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Резюме: Проблемът за младежката безработица е глобален проб-

лем. Настоящата статия го разглежда задълбочено, като анализира ха-
рактеристиките, причините и последиците от безработицата на завърши-
лите и връзката ѝ с Болонския процес. За целта е направен качествен 
анализ на проучване, проведено с целева група студенти, които се обу-
чават в бакалавърски и магистърски програми. Проучването изследва 
естеството на пазара на труда на завършилите висше образование и ос-
новните препятствия, пред които са изправени младите хора при прехода 
им от образование към заетост. Проучването цели да установи дали без-
работицата сред младите висшисти е в резултат от недостиг на работни 
места, от липса на умения или от липса на координация. Въз основа на 
проучването се дават препоръки за мерките, които могат да бъдат пред-
приети от правителството, ръководните органи на висшите училища, 
работодателите и отделите за кариерно развитие за намаляване на мла-
дежката безработица.    

Ключови думи: Болонски процес, висши училища, пригодност за 
заетост на висшистите, пазар на младежкия труд. 

JEL: A22, A23, I23, I28, J24. 
 
 
Въведение  
 
ригодността за заетост е една от най-проучваните теми в микро-
икономическите научни изследвания. По темата са водени прос-
транствени дебати, тъй като тя има много практически аспекти. 

Все още няма достатъчно научни изследвания по проблема с пригод-
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ността за заетост на младите хора вследствие на Болонския процес, въп-
реки че след близо 20 години Болонски процес младежката безработица 
продължава да е сериозен проблем както за повечето страни – членки на 
Европейския съюз, така и за страни, които не членуват в ЕС. Поради 
тази причина подходът, които беше възприет за настоящото проучване, е 
да направим преоценка на съществуващите във висшите училища проце-
си по отношение на младежката заетост от гледна точка на самите сту-
денти. Настоящата разработка е опит да се направи сравнителен анализ 
на постигнатите договорености съгласно официалните комюникета и на 
реално протичащите процеси.  

Основната цел на статията е да изложи гледната точка на студен-
тите по отношение на Болонския процес и условията за обучение във 
висшите училища по отношение на предимствата и недостатъците, съ-
ществуващите проблеми и възможностите за заетост на хората, завърш-
ващи висше образование.  

 
 
1. Преглед на литературните източници  
 
Връзки между Болонския процес и безработицата  
Декларацията от Болоня е подписана на 19 юни 1999 г. от минис-

трите на образованието на 29 европейски държави  (среща на министри-
те от 1999 г.). Преди срещата се проведе дискусия, включваща голям 
брой представители на академичната общност, министерства и между-
народни правителствени и неправителствени организации. Декларацията 
от Болоня беше предшествана от Сорбонската съвместна декларация, 
подписана през май 1998 г. от министрите на образованието на Франция, 
Германия, Италия и Обединеното кралство (среща на министрите от 
1998 г.). Болонската декларация е най-важният политически акт за ре-
формиране на висшето образование в европейското пространство. Тя 
поставя началото на така наречения Болонски процес, чиито основни 
движещи сили са участващите страни, подпомагани от Европейската 
комисия като ключов партньор в последващия процес. В Болонския про-
цес участват и други международни образователни и свързани организа-
ции. Всички държави, подписали Болонската декларация, са членки на 
Съвета на Европа и се намират в дефинирания от ЮНЕСКО европейски 
регион. Според декларацията основните цели на Болонския процес тряб-
ва да бъдат постигнати до края на първото десетилетие на новото хиля-
долетие.   

Зависимостите между заетост и образование са изследвани мно-
гократно и са обект на много научни публикации. Образованието в цяло-



Народностопански архив 2/2018 
 

77 

то си многообразие е един от основните фактори за развитие, като е до-
казано, че отделните държави не могат да постигнат устойчиво иконо-
мическо развитие без значителни инвестиции в човешкия капитал. Обра-
зованието спомага за подобряване на националното самосъзнание и све-
тоусещането на отделните народи. Чрез развитието на човешкия капитал 
то подобрява качеството на живота и носи важни социални ползи както 
за отделните хора, така и за обществото като цяло. Образованието по-
вишава производителността и креативността на хората и насърчава 
предприемачеството и технологичния напредък.   

Според Вуксанович (Vuksanovic at al., 2015) пригодността за зае-
тост зависи в голяма степен от националния и институционалния кон-
текст. Поради тази причина нивото на заетост (или безработица) винаги 
се разглежда като тясно свързано с образованието и се счита за един от 
основните индикатори за качеството на образованието, предоставяно от 
висшите училища. Висшето образование подготвя студентите не само за 
заетост, но и за бъдещия им живот като активни граждани на демокра-
тичните общества, както и за личното им развитие и натрупване на об-
ширни и задълбочени познания.    

Трябва да се има предвид обаче, че образованието и пригодността 
за заетост са процеси, които протичат в тясна взаимовръзка. Въпреки че 
пазарът на труда не би трябвало да влияе на висшето образование по 
никакъв начин, заинтересованите страни трябва да си сътрудничат, с цел 
да се осигури достатъчен информационен поток между работодатели, 
висши учебни заведения, студенти, преподаватели и широката общест-
веност, за да се подобрят възможностите на завършващите висшисти за 
намиране на работа и продължаващо обучение. През последните години 
нараства броят на европейските студенти, които са на мнение, че учеб-
ните програми трябва да бъдат реформирани по такъв начин, че да съче-
тават теоретичното обучение с качествени студентски практики и стажо-
ве чрез инициативи като Европейската харта за качеството на стажовете. 
Редица висши училища вече осъзнават колко е важно да се съобразяват с 
мнението на работодателите и останалите заинтересовани страни, за да 
предлагат адекватни бакалавърски и магистърски програми (Vuksanovic 
at all, 2015).   

От гледна точка на висшето образование трябва да споменем, че в 
последните години то е изправено пред повече предизвикателства от 
всякога. През миналия век в него се извършиха големи промени и от 
елитарно и достъпно само за ограничен брой хора с по-високи финансо-
ви възможности то стана масово. Днес всеки студент може да вземе сту-
дентски заем или да кандидатства за стипендия, която да покрие таксите 
за обучение. Освен това процесът на масовизация на висшето образова-
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ние не спря дотук и днес в университетите вече не постъпват само хора 
на възраст между 18 и 21 години и се извършват структурни промени в 
целия образователен процес (Ramsden, 2008). В исторически аспект об-
разованието, и вчастност висшето образование, се определя като подхо-
дяща среда за трансфер на знания, разширяване на изследователската и 
развойната дейност и създаване на адекватна социална структура за нап-
редъка на хората като социални същества (Orindaru, 2015).    

С оглед на новите предизвикателства пред образователната сис-
тема министрите на образованието от страните – членки на ЕС започна-
ха работа за модернизация на нейните организационни схеми, структура 
и правила. Повишаването на степента на пригодност за заетост беше 
една от основните цели, заложени в Сорбонската декларация, с която 
беше поставено началото на нова ера на европейското висше образова-
ние като начин за насърчаване на мобилността и пригодността за заетост 
на гражданите. Според Сорбонската декларация от 1998 г. заетостта се 
счита за един от положителните резултати от определянето на съпоста-
вими степени в европейската образователна зона. Темата за пригодност-
та за заетост остана актуална в Болонския процес в продължение на ня-
колко срещи на министрите (комюникета от срещите на министрите на 
образованието през 2001, 2007, 2009, 2012 и 2015 година).  

Основната задача на Болонския процес е да се създаде единна и 
ефективна Европейска зона за висше образование чрез изпълнение на 
следните цели:  

− Въвеждане на лесно разбираеми и сравними образователни 
степени; 

− Въвеждане на образователна система с две основни образова-
телни степени (бакалавър и магистър); 

− Въвеждане на системата на учебните кредити (ECTS) като 
мерни единици на студентската заетост; 

− Отстраняване на съществуващите препятствия пред свободно-
то движение на студенти и преподаватели в европейската зона; 

− Въвеждане на европейски измерения за качество; 
− Въвеждане на европейски измерения във висшето образование.  
След приемането на Болонската декларация европейските минис-

три на образованието се срещат на всеки две години, за да продължат 
обсъждането и да прецизират нейните първоначални цели. В рамките на 
Болонския процес те подчертават важността на пригодността за заетост 
на студентите и тяхната конкурентоспособност на пазара на труда (цита-
тите от комюникетата от срещите са дадени в кавички).  
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“… с цел повишаване на шансовете за намиране на работа в Ев-
ропа и за повишаване на конкурентоспособността на европейското вис-
ше образование.” – (Среща на министрите през 1999 г.);  

Министрите изразиха благодарност за разработването на учебни 
програми, които отговарят на критериите за академично качество по от-
ношение на дългосрочната заетост, и призоваха за постоянна активна 
роля във висшите училища (Пражко комюнике, 2001 г.);  

Необходимостта от осигуряване на значителен период на обуче-
ние в чужбина [...], така че студентите да могат да реализират пълния си 
потенциал за европейска идентичност, гражданство и пригодност за зае-
тост "(Берлинско комюнике, 2003 г.); 

"Обръщаме се към университетите да осигурят такива програми 
за обучение в докторантура, които да гарантират интердисциплинарното 
обучение, придобиването на умения, които могат да се прехвърлят, като 
по този начин отговарят на изискванията на един по-широк пазар на 
труда“ (комюнике от Берген, 2005 г.); 

На срещата в Лондон (Лондонско комюнике, 2007 г.) министрите 
изразиха загриженост относно пригодността за заетост  като една от 
важните цели на Болонския процес: "Развивайки нашето богато и разно-
образно европейско културно наследство, създаваме Европейско прост-
ранство за висше образование, основано на институционална автономия, 
академична свобода, и демократични принципи. Тези подходи ще улес-
нят мобилността, ще увеличат пригодността за заетост и ще засилят 
привлекателността и конкурентоспособността на Европа."; 

След като определиха пригодността за заетост като най-голямото 
предизвикателство пред висшите училища, министрите поискаха от 
СГПБП (Секретариата на групата за проследяване на Болонския процес) 
да "обмислят по-подробно как да подобрят пригодността за заетост по 
отношение на всеки от тези цикли, както и в контекста на ученето през 
целия живот" (Лондонско комюнике, 2007 г.);   

Групата за проследяване дефинира пригодността за заетост като 
"способността на отделните лица  да постъпят на работа или да започнат 
работа като самонаети лица, да останат трудово заети и да останат ак-
тивни участници на пазара на труда" (Пригодност за заетост, 2007-2009). 
Според този доклад групата за проследяване популяризира добрите 
практики в следните области: 

• Участие на работодатели и други заинтересовани страни при 
изготвянето на учебните планове; 

• Разкриване на кариерни услуги; 
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• Работни места в сектора на обществените услуги и кариерни 
структури, които са напълно съвместими с новата система на образова-
телни степени; 

• Разработване на иновативни учебни планове въз основа на ре-
зултати от научни изследвания; 

• Популяризиране сред работодателите на предимствата на ба-
калавърската степен и свързаните с нея резултати от обучението; 

• Признаване на образователните степени на общоевропейския 
пазар на труда.  

На следващата среща от Болонския процес министрите посочиха, 
че пригодността за заетост дава възможност на всеки студент да се въз-
ползва напълно от динамичните пазари на труда.  

"Нашата цел е повишаване на първоначалните квалификации, 
както и поддържане и обновяване на квалифицираната работна сила чрез 
тясно сътрудничество между правителствата, институциите за висше 
образование, социалните партньори и студентите." (комюнике от Льо-
вен, 2009 г.).   

В доклада се подчертава също така, че поради търсенето на паза-
ра на труда висшите учебни заведения трябва да осигурят на студентите 
съвременни знания и професионални компетенции, от които те ще се 
нуждаят през целия си живот.   

В комюникето от Букурещ (2012 г.) министрите разглеждат три 
основни цели: осигуряване на висококачествено образование за всички, 
повишаване на пригодността за заетост на завършилите по време на и 
след дипломирането им и повишаване на мобилността между отделните 
страни и висши училища. В същото време министрите се ангажират да 
повишат пригодността за заетост и личното и професионално развитие 
на завършилите през цялата им кариера.  

През м. май 2015 г. министрите определиха пригодността за зае-
тост като един от четирите приоритета за периода до 2018 г. (комюнике 
от Ереван, 2015 г.). Насърчаването на заетостта на завършилите през 
целия им трудов живот в бързо променящия се пазар на труда, характе-
ризиращи се с развитие на технологиите, появата на нови професионал-
ни профили, както и увеличаването на възможностите за заетост и само-
наемане се считат за основна цел на ЕПВО. Процесът трябва да гаранти-
ра че в края на всеки академичен цикъл възпитаниците ще притежават 
знания, подходящи за навлизане на пазара на труда, които да им позво-
лят да развиват нови умения, нужни за пригодността им към заетост през 
целия им професионален живот (комюнике от Ереван, 2015 г.). 

В хода на Болонския процес квалификационните рамки бяха ос-
новният инструмент за подобряване на пригодността за заетост на завър-
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шващите висше образование. Със създаването на рамкови степени, съпос-
тавими в цяла Европа, работодателите могат да имат ясна представа за 
квалификацията на завършващите висше образование. Държавните адми-
нистрации и висшите учебни заведения следва да популяризират тези 
рамки и начините, по които те могат да се ползват. Според Гара (Garra, 
2013) в дългосрочен план разработените в хода на Болонския процес инс-
трументи за прозрачност могат да се използват за гарантиране на резулта-
тите от обучението, които студентите получават по време на следването 
си, и по този начин да бъде удостоверявана тяхната пригодност за заетост.   

Националните квалификационни рамки улесняват развитието на 
професионалната квалификация във всички степени на висшето образо-
вание чрез създаване на единни критерии и стандарти. Повечето евро-
пейски студенти са на мнение, че е необходимо по-нататъшно прецизи-
ране на стандартите както за резултатите от обучението на учениците, 
така и за методите и критериите за оценка, тъй като това може да е съ-
ществено за повишаване на пригодността за заетост на студентите и за-
вършилите висшето си образование.  

 
Резултати от Болонския процес в България 
България беше сред първите 29 държави, които подписаха Съв-

местната декларация на европейските министри на образованието на 19 
юни 1999 г. (Европейско пространство за висше образование (ЕПВО), 
1999 г.). Предвидените в декларацията дейности ще имат значителен 
ефект върху системата на висшето образование във всяка от тези страни 
страна. България участва активно в Болонския процес, с цел да рефор-
мира системата на висшето образование в съответствие с най-новите 
европейски стандарти. Процесът на модернизация на висшето образова-
ние в България се състои от два етапа: интеграция в Европейското прос-
транство за висше образование (Болонски процес) и интеграция в Евро-
пейското изследователско пространство. Според мрежата „Евридика“ 
(EURYDICE, 2016) основната цел на българската система за висше обра-
зование е да инвестира в обучението на специалисти с висока квалифи-
кация в своята област и да подпомага научните изследвания, науката и 
културата. Понастоящем в България има 51 висши училища, регистри-
рани съгласно Закона за висшето образование, които могат да се катего-
ризират на държавни и частни училища, включително университети, 
специализирани висши училища и самостоятелни колежи. Има 37 дър-
жавни (25 университета, 11 специализирани висши училища и 1 самос-
тоятелен колеж) и 14 частни висши училища (5 университета, 2 специа-
лизирани висши училища и 7 самостоятелни колежа).   
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Академичната учебна година се състои от два семестъра и обик-
новено е с продължителност 32 седмици. (Efficient Education 
Management Network for LLL in the Black Sea Basin, 2014).  

Трябва да отбележим, че от срещата на министрите в Лондон през 
2007 г. България отбеляза значителен напредък в следните области: 

 Мобилност – Повишен капацитет за мобилност на българските 
висши училища, включително участие в програмата „Учене през целия жи-
вот” (2007-2013) и осъществяване на академичен обмен с чуждестранни 
висши училища от страните – членки на ЕС и държави извън ЕС;  

 Социални измерения – подкрепа на студенти от всички степе-
ни, включително докторанти; 

 Информационна осигуреност – под ръководството на Минис-
терството на образованието и науката е създадена информационна база 
данни с информация за редовните и прекъсналите студенти в отделните 
образователни степени. Освен това са създадени регистър на академич-
ния състав във висшите училища, регистър на легализираните дипломи 
за висше образование, придобити в чужбина, и регистър на дипломите за 
висше образование, издадени от висшите училища в България.; 

 Пригодност за заетост – подобрени са процедурите за вали-
диране на знания и умения, придобити чрез формално или неформално 
обучение;  

В рамките на процеса на усъвършенстване на българската система 
за висше образование Националната агенция за оценяване и акредитация 
(НАОА) на България става пълноправен член на Европейската асоциа-
ция за осигуряване на качеството във висшето образование (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA). 

Болонският процес в България се осъществява под прякото наб-
людение и с подкрепата на Министерството на образованието и науката, 
което отговаря за внедряването на новите стандарти и насоки. Нацио-
налното представителство на студентските съвети и най-вече Съветът на 
ректорите играят важна роля за постигането на целите на Болонския 
процес. Програмите за висше образование се акредитират с кредити съг-
ласно Европейската система за кредитно натрупване и трансфер ECTS, 
която влезе в сила през учебната 2004/2005 година.  

Разработваните от висшите училища учебни програми трябва да 
осигуряват на обучаемите 180 кредита за придобиване на степен „Про-
фесионален бакалавър“ с минимална продължителност на обучението 3 
години. Целта на тази образователна степен е да предостави на студен-
тите основни теоретични познания, умения и компетенции в областта на 
ИКТ, практически опит и достъп до магистърска програма в същото 
професионално направление, в което са завършили, с минимална про-
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дължителност на обучението 2 години. За придобиване на бакалавърска 
степен студентите трябва да получат 240 кредита в рамките на 4 години. 
За да получат магистърска степен, студентите трябва да придобият ми-
нимум 300 кредита в курс на обучение с минимална продължителност 5 
години. Професионалните бакалаври трябва да получат 120 кредита, а 
придобилите бакалавърска степен се нуждаят от най-малко 60 кредита за 
завършване на магистърска степен. Магистърската степен се определя 
като профилирано обучение и ориентирано към научни изследвания.  

В рамките на Болонския процес обучението за бакалавърска сте-
пен се счита за първи цикъл, за магистърска степен – за втори цикъл, а 
докторантурата – за трети цикъл на процеса на висше образование. Док-
торските степени изискват най-малко 3 или 4 години обучение. Планът 
за обучение обикновено е индивидуален и предвижда защита на дип-
ломна работа в края на учебния процес. Разработват се съвместни док-
торски програми, целящи да подобрят качеството на докторските степе-
ни. С цел да се подобри обучението в програмите за докторски степени, 
Министерството на образованието и науката насърчава висшите учили-
ща да си сътрудничат със сродни образователни институции за разра-
ботване на съвместни докторски програми. Липсата на единна информа-
ционна система, отразяваща кариерното развитие на висшистите с док-
торска степен, не ни позволи да анализираме тяхната пригодност за зае-
тост и конкурентоспособност на пазара на труда. 
  

Статистически тенденции относно младежката безработица  
в България  
Въпреки че висшето образование в България отговаря на изисква-

нията на европейските стандарти, младежката безработица продължава 
да бъде основният проблем в страната. Трябва да отбележим, че има 
значителни различия в начините, по които се изчисляват статистически-
те проценти. Според Братоева–Манолева (2008 г.) младежката безрабо-
тица в повечето страни е поне два пъти по-висока от средната за съот-
ветната страна.  

Според Националния статистически институт на Република Бъл-
гария през 2017 г. икономически активното население на възраст между 
15 и 64 години представлява 71.3% от общо 3277,5 хил. души в тази въз-
растова група. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа ак-
тивност на тази група е нараснал с 2,6%.   

Общият брой на заетите лица е 3 150,3 хил. души, което предс-
тавлява 51.9% от населението на възраст над 15 години. Общият коефи-
циентът на заетост е 66,9% – съответно 70,6% за мъжете и 63,1% за же-
ните. Коефициентът на заетост на възрастовата група 20-64 години е 
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71,3%, или 3,6% по-висок от този през 2016 г. Коефициентът на заетост 
при хората на възраст 20-64 години е нараснал с 4,0% за мъжете и 3,3% 
за жените, достигайки съответно 75,3 % и 67,3%.  

Коефициентът на заетост при хората на възраст 55-64-години е 
58,2%. В сравнение с 2016 г. той се е увеличил средно с 3,7% - съответно 
с 4,2% при мъжете и с 3,3% при жените. Общият брой на безработните 
лица е 206,9 хил. души, от които 114,2 хил. мъже и 92,8 хил. жени. В 
сравнение с 2016 г. броят на безработните е намалял с 16,3%. Коефици-
ентът на безработица е намалял с 1,4% в сравнение с 2016 г. и е достиг-
нал 6,2%. За периода коефициентът на безработица намалява с 1,7% при 
мъжете и с 1,1% при жените и е съответно 6,4% и 5,9%.  

Коефициентът на безработица при хората на възраст 15-24 години 
е 12,9%, а при възрастовата група 15-29 години е 9,9%. В сравнение с 
2016 г. безработицата за тези възрастови групи намалява съответно с 
4,3% и 2,3%. 

През 2017 г. общият брой на трайно безработните лица е 113.8 
хил. души, който представлява 55,0% от всички безработни лица. Кое-
фициентът на трайна безработица е 3,4%, съответно 3,6% при мъжете и 
3,2% при жените.  

От общо 1 317,7 хиляди икономически неактивни лица на възраст 
между 15 и 64 години 569,8 хил. са мъже и 747,9 хиляди са жени, като 
относителният дял от населението в същата възрастова група е съответ-
но 24,6% за мъжете и 32,9% за жените. Броят на обезкуражените лица на 
възраст между 15 и 64 години е 112.2 хил. души.  

Относителният дял на ранно отпадналите от образование лица на 
възраст 18-24 години е 12,7%. Относителният дял на лицата на възраст 
между 30 и 34 г., които са завършили висше образование, е 32,8%. 

Според Националния статистически институт на РБългария 
(2018) и EURES (2018), въпреки всички положителни тенденции в раз-
витието на пазара на труда в България, има и предизвикателства. Някои 
от предизвикателствата през 2017 г. включват: голям дял на дългосрочно 
безработните (55,3% от заетите лица); разликите между търсенето и 
предлагането на пазара на труда по отношение на уменията, секторите и 
регионите, ограничено предлагане на качествено образование и социал-
ните различия. 
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Таблица 1 
Индикатори на пазара на труда с оглед на младежката заетост  
в България в периода 2016-2017 г. 

 
(Национален статистически институт на Република България, 2018) 

Индикатори 2016 г. 
(хил. д.) 

2017 г. 
(хил. д.) 

Промяна  
(2017 - 

2016), % 
Заети лица на възраст 15- 24 
години 133,4 148,6 15,2 

Заети лица на възраст 15-29 
години 440,3 464,5 24,2 

Коефициент на заетост (15-24 
г.) 19,8 22,9 3,1 

Коефициент на заетост (15-29 
г.) 38,3 42,0 3,7 

Безработни лица на възраст 
15-24 години 27,7 22,1 -5,6 

Безработни лица на възраст 
15-29 години 61,4 51,0 -10,4 

 
 
2. Методология на изследването  
 
Целта на изследването е да се направи качествен анализ чрез дис-

кусии в две фокусни групи. Методът на дискусии във фокусни групи 
беше избран, защото чрез него най-добре се събират качествени данни 
по конкретна тема (Dürrenberger et al., 1997). Следвайки препоръките на 
Крюгер (Krueger, 1994), дискусията беше повторена в няколко различни 
групи за по-ясно очертаване на тенденциите и моделите от качественото 
изследване. Целта на проучването на фокус групите беше, ценностите и 
убежденията на хората да се изследват и опишат по-задълбочено, а не 
просто да бъдат обобщени статистически. С други думи да се изследва 
общественото мнение, а не да се направи статистика на взетите решения. 
Фокусната група е с отворен характер, което я прави подходяща за за-
дълбочено проучване на общественото мнение. Тя разкрива какво всъщ-
ност мислят хората и ни помага да разберем проучваното явление  по-
задълбочено (Kroll et al., 2007). Членовете на групата се насърчават да 
дискутират различни идеи и по този начин изразяват мнения, които мо-
же да не бъдат изразени при индивидуални интервюта (Nagle, 2015). Ос-
новните доводи за използването на този метод на изследване е, че той 
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има групов характер, подходящ е за студенти и висшисти, които се зат-
рудняват да формулират мнението си и нямат възможност да променят и 
интерпретират дадените отговори след края на дискусията.   

Мнението на студентите за предимствата, недостатъците и проб-
лемите на Болонския процес, както и за проблемите и перспективите, 
свързани с безработицата, беше проучено чрез качествено изследване, 
проведено в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.  

За целите на проучването бяха сформирани следните две фокусни 
групи:  
Фокусна Група № 1: 

Брой респонденти: 8-10 
Възраст на респондентите: 20-24 
Пол на респондентите: 50/50 Ж/M  
Задължителни условия: завършена ОКС „бакалавър“; липса на 
субординация между отделните участници; 
Тип на емпиричните данни: аудиозапис 
Продължителност на интервюто: 1:30 часа (без прекъсване) 

Фокусна Група № 2: 
Брой респонденти: 8-10 
Възраст на респондентите: 25-29 
Пол на респондентите: 50/50 F/M  
Задължителни условия: завършена ОКС „магистър“; липса на су-
бординация между отделните участници; 
Тип на емпиричните данни: аудиозапис; 
Продължителност на интервюто: 1:30 часа (без прекъсване). 

 
 

3. Анализ  
 

Преходът от образование към заетост може да се опише като път 
с три основни отсечки: постъпване във висшето училище, формиране на 
подходящи умения и намиране на подходяща работа в съответното про-
фесионално направление. Проблемът е, че във всяка от тези отсечки има 
много препятствия. Въпросите към фокусните групи бяха формулирани 
в съответствие с тези препятствия. 

Първата група въпроси изискваха формулиране на асоциации с 
ключови думи, които разкриват спонтанните чувства, мнения и мисли на 
участниците. Първият въпрос беше “Каква асоциация предизвиква у Вас 
фразата “висше образование”?  
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Респондентите асоциират „висше образование“ с фрази като  
“добре образован човек”; “успяла личност”; “удовлетворение от кари-
ерата и работата ” и т.н.  

За формулиране на контролния въпрос използвахме техниките на 
мисловното картиране (mind mapping), които поясняват връзката между 
планове и цели. Участниците бяха помолени да довършат изречението 
“Завършилите висше образование са …” 

Отговорите на участниците бяха: “по-умни по някакъв начин и 
способни да си намерят по-добра работа (невинаги)”; “с по-обещаващо 
бъдеще”; “с по-високо положение в обществения живот”; “с по-високи 
заплати от останалите”.  

Във фокус групите бяха включени участници от различни факул-
тети – „Мениджмънт и маркетинг“, „Индустриален и търговски бизнес“, 
„Счетоводна отчетност“ и „Финанси“. По-голямата част от магистрите 
бяха от специалностите „Икономика на туризма“, „Мениджмънт“ и 
„Международни икономически отношения“. Въз основа на опита, придо-
бит по време на своето обучение, респондентите посочват, че са подобри-
ли комуникативните си умения, уменията за работа в екип и лидерските 
си качества: “нестандартно мислене", "умения за мозъчна атака и реша-
ване на проблеми".  

Като обобщение на фокус интервюто може да се посочи самооцен-
ката на повечето от участниците в него, че обучителният процес им е по-
могнал да преодолеят притеснението си да комуникират с аудитория. 

На въпроса към респондентите относно степента на удовлетворе-
ност на работодателите от техните умения,  доминиращата част от отго-
ворите бяха положителни. На финалния въпрос на дискусията: “Кои 
според Вас са основните трудности за хората с висше образование във 
връзка с безработицата?”, те дадоха следните отговори:  

“Компаниите търсят млади хора с опит и практически умения”. 
“Завършващите нямат достатъчно опит и вероятно могат да 

работят в сектора на услугите, но ако се стремят към ръководна 
длъжност на средно или по-високо ниво, им е много трудно да си наме-
рят подходяща работа”.   

“Няма достатъчно свободни работни места, тъй като прекале-
но много хора учат икономика вместо нещо друго”. 

На въпрос „Мислите ли, че дипломата е достатъчно основание 
за работодателя да ви наеме на работа?, респондентите отговориха:  

“Да, достатъчно основание е, но днес работодателите търсят 
не само хора със съответната диплома, а и с повече умения”. 

Отговорите на респондентите потвърждават първоначалната теза, 
че  уменията, които студентите придобиват във висшите училища, вече 
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не са достатъчни за пазара на труда. По същество несъответствието на 
търсенето и предлагането може да се тълкува като несъответствие между 
придобитите умения и изискванията за заемане на работното място. Това 
поставя под въпрос качеството на учебните програми и учебниците, по 
които студентите се обучават в продължение на 3-4 години в универси-
тета. Попитахме завършилите: “Имаше ли нещо, свързано с професио-
налното Ви направление, което сте искали да изучавате и което вис-
шето учебно заведение не е било в състояние да Ви предложи?” Пове-
чето от отговорите са отрицателни или нямат отношение към конкретни 
дисциплини.   

“Имаше неща, които исках да уча, като например езици, но кои-
то не са пряко свързани с икономиката”. 

 “Не помня да е имало нещо такова”. 
Въпреки това на въпроса: “Според Вас има ли нужда учебните 

материали, учебниците или учебните програми да бъдат осъвремене-
ни?”, респондентите отговориха: 

“Да, определено трябва да се осъвременят, а някои от тях и да 
се сменят с други”. 

“Имат нужда от осъвременяване, защото изучаваме едни и съ-
щи неща вече сто години”. 

“Имахме късмета да учим по нови учебници”. 
“Някои от учебниците, по които учихме, бяха на по 15 и повече 

години”.  
Това показва, че учебните програми трябва да са динамични и 

непрекъснато да се модифицират, за да предоставят на студентите най-
съвременни знания и технологии. В момента се извършват много проме-
ни, които ще стимулират модернизацията на учебните програми във 
висшето образование, а учебните планове трябва да  подлежат на първо-
начално и последващо периодично оценяване. Респондентите са на мне-
ние, че въпреки че са получили всички необходими знания и учебни ма-
териали, част от тези материали са морално остарели и не отговарят на 
съвременните нужди. В този случай точността и надеждността на учеб-
ната програма могат да се гарантират с официални периодични прегле-
ди.  

В края на дискусията попитахме студентите: „От кого и какво 
според Вас трябва да се предприеме, за да се намали броят на безра-
ботните висшисти? ”.  

Отговорите бяха, както следва:  
„Мисля, че държавата трябва да осигурява стаж на завърши-

лите студенти веднага след дипломирането им и че това ще им даде 
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предимство и те ще знаят какво да правят във фирмите, които ги на-
емат на работа след това”.  

“Живеем в ерата на технологичната революция, така че прави-
телството може да създаде платформи за новосъздадени фирми със 
специални условия за завършващите студенти, за да стимулира пригод-
ността им за заетост” 

“Аз лично мисля, че имаме нужда от повече практически умения в 
процеса на обучение". "Университетите трябва да насърчават студен-
тите да работят почасово, защото не можем да научим всичко тук”.  

“Студентите също трябва да повишат осведомеността си и да 
развиват основните умения, от които се нуждаят и изискват конкрет-
ни компании”.   

Мненията на респондентите относно начините за решаване на 
проблемите се различават, тъй като темата е доста сложна. Въпросът е 
доста многостранен и всички заинтересовани страни във висшето обра-
зование трябва да участват в решаването му.  

От анализа на емпиричните данни мненията на висшистите с ба-
калавърска и магистърска степен могат да се обобщят, както следва.  

Бакалаврите имат основни умения за придобиване на знания в съ-
ответната научна област. Те притежават необходимите компетенции за 
събиране и интерпретиране на данни, за анализ и вземане на решения по 
релевантни въпроси от социален, научен или етичен характер. Според 
тях обаче тези умения не са достатъчни за първоначално наемане по 
специалността и затова се налага след завършване на образованието си 
да работят в други области, най-често в сектора на услугите, в търговия-
та и т. н. Основното предизвикателство пред бакалаврите е опасността от 
професионално развитие в област, различна от специалността им.  

Магистрите притежават умения за решаване на проблеми по спе-
циалността си в динамична среда. Имат знания, които им дават възмож-
ност за иновации и научна работа в съответното професионално направ-
ление. Завършилите магистърска степен притежават задълбочени позна-
ния и могат да се справят с комплексни проблеми и преценки. От гледна 
точка на заетостта може да се каже, че голяма част от завършващите си 
намират работа по специалността в частния сектор, но в повечето случаи 
започват от най-ниското ниво на кариерното израстване. На тези длъж-
ности заплащането обикновено е доста ниско, което се счита за основен 
проблем на завършилите магистърски програми. Въпреки че студентите 
не очакват да си намерят лесно работа след завършване на университета, 
за тях подготовката за конкретна професия или кариера е най-важната 
причина за постъпване в университета и затова удовлетвореността им по 
отношение на заплатата е много ниска. Това показва, че очакванията на 
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обучаемите доста пъти се разминават с реалността и водят до разочаро-
вание.   

 
 

4. Препоръки  
 
Резултатите показват, че причината за проблема трябва да бъде 

дискутирана съвместно от законодателните органи, ръководствата на 
висшите училища и заинтересованите страни от частния сектор.  

Препоръки към висшите училища:  
− Най-важната препоръка е да се увеличат часовете за практики 

и стажове при разработване и актуализиране на учебните планове. Учеб-
ните планове и стажантските програми трябва да се разработват в тясно 
сътрудничество с работодателите и останалите образователни институ-
ции. Трябва да се укрепят връзките със заинтересованите страни от ин-
дустрията и да се осигури по-активното им участие в оценката на учеб-
ните планове и програми и разработването на нови планове;  

− Университетите и по-специално факултетите по икономика и 
бизнес трябва да насърчават предприемачеството. Икономическият рас-
теж и работните места в Европа зависят от подкрепата на предприятията. 
Предприемачеството създава нови компании, отваря нови пазари и се 
счита за най-важния източник на заетост. В тази връзка образователните 
институции трябва да насърчават студентите да използват придобитите 
знания и умения за създаване и развитие на малки и средни предприятия. 
България може да се възползва както от възможностите за финансиране 
на МСП от европейските фондове, така и от схеми за осигуряване на 
работа по специалността на завършващите висшето си образование.    

− Една от добрите практики в България е съществуването на 
центрове за кариерно развитие в университетите. В тези специализирани 
отдели екипи от професионалисти помагат на завършващите студенти да 
си намерят работа по специалността, като им осигуряват адекватна ин-
формация, ресурси, идеи и контакти. Днес все повече работодатели и 
завършили търсят решения за кариерно развитие, които се основават на 
обективна оценка, поради което е препоръчително, тази международно 
призната практика да се прилага по-масово.   

Взаимоотношенията между висшите училища и работодателите, и 
особено тези от частния сектор, са сложни. Работодателите често изразя-
ват загриженост относно качеството на завършилите висшисти. От друга 
страна, висшите училища осъзнават, че бизнесът не цени напълно при-
добитите от висшистите качества и умения. Това противоречие не може 
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да бъде елиминирано напълно, но би могло да се постигне консенсусно 
решение при изпълнение на следните препоръки:  

− Младежката безработица може да бъде намалена, ако частният 
сектор участва по-активно в разработването на учебните планове на 
висшите училища. Тона е една от основните идеи на Болонския процес, 
която горещо се препоръчва от центровете по качеството. Освен това 
бизнесът трябва да предостави хонорувани преподаватели, които да из-
насят лекции в области като технически науки, икономика, финанси и 
т.н.   

− Частният сектор може и трябва да съдейства на висшите учи-
лища да направят преподаваните курсове и научните изследвания по-
подходящи за специфичните регионални нужди.  

− Бизнесът трябва да финансира иновативните идеи. Икономи-
ческият растеж се създава от амбициозни дипломирани предприемачи, 
които откриват и реализират обещаващи бизнес възможности. Техните 
компании растат бързо и по този начин увеличават заетостта, а инвести-
торите получават високи дивиденти, което прави процеса взаимноизго-
ден.   

Ролята на законодателната власт в този процес е съществена. Ще 
се спрем само на някои аспекти:  

− Министерството на образованието и науката и висшите учи-
лища трябва да продължат да подкрепят европейското измерение на ака-
демичното сътрудничество, като предоставят подкрепа за сътрудничест-
во между институциите, мобилност на студенти, съвместни програми за 
обучение, практики и стажове.  

− Освен това, за да се възползват най-пълноценно от междуна-
родното академично сътрудничество, университетите и висшите учили-
ща трябва да засилят чуждоезиковото обучение, да синхронизират ака-
демичните квалификации и специализации с тези на останалите висши 
училища в Европа, да подобрят пригодността за заетост на обучаемите и 
да популяризират програмите за обмен на студенти и преподаватели с 
национални и чуждестранни университети и да улеснят достъпа до прог-
рамите за мобилност. 

− Правителството трябва да насърчава сътрудничеството с биз-
неса и да създава консултативни съвети, включващи местни власти, 
висши училища и фирми. В момента на заетостта в частния сектор и 
обучението на предприемачите се обръща твърде малко внимание. Спо-
ред нас националните компании и малките и средните предприятия 
(МСП) трябва да се подкрепят и насърчават да създават добре платени 
работни места за висшисти и други квалифицирани работници.     

− Не на последно място по важност е разминаването между ста-
тистическата информация от Националния статистически институт на 
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РБългария и други международни статистически организации, като нап-
ример Евростат. Ето защо считаме, че Националният статистически инс-
титут на РБългария и статистическите отдели в Министерството на об-
разованието и науката трябва да създадат единна информационна систе-
ма за образованието и пазара на труда, която да предоставя надеждни и 
обективни статистически данни.  

 
 
Заключение  
 
От проведеното изследването може да се заключи, че в контекста 

на Болонския процес пригодността за заетост е свързана с повишаването 
на шансовете на завършилите да получат работа в избраната от тях об-
ласт, което означава, че те трябва да притежават знанията и уменията за 
стартиране на собствен бизнес и/или професионална реализация по спе-
циалността си.  

Висшистите притежават необходимите теоретични знания по съ-
ответната специалност и могат да ги прилагат за вземане на професио-
нални решения, но не им достигат практически умения. Въз основа на 
качественото проучване препоръчваме да се увеличи делът на практики-
те и стажовете в рамките на  теоретичното обучение. Това може да се 
постигне чрез създаване на центрове за кариерно развитие в университе-
тите, които да информират студентите за свободни работни места по 
специалността и да ги запознават с успешни стратегии за кариерно раз-
витие. Висшите училища трябва да съобразят методите на обучение и 
учебните планове и програми с търсенето на пазара на труда и изисква-
нията на работодателите. Трябва да се отбележи, че сътрудничеството 
между всички заинтересовани от висшето образование страни е от реша-
ващо значение. Това сътрудничество се изразява в съвместно разработ-
ване и изпълнение на програми за висше образование, стажове и други 
дейности, целящи да повишат младежката заетост.   

Пригодността за заетост на младите хора е проблем, който не мо-
же да бъде разрешен с еднократно усилие, а изисква постоянно подобря-
ване и адаптиране към нуждите на обществото.   

От друга страна, целта на висшите училища е да осигуряват при-
годност за заетост, а не да служат като бюра по труда. При вземане на 
решения винаги трябва да се прави разлика между „пригодност за зае-
тост“ (т.е. способност за започване на работа и кариерно развитие) и „за-
етост“ (т.е. реалното започване на работа). Висшето образование трябва 
по-скоро да се съобразява с потребностите на обществото като цяло и да 
взема предвид сложността и разнообразието на учебните програми, дис-
циплини и професии, с цел да повиши пригодността за заетост на вис-
шистите.  
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