОО, могат да бъдат оприличени на предварителните 

обучителните схеми в Германия. Например „гъвкавият обучителен план на 

основното образование” се стреми да предотврати социалното изключване и да 

повиши академичните способности на младежите с недостатъчно високи 

постижения или застрашените от отпадане от ПОО. Учебният план акцентира 

на педагогиката за „учене чрез правене”, като за създаването на добре 

разработен кариерен план на учениците се осигурява подкрепа от учители, 

социални и здравни работници.  

Професионално напътстване и менторинг 

 Подобно на Германия, и други страни са инвестирали значителни 

ресурси, за да намалят продължителността на прехода от общото образование 

към ПОО чрез използване на напътстване и менторинг. В някои случаи 

назначаването и услугите по професионално напътстване са координирани от 

обществените служби по заетостта, а  осигуряването им е или от вътрешни, или 

от външни доставчици. Във Финландия новата младежка гаранция предвижда 

осигуряване на по-интензивно професионално напътстване на младите хора и 

включва различни елементи, като напр. обучение на работното място. Новата 

програма за стартиране на кариерата (ammattistartti), започнала от 2006 г., се 

организира от училища за професионално обучение и включва интензивни 

наставления, проиграване на работни ситуации и усвояване на нещата в процеса 
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на практикуването им. Програмата трае между 15 и 40 учебни седмици, като от 

5 до 15 седмици са посветени на планиране на необходимите умения и трупане 

на опит на работното място.  

 В някои от страните професионално наставляване се осигурява за всички 

ученици, без да се формират ясни таргет групи, като например в Хърватия и 

Чехия. В други страни могат да бъдат намерени примери за намеса, насочени 

към лицата в неравностойно положение - например активно професионално 

напътстване, предлагано от гръцките обществени служби по заетостта, 

ориентирано към слабо представящи се ученици на възраст от 14 до 18 години.  

 Друга мярка, която привлича интерес, е германската схема за 

менторинг. Тази схема е добра илюстрация на това, как менторингът може да 

бъде успешен подход за насърчаване на младите хора към включване в 

стажантски тип обучение. Близките неформални връзки между ментора и 

обучаващия се младеж се идентифицират като ключов фактор за успеха; друга 

важна предпоставка за това е и включването на родителите. За установяване на 

доверие и предотвратяване чувството на откъснатост по време на 

интеграционния процес се изисква също и известна степен на приемственост в 

подкрепата и проявяване на лично отношение. Обаче цената на подобни 

изчерпателни мерки за насърчаване може да ограничи възможността за 

прилагането им в други страни.  

 В Холандия съществуваше система за менторинг, но има отказ от нея, 

тъй като бенефициентите бяха прекалено зависими от индивидуалната подкрепа 

в дългосрочен план. Подобна мярка, наскоро тествана в Австрия, е обучение на 

младежи с инструктор (Jugendcoaching), което започна през 2012 год. като 

пилотен проект в две австрийски провинции. Целта на подобна мярка е да 

подпомогне младежите в неравностойно положение (т.е. уязвимите млади хора, 

които нито учат, нито работят или тези в риск от връщането им в тази група) да 

изберат подходящо обучение и/или кариерен път, както и оказване на подкрепа 

за стабилизирането им на съответната позиция.  

 Младите хора, изправени пред множество предизвикателства (дължащи 

се на училищното представяне, социалния или мигрантски статус, здравното 

състояние и др.),  най-често се борят за получаване на задоволителни резултати 

в училище и за осъществяването на контакт с потенциални работодатели, 

поради което се препоръчва един холистичен подход на действане по 

отношение на тези затруднения,  посредством наставление и менторинг. Обаче 

подобни мултидисциплинарни съвместни подходи остават рядкост.  

Гъвкав учебен план 

Редица експерти считат, че осигуряването на гъвкаво обучение и 

стажуване, включващо модулна форма със сертифициране на частично ПОО, 

може да се окаже и решение за младите хора, чийто обучителен процес е 

застрашен или за които може да е необходимо допълнително време за 

завършването на учебния план.  

 Безпроблемният преход от образование към работа изисква положителни 

училищни резултати и опит, извлечен от работното място: политиките за 

наставление на европейско ниво подчертават стойността на подходите на 

дуалното обучение, и насърчават държавите-членки към разширяване достъпа 
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до възможности за обучение, успешно комбиниращи теоретичното 

професионално образование с практически опит от работното място.  

Наличните данни и изследвания, както и политиките на европейско ниво 

потвърждават, че успешните преходи от училище към работа могат да бъдат 

основно подкрепени по два начина:  

- чрез осигуряване на успешното завършване, поне на основното 

ниво на средното образование  и  

- чрез осигуряване на извлечен от работното място опит.  

Именно липсата на опит и слабите ключови умения са сред основните 

фактори, поради които работодателите не са склонни да дадат шанс на 

навлизащите на трудовия пазар младежи. Ключова предпоставка за осигуряване 

приложимостта на учебния план спрямо непрекъснато променящата се работна 

среда е ангажираното включване на работодателите в управлението и 

предоставянето на стажантско обучение. Следователно е необходимо да се 

предприемат разнообразни стъпки за поощряването на бизнеса да предлага 

стажове, както и за включването му към развиване на учебния план за ПОО.   

Ранната индивидуална подкрепа на младежите в неравностойно 

положение може да подпомогне достъпа им до възможности за обучение и да 

предотврати негативни дългосрочни ефекти:  преходът между училище и 

стажуване, училище и работа е повратна точка, заради идентифицираните 

дългосрочни негативни ефекти, произтичащи от дългите периоди на 

безработица през ранния живот на младежите. 

Става ясно, че за успеха на подобни мерки наставниците или менторите 

трябва да имат достъп до развити мрежи на работодатели, училища, обучаващи 

институции, обкръжаваща общност, родители, за да могат да се генерират 

конструктивни съвети и решения. Постоянното предизвикателство при 

реализацията на подобни мерки е избягването на индиректните стимули за 

подбиране на тези млади хора, които могат по-лесно да бъдат интегрирани, и 

осигуряването на спасителна мрежа за тези, които се борят, с оглед да се 

извлече полза от дори по-интензивните форми на подкрепа, гарантиращи това 

нито един младеж да не бъде изключен.  

През последните години се развиват партньорство между отделните 

страни, свързани с проблемите на дуалната система. Подписването на 

Меморандума за разбирателство по сътрудничеството
9
 от съответните министри 

по темата за младежката заетост (между Германия, Испания, Португалия и 

Италия). 

  В контекста на трудностите, пред които са изправени трудовите пазари 

на много от страните, се наблюдава нарастващ брой практики на коопериране 

при осигуряване на дуални стажове за младите хора, които се провеждат или 

в немски компании, активни в съответните страни-членки, или чрез обучение в 

Германия.  

Важни въпроси, които се дискутират от държавите-членки, са:  

 системите за свързване на квалификациите с нуждите на пазара на труда; 

                                                           
9
 В оригинал: „Memoranda of Understanding on co-operation” 
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 осигуряването на професионална ориентация и напътстване на ученици и 

студенти и  

 изграждането на регулярно преразглеждане на учебните програми за 

професионално обучение. 

Смята се, че младежката безработица е едно от ключовите политически 

предизвикателства пред Европейския съюз в условията на сегашната криза. От 

2008 г. насам нивата на младежката безработица, които вече бяха почти два 

пъти по-високи от общото равнище на безработицата, драматично се влошиха. 

Докато младежката безработица се разглежда като европейска (или всъщност 

глобална) тема, не всички европейски държави (и региони) се изправят пред 

едни и същи предизвикателства. Между 2008 и 2011 г. нивото на младежката 

безработица се е увеличило с повече от 20 процентни пункта в Испания и 

Гърция, като значителни увеличения са регистрирани и в Литва и Латвия (около 

18 п.п.), Ирландия (около 16 п.п.), Естония, Кипър, Португалия и Словакия 

(между 10 и 15 п.п.). 

Обратно, нивата на младежката безработица се задържат 

сравнително ниски в Австрия, Холандия и Германия. Други страни, които се 

представяха сравнително добре през 2008 г. (с нива на младежката безработица 

под 10%), като например, Чехия, Кипър и Дания, изживяха истинско 

влошаване на ситуацията. Например в Дания младежката безработица се покачи 

от 8% през 2008 г. до над 14% през 2011 г. 

Както в държавите-членки, така и на европейско ниво, подпомагането на 

младежката заетост се превърна във важна политическа цел, както е по-

подробно изяснено във втората част на този бройл. На европейско ниво 

стратегията Европа 2020 и нейните инициативи, включително ''Младежта в 

движение'', наблягат на нуждата да се осигури адекватна подкрепа за младите 

хора и да се повиши качеството на образователните системи с оглед 

облекчаване навлизането на младежите на пазара на труда и намаляване на 

младежката безработица. Пакетът за заетост на младежта на Комисията, 

представен през декември 2012 г., отново акцентира върху потребността от 

обединяване на усилията на държавите-членки и на ЕС с оглед подобряване на 

ситуацията за младите хора, в това число, на необходимостта да се мобилизира 

европейската финансова подкрепа и инструменти, да бъдат развити иновативни 

подходи, подкрепящи прехода от работа към училище, и да бъде подкрепена 

мобилността на младежкия пазар на труда.  

В Германия (от количествена и качествена гл.т.) са предприети 

значителни усилия за прогнозиране бъдещото търсене и предлагане на труд 

и оценяване на зараждащите се потребности от умения с оглед 

задоволяването им чрез планиране на началното и последващо го 

професионално и висше образование, както и по-мащабното, продължаващо 

през целия живот,  развитие на компетенциите. По този начин страната се 

опитва да изпревари и разреши съществуващите и нововъзникващи дефицити на 

квалифициран персонал. Редица организации са включени в изготвянето на 

подобни прогнози ( в т.ч. Министерството на труда, Министерството на 

образованието, Институтът за развиване на учебния план, както и актьори на 

регионално и секторно ниво). Количествените оценки вземат под внимание 

пазара на труда, демографските, икономическите и секторните изменения 
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(включително заетата работна сила и по-нататъшното развиване на уменията й). 

Качествената перспектива също взима под внимание целевите групи, 

специфичните регионални и демографски фактори, включително и неактивните 

към момента лица. Особено ударение се поставя върху разбиране на 

регионалните (и местните) потребности от умения и как те могат да бъдат 

посрещнати. 

На макро ниво това води до развитието на схеми, които илюстрират 

бъдещото търсене и предлагане в различните сектори на икономиката. На 

професионално ниво от известно време се наблюдава недостиг на обучени 

специалисти при научните, технологичните, инженерните и математическите 

професии (или т.нар. STEM професии
10

). Това доведе до развитието на много 

успешни инициативи, целящи задоволяването на тези потребности. Повечето от 

инициативите се занимават с  високото равнище на отпадналите при 

обучаващите се за тези умения, предлагайки по-силна подкрепа и подобряване 

качеството на курсовете.  

Допълнително съществуват и специфични инициативи за разрешаване на 

слабото присъствие на жените в т.нар. STEM професии. Така се създаде мрежа 

от сектори, региони и организации, целяща  изследване на възможностите за 

увеличаване броя на жените (отчитайки по- широката политическа рамка отвъд 

образование и обучение, като напр. инициативите, свързани с деца). Очаква се, 

че след успеха на STEM инициативите, следващата високо приоритетна област 

за справяне с недостига на умения ще се фокусира върху сектора на социалните 

услуги, акцентирайки най-вече върху подобряването на началното и 

последващото го професионално образование в тази област (особено при 

грижите за възрастни).  

Недостиг на умения се наблюдава и при услугите, предоставящи грижи 

за деца (child care services), като ударението се поставя върху насърчаване 

навлизането на повече мъже в свързаните с това професии.  

Друга сфера в Германия, в която се наблюдават регионални дефицити на 

умения, е занаятчийският сектор. Тук, както и в сектора на социалните 

услуги, равнището на заплащането по време на стажуването може да 

обезкуражи младите хора от гл.т. навлизане в професията (дори и ако 

потенциалът за бъдещи печалби е добър). Накрая, налице са конкретни усилия 

за оценяване и развиване на уменията и квалификациите в т.нар. ориентирани 

към бъдещето сектори. 

В Германия се провеждат изследвания и инициативи за привличане 

на квалифицирани работници от други страни (в това число академици и 

инженери). Ръка за ръка с подобни мерки вървят и усилията за подобряване 

признаването на квалификациите, получени в други страни-членки или в страни 

извън ЕС. 

Интерес представлява и въпросът как може да бъде събрана детайлна 

информация на регионално ниво - въпросът е особено актуален в Италия. 

Според някои експерти, дори при наличие на разработени прогнози за 

предстоящите 5 години, предвиждането на предлагането е все още 

предизвикателство, отчасти поради значителната мобилност на работната сила, 

                                                           
10

 STEM е абревиатура от английски „Science, technology, engineering and mathematics”.  
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важно е също и получаването на информацията за новоразвиващите се 

професии. 

Дискутира се и въпросът доколко са подходящи прогнозите, 

направляващи кариерните решения на младите хора. Според някои мнения, 

прогнозите са по-подходящи за по-възрастните безработни, докато 

напътстването на младите хора трябва да е съобразно както с техните умения и 

стремежи, така и с изискванията на пазара на труда. 

Професионално ориентиране за младите хора 

Професионалното ориентиране на младежите играе критична роля за 

разрешаване на бъдещите дефицити на умения и по-доброто свързване на 

предлагането и търсенето на трудовия пазар. Мерки от този тип биха окуражили 

навлизането на младите хора в професии, които иначе биха пропуснали. Това е 

особено важно в ситуация като тази в Германия, където има около 330 

признати квалификации, придобити от обучения (и дори по-голям брой 

предлагани учебни планове за висше образование). Резултатите от проведено 

изследване показват, че повечето млади хора не познават повече от 20-30 

квалификации, придобити от професионално обучение; следователно от 

важност е темата за информирането и повишаването на осведомеността за 

мащаба на наличните възможности. В Германия това се реализира 

посредством обществените служби по заетостта
11

 (ОСЗ) и индустриалните, и 

търговските камари. 

ОСЗ със своите 156 федерални агенции по заетост и 3000 кариерни 

съветници (от които 1000 работят в училища и 2000 в ОСЗ) има законово 

установена роля да предлага подобен вид напътстване. До 1996 год. кариерното 

съветване беше монополизирано от ОСЗ. От тогава насам обаче беше позволено 

и на други (частни) доставчици да навлязат на пазара, но те остават маргинални. 

Съществуват рамкови споразумения между ОСЗ и училищата (с 

посредничеството на федералните щати). В резултат са налице  различни 

споразумения за отделните региони. Всеки съветник отговаря за 5 училища, 

като предоставя напътствия, организира уъркшопи и семинари и се стреми да 

осигури изграждането на ефективни мрежи. Освен при даването на напътствия, 

те имат ключова роля и при асистирането на тези, които по-трудно намират 

работа и заетост, или стажантски позиции. Услугите по напътстване и 

съветване в училищата се предоставят минимум  1-2 години преди 

минималната възраст за напускане на училище. Съветването включва както 

групови семинари, така и изготвяне на персонални препоръки. В допълнение 

към този подход „лице-в-лице” и в отговор на обратната връзка и изискванията 

на младите хора за по- гъвкави оферти, бяха създадени разнообразни медийни и 

уеб портали, за да се предостави информация, касаеща професиите (подобни са 

Planet-Beruf.de and Berufe.net). За участниците с интерес към висшето 

образование е създаден отделен портал, наречен abi.de exists. При всяка позиция 

обаче са развити и отделни под- портали за родители и учители. 

Уеб сайтовете предоставят поле за действие, позволяващо на младите 

хора да попълнят програма за самооценяване, която отчита не само техните 

интереси, но и квалификациите им и съответно им предлага подходящи 
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професии. Порталите могат също така да бъдат използвани за преминаване през 

симулации на интервюта и за осигуряване на напътствия при 

самопредставянето. Във все по- доминирания от медиите свят, бяха положени 

усилия да се развие 1 към 1 дистанционно устройство на услугите по съветване.  

Осигуряване на обучението в дуалната система - включване и на 

интернационална перспектива за дуално обучение от немски компании, 

опериращи извън граница 

В Германия дуалната система е извървяла солиден исторически път (в 

настоящата си форма тя датира от 1950 година); изградена е със силната 

подкрепа и ангажираност на работодатели, камари и организации на социалните 

партньори. Това е път, избиран от 65% от всяка младежка кохорта, напускаща 

училище, осигурявайки стабилна и добре уважавана кариерна основа. 

Изключително важна роля имат включващият характер на системата, 

намаляването на нивата на отпадналите от училище и осигуряването на силни 

мерки за подкрепа на младите хора, които (по множество причини) се 

затрудняват да заемат стажантски позиции. Подобни мерки бяха предмет на 

анализ на партньорския преглед „Дуалната система на обучение: интегриране 

на младите хора на пазара на труда”, състоял се през септември 2012 г. в 

Берлин. Дуалната система се основава на високи стандарти за обучение, силен 

качествен контрол и постоянно развиване на учебния план с оглед посрещане на  

изискванията, произтичащи от пазара на труда. Една от видимите ползи от 

дуалната система е, че се окуражава обвързването с ученето през целия 

живот. 

Завършването на обучението в дуалната система е последвано от 

възможността за добре регулирано, последващо продължение на обучението. 

След определен брой години и натрупан професионален опит, бившите 

стажанти могат да преминат изпитите, позволяващи им да навлязат във висшето 

образование (стига да го искат). Последващо обучение и квалификации (в 

тяхната професионална област) са достъпни на бакалавърско и магистърско 

ниво, позволявайки допълнително надграждане на кариерните възможности. 

 

Успехът на дуалната система в Германия се дължи на следните стълбове: 

 Силното ангажиране на основните заинтересовани страни при развиването и 

непрекъснатото надграждане на учебния план и компетенциите. Стажантите 

са считани като продуктивна част от екипа- особено след третата година от 

престоя им. 

 Развитието на фиксиран национален учебен план за всяка призната професия 

(развиват се умения, които могат да се трансферират между региони и 

работодатели). 

 Комбинация от истински, придобит на работното място опит, и теоретичната 

подготовка в акредитирано професионално училище или колеж за период от 

2 до 4 години (обикновено за 3 години). 

 Силни процеси на качествен контрол и акредитиране посредством 

търговските и индустриални камари на обучителните компании, 

обучаващите лица и квалификациите. 
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Признава се, че изграждането на дуална система от нулата е трудно и че 

обучението чрез Програмата за взаимно обучение
12

, подпомогнато от 

Меморандума за разбирателство, не трябва да се копира и директно 

трансферира, а да се адаптират основните характеристики на системите към 

националните специфики. Приложението на дуалните системи за обучение от 

немски компании, наемащи и обучаващи стажанти в други страни от ЕС и извън 

съюза, представлява умален модел на това, как подобни системи могат да бъдат 

приспособени към различните национални параметри. 

 

Опитът на компанията VW 

 

VW има 46 поделения по целия свят и по всяко време обучава в дуалната 

система около 14 хиляди стажанти по 50 професии.  

Ключови предизвикателства са: намирането на местни партньори (най-вече за 

теоретичната част от обучението), осигуряването на подходящо сертифициране, 

адекватно обучение и сертификация на обучаващите лица.  

Адаптирането на дуалното обучение на VW към различните национални 

изисквания по страни е отразено във факта, че цялостната продължителност на 

обучението варира - някои страни предпочитат да предоставят теоретични 

инструкции по блокове в рамките на няколко месеца (а не толкова да 

балансират седмичното обучение на работното място с това в колежа).  

На много места към учебния план за обучението се прибавят също и 

специфични местни изисквания. Всичко това трябва да се постигне, без да се 

прави компромис с общия стандарт, който компанията иска да гарантира.  

За повишаване атрактивността на стажовете и развиване на кариерните 

възможности за най-обещаващите стажанти, програмата за мобилност, наречена 

„Wanderjahre”, се предлага на най-добрите 10% от стажантите, предвиждайки 

работа и развиване на уменията им в различни държави и в различни поделения 

на компанията. 

 

 

Определяне на учебния план за професионално обучение 

Федералният институт за професионално образование и обучение (BiBB) 

участва в планирането на професионалното обучение, в създаването на нови 

регулации, засягащи обучението, и в надграждането на съществуващите вече 

такива. Инициативите за развиване и подобряване на подобни регулации 

обикновено идват от работодателите, синдикатите или от самия федерален 

институт, базирайки се на собствени изследвания и практики. Дискусиите по 

съдържанието на специфичните регулации (при всяка призната професия) 

обикновено траят около 1 година и включват широка гама от заинтересовани 

страни, като крайното одобрение е отговорност на компетентния федерален 

министър след консултация с регионалните власти . Тъй като учебните планове 
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остаряват, те могат да бъдат подобрени, обединени или отменени. Този добре 

структуриран процес гарантира, че обучението ще посрещне изискванията на 

пазара на труда. 

За качеството на дуално обучение 

В Германия индустриалните и търговските камари са отговорни за 

гарантиране качеството на местата за обучение и акредитирането на уменията и 

получените знания. Регионалните и местните камари са в непрекъснат контакт 

със своите членове, но също получават и информация от стажанти, недоволни 

от обучението при конкретния работодател. Посредством предоставената им 

отговорност за провеждането на изпити, камарите могат да отчитат дали 

стажантите са способни да покриват разработените стандарти, а при 

необходимост и да се намесват и прекъсват подписването на по- нататъшни 

договори за стажуване в дадената компания (докато не бъдат подобрени 

стандартите й). Камарите също са включени в обучението и акредитирането на 

обучаващите. 

Предизвикателства за малките и средните предприятия (МСП) възникват 

предимно в занаятчийския сектор, тъй като те винаги успяват да предоставят 

изискваното пълно съдържание на обучението. В такива случаи камарите биха 

могли да съдействат на мрежите от компании за обмяната на обучаеми по 

специфични модули;  могат също така да създадат извън-фирмени възможности 

за обучения, достъпни за всички МСП при зададените елементи на обучение. 

Злоупотребите със стажантската система не могат напълно да бъдат 

предотвратено, но могат да бъдат избегнати. При докладване на подобни 

злоупотреби важна роля имат действията на камарите. Камарите могат да са от 

значителна полза също и при намиране на нови места на стажантите, които 

трудно се приспособяват към обучаващата компания или обучаващото ги лице.  

Испания отчита, че решението от 2011 год. за прекратяване на законово 

наложеното членство в камарите, може в бъдеще да ограничи ролята, 

изпълнявана от подобни органи. В Испания ОСЗ са отговорни за контрол върху 

споразуменията за обучение. 

Националният пакт в Германия между главните заинтересовани страни, 

които са се ангажирали с предоставяне на определен брой свободни позиции 

може да насърчи работодателите за разкриване на стажантски места. Този брой 

обикновено се надвишава, но понякога се наблюдава перфектно съвпадение 

между желанията на стажантите (от гл.т. на избраната от тях професия) и 

предлаганите позиции. Субсидиите могат да действат като стимул особено за 

по-малкия бизнес и да подпомогнат разкриването на позиции за ниско 

квалифицирани младежи. Подобни подходи се използват също и в САЩ. 

Дискутира се и въпросът за това дали учениците трябва да бъдат 

насърчавани да завършат обучението си в училище ( в т.ч. на възраст 18-19 

години) преди да започнат стажуване. В частност, в Ирландия се счита, че 

подобен довод е приемлив с оглед гарантиране развитието у младежите на 

задоволителна лична автономност и базови умения по английски и математика, 

които са високо ценени от работодателите. Те могат впоследствие да изберат 

или да стажуват, или да се насочат към придобиване на висше образование 

(което все още се цени високо в Ирландия). Това отчасти се смята като въпрос 
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за това, как учениците, техният приятелски кръг, родители им и дори по- 

широката общественост оценяват различните пътища след придобиване на 

задължителното образование. Важна роля имат представите и за  

действителното качество на тези пътища. Германия предлага възможност за 

изпълнение на предварителни обучителни мерки за лицата, които не притежават 

изискваните умения и квлификации за директно навлизане в стажантската 

пътека. 

Посредничество за младите хора при професионалното обучение: 

ролята на ОСЗ, търговските и индустриалните камари и IT системите 

В Германия законово изискване  налага на ОСЗ да осигурят подкрепа за 

младите хора при интегрирането им на пазара на труда и стажуването. Първата 

стъпка в тази насока е професионалното ориентиране. В тази връзка се 

предлагат съвети и свързване на двете страни - младежи и работодатели. 

Процесът на свързване включва интервю с консултиране, в което обучени 

съветници оценяват индивидуалната пригодност за поста, както и специфичните 

умения и изисквания. 

ОСЗ могат също така да осигурят подкрепа при подготвянето на младите 

хора за интервютата и стажовете (подкрепа, която може да продължи и по време 

на стажуването). Това може да включва както психологическа/ 

медицинска/практическа подкрепа, така и финансово подпомагане от гл.т.на 

мобилността (пътуване до мястото на интервюиране или преместване за 

устройване на работното място). Предлаганата подкрепа е индивидуализирана, а 

не е стандартизиран пакет. Някои млади хора предпочитат да използват он- 

лайн базата с данни, за да търсят стажантски позиции, докато други се нуждаят 

от съществено подпомагане.  

Информацията за  Профила на кандидат- стажанта се въвежда в IT базата 

данни “Verbis” (тук се включва желана професия, предпочитани 

местонахождение и дата на започване, квалификация при завършване на 

училище, базови предмети и текущи оценки, умения и познания, шофьорска 

книжка и др.). 

ОСЗ провеждат редовни срещи с младите хора, за да гарантират, че ще 

има кандидати за стажовете; друг аспект от дейността им е дискутиране на 

резултатите от тези процеси. Със закон ОСЗ са задължени да се срещат с 

младежите на всеки 3 месеца, но регулярността зависи и от младия човек - при 

възникване на затруднения срещите могат да са и по-чести. 

Подобна работа се извършва и от консултиращия работодателите 

представител на ОСЗ. Консултирането включва съвети за сегашните и бъдещите 

умения от гл.т. на трудовите изисквания, за достъпната финансова подкрепа, за 

моделите на работно време и надграждащото фирмено обучение на 

служителите. Работодателите могат да проследят в базата данни “Verbis” 

публикуваната от тях информация за работното място и то във формат, 

съвпадащ с въведеното от стажантите (наименование на работата, начална дата 

и местоположение, желан сертификат и оценки  при завършване на училище, 

необходими умения и т.н.). 
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Процесът на свързване на двата профила е автоматизиран, като 

кандидатите биват автоматично препращани към подходящите свободни места 

(а работодателите могат да избират от техните CV-та). 

За младите хора, които не покриват изискванията за участие в стажуване 

или които се затрудняват да намерят подходяща позиция, са достъпни мерки от 

активните политики на пазара на труда, като напр. ”Einstiegsqualifizierung”. Те 

са се доказали като изкючително успешни за достигане на високи нива на 

преход към стажуване. 

В Германия индустриалните и търговските камари играят също важна 

роля и при посредничеството и предоставянето на стажантски места. 

Регионалните камари организират различни дейности, съгласувано със своите 

членове, като тук се включват: 

 Панаирни изложения за професионално ориентиране 

 Маркетингови кампании, организирани съвместно с медиите 

 Обмен с цел подпомагане намирането на стаж за младите хора (както он-

лайн, така и чрез прояви в мрежата и лично съветване) 

 Разработено е он-лайн приложение, наречено „Стажантски радар”, чрез 

което младите хора могат да намерят свободни места. 

Участниците в обмяната са проявили  любопитство към това, как си 

взаимодействат услугите, предлагани от ОСЗ, и тези от камарите (както и тези 

от различните он- лайн инструменти). ОСЗ има най- голяма база данни, но 

инструментите, предлагани от камарите, са често използвани от младежи със 

специфични интереси към даден/и сектор/и. 

Цената  на разработването и поддържането на системата  

Изготвянето на подобна справка е трудно, най-вече поради факта, че 

дейностите на ОСЗ се предоставят в пакет, заедно с други мерки за подкрепа. 

Следователно е достъпна информация единствено за специфичните мерки на 

активните политики на пазара на труда, като напр. ”Einstiegsqualifizierung”, 

която функционира с определен бюджет. Мерките за подкрепяне на лицата, 

търсещи стажантски места, имат приблизителен бюджет от 3 милиарда евро.  

Според някои оценки, делът на отпадналите от стажуване се задържа 

около 20%, като повечето младежи напускат, за да сменят професията или да 

отидат в университет, отколкото за да излязат (временно) от пазара на труда. 

Финансовата атрактивност на стажовете. В страните, осигуряващи 

щедри придобивки за младежите, започващи за пръв път работа, предложението 

за дуален стаж, заплащан по общите нива на заплащане в Германия, не би било 

атрактивно; смята се, че при определен брой млади хора, за жалост, липсва 

дългосрочна перспектива, позволяваща им да видят стойността на обучението и 

въздействието му върху бъдещия потенциал за печалба. 

Неуспешните опити на Германия да набира млади хора в други 

страни-членки. Според някои експерти, решението на проблема включва 

прилагане на транснационално измерение към подобни програми и по-голяма 

подкрепа за съвместното започване на младите хора и усвояването на езиковите 

умения. Подобни инициативи са развивани от немското министерство на 
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образованието и изследванията, което има двустранни споразумения с Испания, 

Италия и Португалия и подкрепя пилотни проекти (като например този с 

испанската международна търговска камара). Обучението включва както 

езиковото обучение, така и придобиването на сертификати, признати в Испания 

и Германия. Подобна инициатива е започната и с Гърция в туристическия 

сектор. 

Разгледаните инструменти играят важна роля при предвиждане на 

бъдещото търсене и предлагане на труд и умения на национално, регионално 

или местно ниво и покриването на икономика като цяло, на дадени сектори и 

професии. Получаването на достоверна информация за разработване на подобни 

механизми е съпроводено от редица предизвикателства, в това число 

прогнозирането на необходимите умения в контекста на нарастващата 

европейска и транснационална мобилност. 

Професионалното ориентиране е от ключово значение при 

информирането на младежите за потенциалните обучения и налични кариерни 

възможности. То трябва да започва от училище, а консултирането на младите 

хора, осъществявано посредством разнообразни канали (лице-в-лице, 

мултимедийно), трябва да е съобразено с нуждите на младежта.  

ОСЗ имат важна роля не само при професионалното наставничество, но 

също и при осигуряване ефективността на системите за свързване на 

работодателя със стажанта. Необходими са както подходящи системи за оценка 

на уменията, капацитета и квалификациите на младите хора спрямо 

изискванията на работодателя, така и полагането на особени усилия за 

младежите, неспособни да намерят места за обучение (важни стъпки за което са: 

намаляване броя на отпадналите от училище, оказване на подкрепа за 

отпадналите с оглед преодоляване на образователните дефицити и генериране 

на повече възможности за тях от работодателите). 

Обучението в дуалната система или наподобяващите го мерки, 

комбиниращи обучение, базирано в училище, с практически опит от работното 

място, бяха определени като ефективен начин за улесняване на прехода от 

училище към пазара на труда. По време на криза страните с развити дуални 

системи отчитат значително по- малко предизвикателства пред младежката 

заетост.  

Необходими предпоставки за въвеждането на подобна система: 

 Приемането на професионалния път от младите хора, техните родители, 

работодатели и по-широка общественост като полезен и ценен. 

 Силната ангажираност и включеност на заинтересованите страни при 

създаването на учебния план, регулярното му обновяване, 

разпространението и коригирането на системата. 

 Разработване на национален учебен план, приет на национално ниво (и 

не само). 

 Ефективното комбиниране на теория и придобит от реалния свят опит. 

 Строг контрол върху качеството; акредитиране на обучението и 

обучаващите. 
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 Заинтересованите страни, като индустриалните и търговските камари и 

други секторни представители, могат да играят критична роля в този процес. 

Участието  на работодателите в дуалното обучение се нуждае от 

подобрения. В тази връзка може да се демонстрира на бизнеса стойността от 

обучението на стажанти, както от гл.т. на тяхната продуктивност и възможност 

за предотвратяване на бъдещ дефицит на умения, така и от гл.т. намаляване на 

разходите по подбор и задържане. Възможно е оказване и на определена 

подкрепа към МСП, които могат да се затруднят при осигуряване на 

квалифициран обучител или при изпълнението на учебния план. За тази цел 

могат да бъдат основани мрежи от компании, да се реализира обмен на 

обучавани лица и да се разработят елементи на извънфирмено обучение, 

включващи специализирани цехове. 

Важни са и редица въпроси, свързани с обучаемите и трудовата 

мобилност, както и по-нататъшния обмен на опит по конкретни теми.  

 

2. ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА – ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОТГОВОР 
НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАЕТОСТТА НА 

МЛАДЕЖИТЕ 
 

2.1. ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА МЛАДЕЖИТЕ 

Кризата, обхванала Европа, създаде неблагоприятна икономическа 

обстановка, в която младите хора изпитват затруднения на пазара на труда - 

често те са първите работници, които са съкращавани, и последните, които се 

назначават на работа
13

.  Те са уязвими поради етапите на житейски преход, 

които преживяват, както и поради липсата на професионален опит, понякога 

недостатъчно образование или обучение, често ограничената социална закрила, 

с която разполагат, ограничения им достъп до финансови средства и 

несигурните условия на труд
14

.  

Статистиката
15

 показва, че само 29,7% от безработните младежи на 

възраст 15-24 години през 2010 г. са намерили работа през 2011 г. В   

заключенията си от 17 юни 2011 г. относно „Насърчаване на заетостта на 

младите  хора с оглед на постигането на целите на стратегията „Европа  2020“
16

 

Съветът прикани  държавите-членки да предприемат бързи  действия за 

продължаване на образованието и (пре)квалификацията или мерки за 

активизиране на младежите, които нито учат, нито работят (т. нар. NEETs), 

включително преждевременно напусналите училище. Това би подпомогнало 

възможно най-бързото завръщане на младежите в системата на образованието и 

                                                           
13

 Работен документ на службите на Европейската комисия, придружаващ документа 

Предложение за препоръка на Съвета за създаване на Гаранция за младежта (05.12.2012 год.) .  
14

 Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 април 2013 година за създаване на Гаранция 

за младежта 
15

 Данни за младежката заетост от сайта на Европейската комисия, достъпни на: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036 
16

 Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 април 2013 година за създаване на Гаранция 

за младежта 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
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обучението, както и на пазара на труда и би намалило риска от бедност и 

социално изключване.  

Темата е продължена и през 2012 г., когато в Съобщението на Комисията 

„Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-

добри социално-икономически резултати“ се посочва приносът на Съюза към 

тези усилия в сферата на образованието.  

Съобщението обръща внимание на такива аспекти за реформа на 

системите за образование и обучение и за   повишаване на тяхната 

ефективност, като: 

- съобразяване на предоставяните умения с настоящите и 

бъдещите потребности на пазара на труда,  

- стимулиране на отворени и гъвкави форми на учене, 

- насърчаване на съвместните усилия на всички заинтересовани 

страни, включително осигуряване на финансови средства. 

Отчетеното ниво на младежката безработица през четвъртото тримесечие 

на 2012 г. е вече повече от два пъти по- високо от това при възрастните- 23,3% 

срещу 9,3%
17

. Стабилността на работно място на младежите също е поставена 

под въпрос - през 2012 г. 42% от младите служители са работили на временен 

трудов договор (4 пъти повече отколкото възрастните) и 32% на непълно 

работно време (почти два пъти повече от равнището при възрастните)
18

.  

При така оформящата се ситуация на пазара на труда за младите хора (и 

нейното постоянно влошаване) в края на 2012 г. Европейската комисия направи 

предложение за Препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, 

включваща „гаранция от страна на държавите-членки, че младите хора 

получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, 

чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като напуснат училище 

или останат без работа”
19

.  

Мотивите за предложението са, че икономиите, постигнати чрез 

Гаранцията за младежта надхвърлят постигнатите икономии на разходи за 

социална закрила; избягването на безработицата и влошаването на уменията 

ще доведат до по- дългосрочни ползи за младите хора и за икономиката чрез 

по- ниска безработица в рамките на целия живот, по- високи доходи (а оттам 

и по-високи данъчни приходи и социално осигурителни вноски) и по-малко 

социални и здравословни проблеми
20

.  

Тъй като успехът на Гаранцията за младежта зависи от редица участници 

и действия, Комисията разработва и набор от насоки, като част от 

                                                           
17 Съобщение на Комисията „Да обединим усилията си в подкрепа на младите хора в Европа. 

Призив за действия срещу младежката безработица” (19.06.2013) 
18

 Европейската комисия, „Младежка заетост” http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036) 
19

 Възприетият период от четири месеца за оказване на подкрепа на младежите е по същество 

продължение на вече оформилата се визия за политиките по заетостта, касаещи младите хора 

след 2005 г.  
20

 Работен документ на службите на Европейската комисия, придружаващ документа 

Предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
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предложението
21

. В действителност целта на Гаранцията за младежта е да се 

гарантира, че никой не е оставен да се справя сам, че всички млади хора, които 

не са успели самостоятелно да намерят работа, ще получат предложение за 

работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в четиримесечен 

срок. Отчитайки необходимостта от подпомагане на младите хора по начин, 

способстващ за постигне на заетост, продължаване на образованието или 

започване на чиракуване или стаж, Европейската комисия определи, че от гл.т. 

изготвянето на адекватна и ефективна реакция трябва да се отчитат 

характеристиките на всяка конкретна ситуация
22

.  

Необходими са специфични мерки: 

- универсална професионална ориентация,  

- информация за образованието и пазара на труда 

- оценка за навлизане на пазара на труда, информиране за 

свободните места и при необходимост кратко обучение за 

изготвяне на автобиография 

- или по-задълбочени, дългосрочни и по-сложни намеси и 

използване на конкретни оферти с цел да се гарантира, че те 

също могат да се възползват от гаранцията за младежта. 

Вземайки впредвид влошаващата се ситуация на пазара на труда за 

младите хора
23

, Предложението на Комисията за създаване на гаранция за 

младежта, както и редица други съображения, сред които и значимостта на 

инвестициите за развитие на човешкия капитал на младите европейци и 

възможността за допринасяне към постигането на  целите, заложени в 

стратегията „ Европа  2020“ ,  Съветът на Европейския съюз изготви на 22 април 

2013 година Препоръка за създаване на гаранция за младежта.  

''Понятието „гаранция за младежта“ се отнася до положението, 

когато младите хора получават добро предложение за работа, продължаване 

на образованието, чиракуване или стаж в рамките на срок от четири месеца 

след като останат без работа или напуснат системата на формалното 

образование. Предложението за продължаване на образованието би могло да 

включва и качествени програми за обучение, вследствие на които се получава 

призната професионална квалификация.”  Гаранцията за младежта следва да 

бъде предоставена на младите хора при регистрирането им в служба по 

заетостта, а за неработещите и неучещите се младежи, които не са регистрирани 

в такава служба, държавите-членки следва да определят съответния отправен 

момент за нейното предоставяне в рамките на същия четиримесечен срок. 

                                                           
21

 Пак там  
22

 Пак там  
23 Броят на младежите в ЕС, които нито учат, нито работят е достигнал 7,5 млн. души (12,9% от 

младежите на възраст 15-24 години). Много от тях са с основно образование и са 

преждевременно напуснали системата на образование, също така голяма част са мигранти или 

произхождат от семейства в неравностойно положение. Общо 30,1% от безработните лица в 

Съюза на възраст до 25 години са били без работа повече от 12 месеца. Същевременно все 

повече млади хора не търсят активно работа, а това може да ги лиши от организирана подкрепа, 

която да подпомогне завръщането им на пазара на труда.  
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Макар Препоръката на Съвета да не е правно обвързващ акт, в 

Съобщението
24

 от юни 2013 г. Европейската комисия приканва държавите-

членки с региони с младежка безработица над 25% да разработят национални 

планове за изпълнение на гаранцията за младежта. Тези планове следва да 

посочват как ще бъде приложена на национално равнище Гаранцията за 

младежта, съответните роли на публичните органи и други организации, как тя 

ще бъде финансирана, как ще се наблюдава напредъка. Другите държави- 

членки се насърчават да предоставят подобни планове до пролетта на 2014 год. 

По този начин Препоръката оказва пряко влияние върху политиката за 

заетост, която и нашата страната ще изпълнява през 2014 г. посредством 

Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. 

Една от ключовите теми, засегнати в Съобщението на комисията е тази за 

връзката между образование и заетост. Конкурентоспособността, 

иновационният капацитет и производителността на Европа зависят в огромна 

степен от наличието на високообразовани и добре обучени работници. 

Дългогодишната тенденция към все по-високи изисквания за квалификация 

означава, че младите хора без уменията, изисквани от икономиката, ще срещат 

все по- големи трудности в намирането на работа. Поради това справянето с 

младежката безработица налага да се предприемат действия за справяне с 

недостига на умения и несъответствието между търсените и предлаганите 

умения. По тази причина е налице спешна необходимост образователните 

системи да бъдат съобразени в по-голяма степен с настоящите и бъдещите 

потребности от умения, така че да се избегнат несъответствията между 

предлаганите и търсените умения и недостатъците. 

Съгласно Съобщението на Европейската комисия, подпомагането на 

младите хора да се интегрират на пазара на труда след завършване на училище 

или университет е незаменима част от осъществяването на Гаранцията за 

младежта. Преходът от образование към заетост е  основна тема на пакета от 

мерки за младежка заетост, който стартира две специфични инициативи за 

улесняване на този преход: Европейски алианс за професионална подготовка 

и Рамка за качеството на стажовете. 

Процесът на Европейски алианс за професионална подготовка цели 

да се подпомогне подобряването на качеството и предлагането на 

професионални практики (чиракуване) и да се постигне по-голяма 

ориентираност към обучението в процеса на работа. Алиансът ще обединява 

държавите членки, социалните партньори, предприятията, Комисията и други 

имащи отношение участници с цел разработване на висококачествено обучение 

от типа професионална практика (чиракуване) и реализиране на отлични 

резултати по отношение на обучението в процеса на работа като част от ПОО, 

както и с цел насърчаване на национални партньорства за комбинирано 

обучение. 

Подобряването на предлагането и качеството на професионалните 

практики (чиракуването) е следователно важна част от стратегията за младежка 

заетост. Поради това, Комисията прикани държавите-членки да включат 

                                                           
24

 Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския съвет, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите СОМ (2013) 447, 

Брюксел, 19.06.2013 г. 
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реформа на професионалните практики (чиракуването) като част от своите 

планове за изпълнение на гаранцията за младежта и да мобилизират 

финансиране от ЕС в подкрепа на тази цел; и да създадат силни партньорства на 

национално равнище за комбинираното обучение, обединяващи органите, 

отговарящи за образованието и заетостта, социални партньори, камари, 

доставчици на ПОО, младежки и студентски организации, служби по заетостта 

и агенции за управление на финансирането от ЕС.  

България подкрепи Европейския алианс за професионална 

подготовка и в тази връзка са предприети действия от институциите за 

проучване на опита на страните-членки, прилагащи дуалното обучение, с 

цел въвеждане на елементи на дуално обучение в националната система на 

професионално обучение. Предложен е Проект за изменение на Закона за 

ПОО, въвеждащ обучение чрез работа (дуално обучение). 

Стажовете също имат важна роля за улесняване на прехода от 

образование към заетост, особено в контекста на кризата. По-високото качество 

на стажовете ще спомогне за по-добрата реализация на младите хора на пазара 

на труда, като висококачествените стажове са важна междинна стъпка по пътя 

към постоянна работа. С приемането на Рамка за осигуряване на качество на 

стажовете ще се осигури и минимално равнище на защита на стажуващите лица 

от гледна точка  на условия на труд, възнаграждение и др., както и 

предотвратяване ползването на стажантите като по-евтина или безплатна 

работна сила за продължителен период от време.  

България предприе действия за изпълнение на препоръката на ЕК 

като са разработени предложения за допълнения в Кодекса на труда за 

регламентиране на договора за стажуване.  

 

2.2. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА  

Младежите на пазара на труда 

Икономическата криза и последвалото бавно икономическо 

възстановяване доведоха до значително увеличаване на младежката безработица 

и в България. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 г. 

нарасна повече в сравнение с коефициентът на безработица за другите 

възрастови групи, като средно за деветте месеца
25

 на 2013 г.   безработицата 

(при 15-24 годишните) е 28.3% или с 0.2 процентни пункта (п.п.) по-висока в 

сравнение със същия период на предходната година. Нивото на показателя за 

България през третото тримесечие на 2013 г. е с 5.1 п.п. по-високо спрямо 

средната стойност на коефициента на младежка безработица за ЕС-27 за същия 

период.  

През деветте месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г. 

средният брой на безработните младежите на възраст 15-29 г. остава 

непроменен. За същия период коефициентът на безработица за младежите на 

възраст 15-29 г. нараства с 0.8 п.п. и е средно 21.6% през деветте месеца на 2013 

г. 

                                                           
25 По данни от Наблюдението на работната сила, провеждано от НСИ, изчислени средно за  първо, второ и 

трето тримесечие.  
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По данни на НСИ, през 2012 г.
26

 в пет от шестте статистически региона 

(ниво 2) коефициентът на младежка безработица за населението на възраст 15-

24 г. е над 30%. Най-висока е стойността на коефициента в Североизточния 

регион (36,1%), а най-нисък в Югозападния регион (17,3%). 

По данни на Евростат делът на младежите, които не работят и не учат 

през 2012 г. е 21.5% или с 0.3 п.п. по-нисък в сравнение с 2011 г., но независимо 

от това той остава най-висок в сравнение със стойността на показателя за 

другите държави-членки за  2012 г. Данните показват, че безработицата сред 

младежите с висше образование е по-ниска. В образователната структура на 

безработните младежи до 24 г. през периода януари - септември 2013 г. с най-

голям относителен дял е групата на младежите с основно и по-ниско 

образование, следвани от тези със средно и с висше образование. Най-

многобройни и с най-голям относителен дял в професионалната структура на 

безработните младежи до 24 г. и до 29 г., регистрирани в бюрата по труда през 

периода януари - септември 2013 г.,  са младежите без специалност и професия. 

Краткият анализ на младежката безработица показва, че ниското или 

неподходящото образование и липсата на квалификация са сред основните 

причини за безработицата сред младите хора в България. Освен структурните 

фактори сред причините за младежката безработица и неактивността на лицата 

са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и 

трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на 

трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Нарастването на 

младежката безработица е резултат и от това, че в условия на несигурна 

икономическа ситуация работодателите освобождават предимно най-

неопитните работници и служители. 

Българският отговор на Гаранцията за младежта 

При така очерталата се неблагоприятна ситуация на трудовия пазар за 

младите хора, от началото на 2014 г. в България стартира изпълнението на 

Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта.
27

 

В национален контекст, Гаранцията за младежта ще се реализира 

поетапно – през 2014 г. с приоритет ще се финансира обучение и заетост на 

младежите до 25 г. с основно и по-ниско образование (преждевременно 

напуснали образователната система), чиято регистрация в бюрата по труда е с 

продължителност до 4 месеца. За младежите с висше и средно образование, с 

продължителност на регистрацията в бюрата по труда до четвъртия месец 

включително, ще се финансира започването на първа работа (стажуване). 

Мерките и действията в Националния план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта са групирани в две направления: 

 1. Реформи и мерки за ранна интервенция и активиране 

 въвеждане на дистанционна и комбинирана форма на обучение, 

 развиване на индивидуалното и груповото наставничество, 

                                                           
26

 Източник НРС, НСИ  

27 Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) 
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 изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и 

консултиране,  

 изграждане на система за признаване и валидиране на 

компетентности, придобити от неформално образование или 

самостоятелно учене.  

Едновременно с тези реформи ще се изпълняват и конкретни мерки за 

активиране на младите хора на пазара на труда, сред които:  

 предоставяне на професионално ориентиране в училищата, вкл. 

във висшите учебни заведения;  

 организиране и провеждане на 28 специализирани трудови борси 

за младежи;  

 във всяко бюро по труда най-малко по един трудов посредник ще 

бъде специализиран за работа с групата на младежите.  

 

2. Интеграция на пазара на труда 

Предвидените реформи включват: 

 регламентиране на договора за стажуване в Кодекса на труда 

 стартиране на дейността по въвеждането на елементи от дуалната 

форма за професионално обучение.  

Едновременно с планираните реформи са предвидени и мерки, 

насърчаващи и подпомагащи интеграцията на пазара на труда:  

 професионално ориентиране на всеки регистриран безработен 

младеж;  

 включване в мотивационно обучение;  

 предоставяне на субсидии на работодателите да разкриват 

работни места за младежи;  

 стажуване и чиракуване.  

Едновременно с изпълнението на мерките със специфична насоченост 

към младежите, те ще могат да се възползват и от останалите форми на 

подкрепа за заетост:  

 

 насърчаването на териториалната мобилност; 

 насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност 

чрез предоставяне на грантове за стартиране на самостоятелен 

бизнес, както и на средства за обучение и консултантски услуги. 
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Дуалната система на обучение е доказала своя принос за намаляване 

на младежката безработица в редица европейски страни и безспорно 

въвеждането й в България би имало положителен ефект както за 

повишаване адаптивността на младите хора на пазара на труда, така 

и за подготовката на кадри според нуждите на бизнеса. Очаква се 

това да стане през следващата учебна година. Създадена е до голяма 

степен законодателната основа за това, а социалните партньори 

също подкрепят идеята. 

В повечето страни с добре развити дуални системи, те са подкрепени 

от партньорство между правителствените отдели и компаниите , 

както и със сътрудничество между професионалните асоциации, 

работодателските организации и синдикатите. Необходимо е 

непрекъснато усъвършенстване на системата и ясна връзка на 

професионалното образование и обучение с ученето през целия 

живот. 

Добрата практика на Германия и редица други страни, представена в 

първата част на този брой на Социална Европа, е добра основа, 

която може да послужи като пример. Въпреки това, нейният 

трансфер  и адаптиране към социалната система на друга страна  е 

сериозно предизвикателство - буквалното й копиране не е възможно, 

без да бъдат отчетени националният контекст и спецификата на 

образователната система в нашата страна. 

  


