
Този проект се финансира от Европейския съюз.  
Изразените мнения в тази публикация са единствено на автора и не 
отразяват непременно становищата на Европейската комисия. 

БЮЛЕТИН 

  

ББъъллггааррссккаа  ссттооппааннссккаа  ккааммаарраа  ––  ссъъююзз  ннаа  ббъъллггааррссккиияя  ббииззннеесс  ууччаассттвваа  вв  ппррооеекктт  ззаа  
„„ППооддппооммааггааннее  ннаа  ммллааддеежжккааттаа  ззааееттоосстт  вв  ЦЦееннттррааллннаа  ии  ИИззттооччннаа  ЕЕввррооппаа  ––  CCEEEE  YYOOUUTTHH  
pprroojjeecctt””,,  сс  ппааррттннььооррии  оотт  ААввссттрриияя,,  УУннггаарриияя,,  ССллооввааккиияя,,  ССллооввеенниияя  ии  ЧЧееррннаа  ггоорраа..  
 
Цели на проекта: 

- Да се повиши информираността на работодателите и работниците относно 
предимствата при наемане на работа на млади хора; 

- Подпомагане на социалните партньори от Централна и Източна Европа при създаване 
на условия за повече и по-добри контакти за стажуване и чиракуване 

- Подпомагане на социалните партньори при намиране на най-добрите практики за 
откриване на пречките за наемане на млади хора и тяхното преодоляване 

- Насърчаване на работодателите да предлагат повече професионален опит, 
възможности за стажуване, чиракуване и насърчаване на младите хора да се 
възползват от тези възможности 

- Постигане на по-добро взаимодействие между образование и работа 
- Утвърждаване на добре функциониращата система на чиракуване, която допринася за 

повишаване на фирмената конкурентоспособност   
 
ММллааддеежжккааттаа  ббееззррааббооттииццаа::  
По данни на Евростат през 2012 г. младежката безработица в ЕС е била 23%, за България 
този процент е 28%. 
 
През 2012 г. в България е имало 815 хиляди млади хора на възраст 15-24 години, от които 
178 хиляди са били наети на работа, 70 хиляди са били безработни и 567 хиляди са били 
икономически неактивни. 

Причини за високия процент млади хора без 
работа в България: 

- Нивото на професионално образование и 
липсата на професионално ориентиране; 

- Липсата на връзка между образование и 
пазар на труда; 

- Стремежът на работодателите по време 
на криза да наемат и задържат 
висококвалифицирани служители; 

- Слабото прилагане на гъвкави форми на заетост в България; 
- Липсата на система за прогнозиране на потребностите от квалификация; 
- Неразвитата система за учене през целия живот. 

 

ННаа  33  ооккттооммввррии  ии  2299  ооккттооммввррии  22001133  гг..,,  вв  ББъъллггааррссккаа  ссттооппааннссккаа  ккааммаарраа  щщее  ссее  ппррооввееддаатт  ддвваа  
ссееммииннаарраа,,  сс  ууччаассттииееттоо  ннаа  ллееккттооррии  оотт  ФФииллииппсс  ((ААввссттрриияя))  ии  ХХееннккеелл  ((ЦЦееннттррааллннаа  ии  ИИззттооччннаа  
ЕЕввррооппаа))..  ППоо  ввррееммее  ннаа  ссееммииннааррииттее  щщее  ббъъддее  ппррееддссттааввеенн  ооппииттъътт  ннаа  ттееззии  ддввее  ккооммппааннииии  вв  
ддууааллннааттаа  ссииссттееммаа  ннаа  ооббууччееннииее  ии  ннееййннииттее  ппррееддииммссттвваа  ззаа  ппррееооддоолляяввааннее  ннаа  ммллааддеежжккааттаа  
ббееззррааббооттииццаа..      


