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Програма
на събитието



 
 
09.00 – 09.30 Регистрация 

09.30 – 10.00 Официално откриване  

10.00 – 11.30  Образование и умения за кариера 
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рите
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на Българска асоциация за управление на 
хора

• Димитър Димитров,  
Институт Отворено общество – София 
 
 
13.30 Закриване и обяд
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За проекта
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Програма „Мост към бизнеса“ се изпълнява 
в рамките на проекта „Мост към бизнеса – 
инициатива за подобряване на достъпа на 
младежи от ромски произход до заетост  
в частния сектор в България и Унгария“, 
който се реализира с финансовата подкре-
па на Програмата на ЕС за заетост и  
социални иновации „EaSI“ 2014–2020.

Цел:  
 
Основната цел на проекта е да предложи 
подход, който допринася за появата и укреп-
ването на средната класа сред представи-
телите на ромското население, състояща 
се от роми с най-малко средно образование, 
работещи на качествени позиции и в рав-
ностойна среда. Проектът прилага строги 
количествени и качествени измерители за 
оценка на ефекта от интервенциите. Край-
ният резултат от проекта е разработване-
то на заключения и препоръки към политики-
те на държавните служби за заетост с цел 
да се адаптират към нуждите на тази спе-
циална целева група от сравнително образо-
вани служители от ромски произход, както и 
към бъдещите работодатели за развиване 
на вътрешните им процедури, необходими за 
подобен тип ромски инициативи за заетост.

Срок на проекта:  1/10/2016 – 30/09/2019 г.

Изпълнява се от:  

Фондaция „Институт Отворено общество –  
София“ (България) в партньорство с Фондация 
„Автономия“ (Унгария) и Централноевропей-
ски университет (Унгария).
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Основни компоненти: 

• Набиране на участници в Програма„Мост 
към бизнеса“ и развиване на техните уме-
ния и капацитет за ефективно включване 
в пазара на труда на позиции, отговарящи 
на степента им на образование 

• Превенция от ранното отпадане на уче-
ници в последна или предпоследна година 
на средното им образование 

• Изграждане на връзки между участниците 
и контакти с представители на частния 
бизнес в цялата страна 

• Развиване на партньорски отношения с 
представителите на частния бизнес в 
цялата страна, които имат интерес да 
инвестират в образовани и квалифицира-
ни младежи от ромски произход 

• Изграждане на мрежа и общност от ор-
ганизации, които да работят за популя-
ризиране и развиване на концепцията за 
многообразие и включване на работното 
място  

• Изследване на ефекта и пилотните мер-
ки, тествани в проекта



Основни данни за България: 

121
участници в Програма  
„Мост към бизнеса“

170  
ученици, вкл. в компонент  
„Дипломирам се – успявам“

20+ 
компании – партньори на Програма 
„Мост към бизнеса“ (част от компа-
ниите подкрепят Програмата, без 
да искат името им да се афишира 
публично)

5 
НПО местни партньори и 10+ локални 
координатори, които осъществяват 
връзката с кандидатите и участни-
ците в Програма „Мост към бизнеса“

20 
учители ментори, които подкрепят 
учениците по компонент  
„Дипломирам се – успявам

4 
НПО партньори – учредители на ини-
циативата „Многообразието рабо-
ти“, и 100+ организации, включили се в 
срещите на инициативата

10 
разработки и доклади по проекта , в т.ч.:

• „Моята първа работа“ – помагало за 
младежи и обучения

• „Многообразие на работното мяс-
то –защо и как? Стъпки за разра-
ботване и управление на политика 
за многообразие и включване – на-
ръчник за организациите, които 
искат да знаят повече или да раз-
виват политики за многообразие и 
включване в работната си среда

• 2 национални и 1 сравнителен до-
клад за резултатите от изследова-
телския компонент на проекта 

13 
обучения с над 100 участници и над 220 
предоставени услуги на участници-
те по Програма „Мост към бизнеса“ с 
участие на експерти човешки ресурси 
от водещи компании и сертифицирани 
коучове от Международната коучинг 
федерация

Екип на Програма „Мост към бизнеса“:

Димитър Димитров, Теодора Иванова-Вълева, Анита Джоунс, Милен Минчев, Анелия Атана-
сова, Ралица Димитрова, Илко Йорданов, Боян Захариев, Петя Брайнова, Драгомира Белчева, 

Георги Стойчев, Велико Шербанов
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Какво се случи  
и кои са най-важните  
изводи и уроци от проекта
„Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа  
на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор  
в България и Унгария“
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Участници в Програмата „Мост към бизнеса“ по време на събитието „Многообразието работи“,  
София, юни 2018 г. фото: Антон Чалъков
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Автор: Димитър Димитров 
 
 
Ромите често са дискриминирани по време 
на самата процедура за подбор на работна 
ръка. Изследванията показват, че етническа-
та дискриминация в много случаи дори не е 
скрита. В България доскоро съществуваше 
практика да се публикуват обяви за работа, в 
които се посочва изрично, че за тях не могат 
да кандидатстват роми. Изследването EU 
MIDIS II на Агенцията за основните човешки 
права показва, че почти 25% от анкетира-
ните смятат, че техният ромски произход 
е причината те да не бъдат наети на рабо-
та. Данни, събрани от Институт Отворе-
но общество – София в рамките на проект 
„Мост към бизнеса“, показват, че при по-об-
разованите младежи, изглежда, има по-високи 
рискове от дискриминация спрямо средните 
за страната: 40% от добре образованите 
млади роми заявяват, че някога са били подло-
жени на дискриминация (с малки изключения 
по признаците етническа принадлежност и 
местоживеене).

От 2016 г. Институт Отворено  
Общество – София работи по изпълнение-
то на инициатива, насочена към подобря-
ване на достъпа на млади квалифицирани 
роми на пазара на труда в корпоративния 
сектор в България и Унгария. Програма 
„Мост към бизнеса“ подпомага достъпа 

Социалната криза, 
ромите и бизнесът

Момент от обучение „Бизнесът отвътре“, София, март 2019 г., фото: Милен Минчев  
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Момент от обучение „Бизнесът отвътре“, София, март 2019 г., фото: Милен Минчев  

на млади роми (18–35 години) със завърше-
но минимум средно образование и успеш-
но положени държавни зрелостни изпити 
до позиции за висококвалифициран труд в 
частния бизнес, които да съответстват 
на тяхното образование и квалификация. 
Освен това „Мост към бизнеса“ предлага 
менторска подкрепа за ученици от ромски 
произход в последната и предпоследната 
година на обучение в избрани средни учили-
ща в страната за успешно полагане на дър-
жавни зрелостни изпити с цел създаване на 
възможности за продължаване на тяхното 
образование във висши училища и успешна 
реализация на позиции за висококвалифи-
циран труд на пазара на труда. „Мост към 
бизнеса“ работи в тясно сътрудничество 
с представители на частния бизнес, които 
имат интерес да наемат на работа образо-
вани и квалифицирани младежи независимо 
от техния етнически произход. Периодът 
на изпълнение на „Мост към бизнеса“ е към 
края си и е възможно да бъдат изведени ня-
кои първоначални заключения.

В Програмата са кандидатствали 323 души, 
като след процес на подбор за участие са 
допуснати 121 младежи от цялата страната. 
Профилът на завършената от тях образова-
телна степен, както и образователното на-
правление са различни, но все пак биха могли 
да се направят някои обобщения. Около 70% 
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Привлекателна работа за младежите би 
била тази, в която понякога има пътувания, 
работи се с хора (фронтдеск, обслужване на 
клиенти и др.), включва комуникация по теле-
фон или електронна поща и се работи в екип 
с още хора. Най-малко привлекателна е рабо-
тата, в която се използва математика или 
статистика, използват се чужди езици или 
се налага да се изготвят бюджети.

Само 30% са категорични, че биха били склон-
ни да сменят местожителството си заради 
работа навсякъде в страната. В близост до 
сегашното си местожителство са склонни 
да пътуват, за да работят, още 1/3 от младе-
жите (в своята или в съседна област).

Фиг. 1: Готовност за смяна на местожителството зара-
ди по-добри възможности за работа

от тях са завършили висше образование или 
са студенти в момента, 28% владеят чужд 
език на средно или високо ниво, а над 85% вла-
деят офис пакет и програмни продукти над 
средното ниво. Най-малко са ромите, завър-
шили средно образование с математически 
профил – 2%, и природни науки – 2%. От всички 
анкетирани нито един не е завършил средно 
образование със спортен профил.

Най-често предпочитаните дисциплини във 
ВУЗ са свързани с хуманитарните специал- 
ности – педагогика, социални дейности, 
право. Не липсват и студенти, които се 
обучават в специалностите, свързани с 
агробизнес и технология на храните, адми-
нистративна и информационна сигурност, 
публична администрация, PR, администрация 
и управление, човешки ресурси, както и по 
инженерни науки, икономически науки, меди-
цински дисциплини и т.н. В противовес на 
разпространения стереотип за ромите и 
музиката тези, които изучават изкуства, са 
по-малко от тези, които изучават биотехно-
логии, а те са по-малко от 1%.

За 67% от тях майчин език е българският, 
следван от ромският и турският. Най-често 
посочваните чужди езици, които младежите 
владеят, са английски (52%), руски (15%) и тур-
ски (13%).

Желаните сфери на реализация също са раз-
лични и се разпростират върху целия спек-
тър от възможни професии. Най-желаната 
сфера е „Администрация“ – 42%, което е раз-
лично от „Мениджмънт/Управление“, където 
предпочитание са изявили около 15%. Сред 
най-предпочитаните сфери още са търго-
вия, здравеопазване и образователни дейнос-
ти, а най-накрая се нареждат право, недвижи-
ми имоти и фармацевтична индустрия.
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„Ако трябва да избирам между мно-
жество работни позиции, водещо за 
моя избор ще бъде не заплатата, а 
населеното място. Искам да рабо-
тя тук, в моя район.“ 

 
Младежът, който казва това, е Мирослав 
Илиев – студент във Великотърновския 
университет. Районът, за който говори, е 
Северозападна България – статистически 
най-изостаналият район на територията 
на целия Европейски съюз. Район, от който 
всички предпочитат да избягат, вместо да 
се връщат в него. Не и той.

Две трети от всички участници са получи-
ли общо около 220 услуги, предоставяни от 
различните компоненти на „Мост към биз-
неса“ – обучения, консултации при изготвяне 
на автобиографии, подготовка за интервю 
на работа, съдействие с изпращане на доку-
менти за кандидатстване за работа и др. 30 
души са започнали работа след интервенция 
от екипа на „Мост към бизнеса“.

Повишаването на квалификацията на пред-
ставителите на уязвими групи е толкова 
важно, колкото и отварянето на частните 
компании към многообразието и насърча-
ването на различията. Няма съмнение, че 
масовата вълна от патриотични и национа-

Събитие „Многообразието работи“, София, юни 2018 г., фото: Антон Чалъков
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Димитър е на 22 години, от Средец. Бил е аниматор, сервитьор, строител, барман. Завършва 
средното си образование в Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов“, 
гр. Бургас, специалност „Горско и ловно стопанство“, и се дипломира с професия „техник-лесо-
въд“. След това започва да работи предимно сезонна работа по Черноморието, едновременно 
с това помага на своя баща в изготвянето на пакет от документи за субсидия от Фонд „Зе-
меделие“ по Програма „Млад фермер“. Несигурната заетост не го задоволява и решава, че иска 
да продължи своя професионален път. Кандидатства и е приет в Бургаския свободен универ-
ситет в специалност „Екология и екологичен мениджмънт“. Почти по същото време научава 
за Програма „Мост към бизнеса“ и решава да участва.

Споделя, че участието му в „Мост към бизнеса“ му позволява да изгради много умения, свър-
зани с успешна комуникация и поведение при срещи с работодатели, както и за подготвяне 
на документи за кандидатстване благодарение на обученията по Програмата и консулта-
циите с кариерните консултанти. Добивайки увереност, кандидатства за работа в „Лидл 
България“ и стартира своята кариера в един от най-големите хипермаркети в страната. 
Той успява да договори своите работни условия така, че да може да ги съчетава с ученето в 
университета.

 Момент от обучение „Кариерно ориентиране и кандидатстване за работа“, Стара Загора, ноември 2018 г., фото: Милен Минчев  
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целенасочени усилия от всички участници, за 
да се предотвратят поне част от бедстви-
ята, на които вече сме свидетели. 

„Трябва да си дадем сметка за този 
огромен човешки потенциал: армия 
от хора, която не се използва зара-
ди предразсъдъците.“

Деница Сачева, заместник-министър на Минис-
терството на образованието и науката

листически движения в Европа, но и в други 
части на света оставиха човечеството 
в криза, поставяйки определени групи от 
хора в доминираща позиция спрямо други въз 
основа на етнически или национален произ-
ход. Както финансовата криза преди няколко 
години успя да разруши някои от основите 
на икономиката и да промени други, така 
фундаментът на социалните отношения в 
момента е под заплаха. Тази социална криза 
заплашва обществото ни точно така, как-
то финансовата криза го направи, и изисква 

 Стартиращо събитие „Многообразието работи“, София, юни 2018 г., фото: Антон Чалъков
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При финансовата криза по необходимост 
правителствата бяха тези, които ръково-
диха спасителните действия, работейки 
заедно, в сътрудничество с централните 
банки, банковия сектор и различни финансови 
институции. Кой трябва да ръководи спаси-
телните акции по време на социална криза, 
при положение че правителствата очевидно 
невинаги успяват?

С глобалния си обхват и влияние и при  
огромната роля за световната икономическа 
и социална система може би това трябва да 
е бизнесът. Така смята и проф. Клаус Шваб, 
основател и председател на Световния ико-
номически форум,  който по време на встъпи-
телната си реч миналата година каза, че

 „…ако системата е повредена и со-
циалният договор се проваля, биз-
нес лидерите в Давос и целия свят 
трябва да са водещи във възстано-
вяването“ 1.

Бизнес лидерите ежедневно участват във 
взимането на множество решения от голя-
мо значение: как най-добре да отговорят на 
динамиката на пазара, как да структурират 
данъчните задължения, как да се съобразят с 
„гиг“ икономиката („gig economy“)2 , дали и как 
да автоматизират процесите, да инвести-
рат при ниски нива на лихвите или да изку-
пуват обратно дялове, как да комбинират 
местната заетост и приноса към местната 
общност с глобалните си бизнес цели, как 
да демонстрират подкрепата си за много-
образието и т.н. Техните решения са това, 
което изгражда социалната и икономическа-
та структура на нашето общество. Инвес-

1 https://www.ft.com/content/481f2c86-fa07-11e7-9bfc-052cbba03425  
2 Гиг икономика (от английския термин Gig за епизодични ангажименти в музикалния бизнес) – неофициална заетост, случайна работа, 

която се договаря на дигиталния пазар. Среща се още и като ангажиментна икономика или икономика на неофициалната заетост.

Н.Пр. Ерик Рубин на стартиращо събитие „Многообразието  
работи“, София, юни 2018 г., фото: Антон Чалъков 
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тициите в хората – образование, обучение, лидерство, многообразие 
– днес са приоритет за бизнеса в световен мащаб. И ако инвестира 
добре, ще допринесе значително за възстановяването на социалния 
договор.

В България бизнес лидерите осъзнават социалната си роля. На 12 юни 
2018 г., точно преди една година, Програма „Мост към бизнеса“ поста-
ви началото на инициатива за създаване на общност между бизнеса и 
уязвимите групи. Инициативата е в партньорство с Фондация GLAS 
с Платформата Work It Out, Български фонд за жените, Фондация „За-
слушай се“ и Фондация „Сошъл Фючър“ с Платформата JAMBA.

В тази инициатива си подават ръка неправителствени организации 
и представители на бизнеса, стремящи се към прилагане и развиване 
на активни политики на многообразие в корпоративната среда. От-
тогава досега бяха организирани три събития, на които експерти по 
многообразие и включване, експерти ЧР и ръководители от частни 
компании, НПО и публични институции дискутират и споделят опи-
та си в сферата на многообразието и работната сила.

„Инициативи като „Многообразието работи“ ще 
допринесат не само за успеха на бизнеса, но и на обще-
ството като цяло.“

Н. Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България

Бизнесът може да е водещ, но не трябва да е сам. За да се случи пълно-
ценно, правителствата и неправителствените организации тряб-
ва да са равноправни партньори. Само си представете: лидери от 
всички сфери на обществото, които работят заедно, за да осигурят 
добруване и просперитет за всички хора – за тяхното здраве, образо-
вание, сигурност и възможности. Такова партньорство би осигурило 
защита на бъдещите общности от силните негативни промени, 
които, за съжаление, са част от нашето съвремие.

„Мост към бизнеса“ беше номиниран за водещ проект (flagship project) 
сред хилядите, подкрепяни всяка година от Европейската комисия.

 
Н.Пр. Ерик Рубин на стартиращо събитие „Многообразието  
работи“, София, юни 2018 г., фото: Антон Чалъков 



22

Автор: Анита Джоунс 

Краткият отговор е: „колкото е многообраз-
но и българското общество“. На работното 
място се вижда това, което най-често се 
вижда на обществените места. Нека да сме 
честни: в „традиционното“ българско семей-
ство много рядко има различни деца. Лично аз 
видях за първи път човек със синдром на Даун 
едва на 26 години, когато отидох да живея 
в Испания, където всеки ден виждах хора с 
увреждания да работят в офиси и магазини 
и да се возят в градския транспорт. У нас до 
скоро (а всъщност и все още) в родилния дом 
уговарят родителите да изоставят деца-
та с увреждания дори когато дефицитите 
биха могли да бъдат наваксани до няколко 
години. Особените, атипичните, по-другите 
бяха (са) изолирани зад високи стени и в гета. 
Скрити, така че да не нарушават хомогенния 
ни облик.  

В резултат на деинституционализацията, 
на работата на неправителствени органи-
зации и чисто механично вследствие на при-
тока на служители с чужди националности 
(привличани от големи аутсорсинг и IT ком-
пании) в страната обликът на обществото 
донякъде се разнообрази през последните го-
дини, но само в големите градове. Все по-чес-
то могат да бъдат забелязани хора с разли-
чен цвят на кожата или говорещи на чужд 
език. Освен за физическите увреждания започ-
на да се говори и за хората с интелектуални 
затруднения и как те могат да бъдат при-

Колко многообразни са  
българските компании?

Посещение на участници в Програма „Мост към бизнеса“ в офиса на TELUS International Europe, ноември 2018 г.
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общени в ежедневния живот. Бариери обаче 
продължава да има и те не са само  
физически – липса на достъпна среда, рампи, 
асансьори, подходящи превозни средства, 
жилищни проблеми. Преди тях стоят огра-
ниченията в ума – пренебрежението към 
проблема, който нарушава хубавата гледка, 
съжалението към непривилегированите и 
нещастните или безсилието, че не можеш да 
помогнеш. И всичко това води до увеличава-
не на социалните дистанции между мнозин-
ството и различните малцинства3.  

„Ние не сме различни, защото имаме 
различен цвят на кожата, не зара-
ди уврежданията, а защото мислим 
по различен начин. Интеграцията и 
промяната трябва да започне  
от начина ни на мислене.“

 
Денис, предприемач и участник в Програмата 

„Мост към бизнеса“, младеж от ромски произход.

Посещение на участници в Програма „Мост към бизнеса“ в офиса на TELUS International Europe, ноември 2018 г.

3 Повече информация за социалните дистанции на работното място и в образованието може да намерите на сайта  

www.OpenData.bg в раздел „Изследвания“.
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„Включващата култура е тази, в 
която служителите могат да до-
принасят за успех на компанията, 
като бъдат себе си, докато ор-
ганизацията уважава и използва 
техните таланти и създава у тях 
чувството на свързаност. В една 
включваща култура служителите 
знаят, че независимо от пол, раса, 
сексуална ориентация и физически 
възможности човек може да изпъл-
ни личните си цели наред с тези на 
компанията, да развие кариера и да 
бъде ценен като личност.“ 

Wanda Wallace and Gillian Pillans, “Creating and 
Inclusive Culture”, Corporate Research Forum,  

October 2016

За да се получи тази култура на приобщаване 
и включване, е необходимо да има отворе-
ност към различните, от една страна, а от 
друга – хората от уязвими групи да са има-
ли достатъчно възможности да развият 
социалните си умения, образование и ква-
лификация, така че да могат да се включат 
пълноценно в живота на компанията или да 
наваксат своите липси бързо и с малко уси-
лия.  

„От всички места, на които съм 
работил, екипът в тукашния офис 
изглежда най-еднообразно.“ 

Андрю, мениджър на търговски екип  
в международна компания, базирана в България

Многообразието на работното място 

В големите компании в чужбина започва да 
се говори за разнообразие и приобщаване 
(включване) още през 60-те години на мина-
лия век. И докато в България тази тема едва 
сега навлиза под натиска на централите на 
международни компании или в контекста 
на корпоративната социална отговорност, 
светът вече говори за многообразие, включ-
ване и принадлежност.  

„Многообразието е всички да са по-
канени на партито, включването е 
да те поканят да танцуваш, а при-
надлежността е да танцуваш все 
едно никой не те гледа“ (LinkdIn)4.

Вече не е достатъчно екипите да са шарени. 
Това не води до устойчивост във времето. 
Не е достатъчно да предложиш на някого 
работа само защото е от по-малко предста-
вена група хора. Той трябва да се чувства 
на мястото си в компанията, да усеща, че е 
приет, че не е съден, но и най-важното – че 
може да върши работата си и да допринася 
за успеха и производителността на екипа. 
В същото време останалата част от ко-
легите (мнозинството) също не бива да 
се чувстват различни. Затова, за да успее 
стратегията за многообразие и включване, е 
важна подкрепата на служителите, включи-
телно подкрепа на мейнстрийма за това как 
да работи с предварителните си негативни 
нагласи, как да приема различията и да рабо-
ти в разнообразна или мултикултурна среда.

4 Global Recruiting Trends 2018, LinkedIn Talent Solutions.
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кадри за дадена позиция? Това противоречи 
на всякаква бизнес логика. За компаниите е 
достатъчно, че дават равен достъп – всеки 
е добре дошъл да кандидатства и ще бъде 
нает, стига да има необходимата квалифика-
ция, без значение на пол, раса, цвят на кожа-
та, религия или физически белези. Но този 
равен достъп невинаги осигурява справедли-
вост най-малкото защото невинаги същест-
вува равен старт. 

На глобално ниво набира популярност схва-
щането, че еднаквото отношение към 
служителите не ги прави равнопоставени. 
Често хората с увреждания и такива от дру-

Еquality versus Equity5 
 

Много работодатели в България заявяват, 
че нямат проблеми да наемат човек с увреж-
дане или от малцинство, стига той да има 
достатъчно знания и умения и да е подходящ 
за работата. За приобщаването на такъв 
човек на работното място вероятно ще е 
достатъчно да се поработи в екипа за пови-
шаване на чувствителността и за справяне-
то със собствените неосъзнати предразсъ-
дъци. Защо обаче да наемат някого, който е в 
неравнопоставено положение, само защото 
е различен, при положение че има по-добри 

Източник: https://www.rwjf.org/en/library/infographics/visualizing-health-equity.htmlEurope, ноември 2018 г.

5 Равенство и равнопоставеност.
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Тази бариера не съществува за всички хора 
от по-малко представените групи. Тя по-ско-
ро се отнася за тези, при които уязвимост-
та е много видима (цвят на кожата, физиче-
ски или интелектуален проблем). При някои 
групи (ЛГБТ общностите, мигрантите, же-
ните, възрастните и др.) проблемът с квали-
фикацията и достъпа до пазара на труда не е 
толкова сериозен, колкото съществуването 
на предразсъдъци и негативни нагласи.  

Това, че някой ще бъде нает на работа, съв-
сем не означава, че ще се чувства приет в 
екипа. На доста работни места все още се 
смята за напълно нормално да се правят 
расистки, хомофобски или сексистки комен-
тари и на практика няма политика как това 
да бъде предотвратено. Има доказателства 
за нарастването на речта на омразата на 
работното място през последните пет 
години6. В същото време много малко са 
компаниите, в които има нулева толерант-
ност към подобни изказвания. Обикновено 
това е ценност в международни компании 
със стриктни процедури против различни 
видове дискриминация и тормоз и с етичен 
кодекс на поведение. 

Проблемът с дискриминацията е сериозна 
психологическа бариера както за малцин-
ствата, така и за мнозинството. Често 
представителите на дадено малцинство не 
са  достатъчно самоуверени да кандидат-
стват за дадена позиция или повишение. Те 
чувстват непрекъснат натиск да се доказ-
ват и да полагат двойно повече усилия. Бла-
гой, участник в Програма „Мост към бизнеса“, 
беше назначен на работа в голяма междуна-
родна IT компания изцяло заради собствени-
те си заслуги. Въпреки това той сподели, че 
за първи път се е почувствал достатъчно 

ги уязвими групи трябва да наваксват дефи-
цити на образованието и средата, което 
намалява рязко конкурентоспособността им. 
По време на работата на „Мост към бизне-
са“ се откроиха два основни проблема пред 
приобщаването и трудовата интеграция на 
изолирани групи в пазара на труда – липсата 
на квалификация и дискриминацията. 

Бариери пред многообразието на пазара 
на труда 

Липсата на квалификация като цяло се от-
нася към трудността да се получи достъп 
до качествено образование за уязвимите 
групи, но също и по-голямата изолация и 
бедност, в които те живеят. Предста-
вителите на уязвими групи не успяват да 
натрупат необходимите социални умения и 
опит, които да улеснят достъпа им до па-
зара на труда и интеграцията на работно-
то място. Социалната и образователната 
система почти не позволяват на хора със 
специални нужди и потребности да бъдат 
включени пълноценно в обществото и да 
придобият/повишат квалификацията си. 
Бюрата по труда и кариерните центрове не 
са достатъчно ефективни в подготовката и 
подпомагането на кадри с умения за търсене 
на работа. Това ограничава значително въз-
можностите за кариерно развитие. 

„Хората с увреждания се нуждаят 
от допълнителна подготовка и 
квалификация, преди да постъпят 
на работа. Те трябва да са със съз-
нанието, че са наети на работа не 
заради квотите, а заради умения-
та си.“ 

Надя Михова, мениджър HR в EY България

6 Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г., Институт Отворено общество – София,  

https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/12/2018-Hate-speech-BG-final.pdf
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подготвен и мотивиран да кандидатства за 
подобна позицията вследствие на подкрепа-
та от екипа на Програмата.
  
В същото време в обществото като цяло би-
тува тотална неподготвеност да живеем с 
различни хора, да приемем, че те са до голяма 
степен като нас, със своите желания, стра-
хове и съвсем човешки нужди от близост, об-
щуване, смях и любов (вж. сериалите Atypical7  

и Speechless8). Няма как да приемем различни-
те, без да ги опознаем, без да учим, работим 
и без да се забавляваме заедно с тях. И това 
е процес, който трябва да тече не само на 
работното място, но и в ежедневието ни.
 
Системата на живот на социални помощи за 
хората с дефицити е остаряла. Квотите за 
хора с увреждания в компаниите носят риск 
да се търсят проформа решения. А някои 

Посещение на участници в Програма „Мост към бизнеса“ в обекти на Starbucks Bulgaria

7 Сериал на Netflix за гимназист с проблеми от аутистичния спектър, който решава, че е крайно време да си има гадже. 

8 Сериал на ABC за семейство, което записва сина си с церебрална парализа в мейнстрийм училище и това се оказва най-доброто реше-

ние, което някога са взимали.
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Липсата на кадри и текучеството на пер-
сонала се превръщат в проблем за много 
работодатели, и то не само в България. Поя-
вяват се алтернативни решения – „универ-
ситети“ за подготовка на кадри в областта 
на програмирането, учредяване на стипен-
дии за учене в професионални гимназии и 
университети, предоставяне на бонуси при 
редовно идване на работа или наказания при 
закъснения и т.н. В някои сектори се оказва 
напълно възможно да „произведеш“ сам кадри. 
Това е и начин за повишаване на многообра-
зието. В компании като SAP Labs България 
обаче, където се изискват много специфични 
умения, които се „градят с дълго учене“, един 
квалификационен курс от две години не е 
достатъчен. Там трябва да се акцентира на 
компетентности, които се развиват още в 
ученическа възраст.  

Много от работодателите, с които „Мост 
към бизнеса“ работи, споделят, че основна 
пречка пред многообразието в компанията 
им е липсата на квалифицирани кадри сред 
по-малко представените групи и липсата 
на кандидати от тези групи. Една част от 
проблема е, че е обективно по-трудно за хора 
в неравностойно положение да придобият 
подходяща квалификация. Но има и доказател-
ства, че по-отворена политика на търсене и 
подбор на персонал (диференцирани канали за 
разпространение на обявите за работа, раз-
ширяване на кръга от поканени за интервю 
до различни групи и т.н.), както и гъвкавост 
при уточняване на трудовите отношения 
биха довели да наемането на разнообразна 
работна сила. Редица изследвания показват 
предимствата на многообразието в еки-
пите за повишаване на иновативността, 

големи организации, които изискват високо- 
квалифициран труд в сфери като програми-
рането например, предпочитат директно 
да заплатят предвидените в закона глоби за 
неспазване на тези квоти. За да има устой-
чивост в този процес, приобщаването 
трябва да стане чрез автентично овлас-
тяване на уязвимите групи, доколкото 
това е възможно, а не чрез благотворител-
ност и жестове на добра воля. Позицията 
на „заучена безпомощност“ трябва да отс-
тъпи място на активността, подкрепата и 
отговорността. Само така и многообразие-
то ще носи ползи за всички.  

Кой е отговорен за равния достъп до 
пазара на труда? 

За социалното включване на по-малко пред-
ставените групи има нужда не само от 
мерки за повишаване на чувствителността 
и уменията на обществото за приемане на 
различните, а и от инициативи за образова-
ние и квалификация, както и от икономически 
инструменти за помощ – например финан-
сово подпомагане до първата заплата, заем 
за осигуряване на място за живеене и транс-
порт, ако се налага пътуване до работното 
място, за поддържане на минимално ниво на 
стандарт на живот до получаването на пър-
вите доходи (minimum living standard). Много 
често този проблем е топка, която се прех-
върля между държавата и работодатели-
те. Бизнесът казва, че държавата трябва да 
осигури подготвени кадри, че нивото на обра-
зование е ниско, че са готови да наемат хора 
с различни потребности, ако има публични 
средства за адаптиране на работната среда 
и допълнително повишаване на квалификаци-
ята на служителите. Според институциите 
пазарът на труда не е достатъчно гъвкав и 
компаниите трябва да развият у служители-
те си специфичните умения, които търсят. 
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производителността и приходите9. За да 
е ефективно това многообразие обаче, то 
трябва да е неподправена ценност за ком-
панията, а не само разписана на хартия или 
изкуствено наложена политика. За една добра 
и продуктивна работна атмосфера служите-
лите трябва да имат усещането, че всеки е 
приет в компанията независимо от негова-
та специфична ситуация.
 
Значението на корпоративната политика и 
култура за многообразието не прави по-мал-
ка ролята на държавата в осигуряването на 
достъпа до пазара на труда. Първа стъпка 
в този достъп са образованието и квали-

фикацията, които все още се осигуряват 
с публични политики и публични средства. 
Принципът на солидарността на осъщест-
вяването им предполага предоставянето на 
качествени образователни и социални услуги 
за всички. Това е етапът, когато трябва да 
се изравни достъпът на уязвимите групи, 
като се компенсират дефицитите, защото 
образованието е универсално право. Така че 
следващият път, когато се запитаме дали 
виждаме многообразие сред колегите си, нека 
да си зададем въпроса: Какво беше много- 
образието сред съучениците ми или какво е 
многообразието сред съучениците на моите 
деца?

Посещение на участници в Програма „Мост към бизнеса“ в офиса на EY Bulgaria, март 2019 г., фото: Милен Минчев

9 Според доклада „Delivering through Diversity“ (2018) на McKinsey & Company етнически разнообразните компании имат с 33% по-голяма вероят-

ност да постигнат финансово превъзходство пред етнически хомогенни компании, а по-добрият баланс между мъжете и жените води с до 

15% по-голяма вероятност тези компании да превъзхождат финансово конкурентите си.
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Неравенствата по отношение на обхвата 
в училищното образование в страната са 
изключително големи и през 2018 г. делът на 
отпадналите от образование в селските 
райони е над два пъти по-висок от средния 
за страната (26.2%)11. В тези райони се обуча-
ват висок дял ученици от уязвими групи, вкл. 
роми. 

Предизвикателства 

С равнище от 12.7% България се задържа сред 
5-те държави от ЕС с най-влошени показате-
лите за преждевременно отпадащите от 
образователната система и през 2018 г. Това 
изправя страната пред висок риск да бъде 
сред малкото държави в Съюза, които няма да 
постигнат до 2020 г. своя целеви показател 
(11%) по този ключов индикатор за образование-
то и развитието на човешките ресурси10.

 

„Дипломирам се – 
успявам“ 

Автор: Илко Йорданов 
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България ЕС-28

Преждевременно напуснали образование и обучение в България и в ЕС-28

10 Early leavers from education and training by sex and labour status – edat_lfse_14. 
11 Евростат, Early leavers from education and training by sex and degree of urbanisation– edat_lfse_30.
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Целта на компонента за превенция на от-
падането на ученици от средното образо-
вание в България „Дипломирам се – успявам!“ 
е да се предостави подкрепа за явяване и 
успешно полагане на матурите от гимна- 
зисти, които са в риск да не завършат 
средно образование. Дейностите се осъ-
ществяват в 6 средни училища и гимназии и 
включват допълнителни занимания и инди-
видуални консултации за успешно полагане 
на изпита по български език и литература 
(БЕЛ) и на втория задължителен държавен 
зрелостен изпит (ДЗИ), както и работа със 
семействата и общностите на участни-
ците в програмата, организиране на моти-
вационни събития, срещи с представители 
на бизнес организации, посещения и срещи с 
представители на университети, срещи с 
успешно реализирали се представители на 
ромската общност и др.

Да убедим ∙ учениците, че могат и трябва 
  да завършат училище

∙ родителите да ги подкрепят 
  и да работят заедно 
  с учителите

∙ в училище младежите в риск ∙ мотивацията им да завършат
  средно образование

Да подобрим ∙ подготовката в гимназиален 
  етап

∙ шансовете 
  за успешна реализация

 ∙ успеха на ДЗИ

Да задържим

Броят на обхванатите ученици от XI и XII 
клас във всички училища е 169, като от тях 51 
се подготвят за матурите по БЕЛ и по вто-
ри учебен предмет („География и икономика“ 
или „Биология и здравно образование“), а 118 – 
само по един от тези учебни предмети.

В рамките на програмата гимназистите 
от XI и XII клас не само подобряват подго-
товката си за държавните зрелостни из-
пити, но и повишават самочувствието си 
и увереността в собствените си сили и се 
мотивират както да завършат средно об-
разование, така и евентуално да продължат 
образованието си във висше училище или да 
подобрят шансовете си за успешно участие 
в пазара на труда.

В края на учебната 2017/18 година са налице 
първите резултати от пилотната инициа-
тива, като във всички училища по „Дипломи-
рам се – успявам!“ е регистрирана повишена 
успеваемост на държавните зрелостни 
изпити.
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Учениците от уязвимите групи нямат равно 
начало на входа на училището заради недо- 
статъчната предучилищна и езикова подго-
товка, което води до ограничени резултати 
от обучението още в началния и прогим-
назиалния етап. Индивидуалната работа и 
компенсаторните мерки и при голяма част 
от учениците от уязвими групи не водят до 
наваксване на пропуските. Така в гимназиална 
степен постъпват значителен дял ученици 
с огромни дефицити – например през 2012 г. в 
България изоставането по четивна грамот-
ност на 15-годишните ученици с майчин език, 
различен от официалния, от връстниците 
им, говорещи български майчин език, е еквива-
лентно на три учебни години14.

Недостатъчното владеене на български 
език от учениците от малцинствата е из-
ведено като основно предизвикателство не 
само от учителите по „Дипломирам се – успя-
вам!“15.  

По данни от изследване на Агенцията за 
основните права на ЕС от 2016 г. едва 12% от 
ромите над 16-годишна възраст в България 
смятат, че владеят писмено българския език 
отлично.

Данните от проучване на Институт Отво-
рено общество – София показват, че вероят-
ността за завършване на средно и по-високо 
образование се повишава при практикува-
нето на български език. Сред завършилите 
минимум средно образование ромски младежи 
70% споделят, че най-често разговарят вкъ-
щи на български език16. Фактическата обра-

По данни на Агенцията за основни права на 
ЕС 65% от ромите във възрастовата група 
18–24 години са напуснали преждевременно 
образователната система12. В същото из-
следване е представен нетният коефици-
ент на записване в гимназиална степен при 
15–18-годишните роми, който е едва 40% при 
среден за страната 83%13.

Основни рискове и фактори за успех 

През месец юли 2017 г. 20 учители ментори по 
„Дипломирам се – успявам!“ от София, Сопот, 
Никола Козлево, Стара Загора и Стражица 
обмениха опит и обсъдиха проблемите при 
подготовката на ученици от уязвими групи 
за държавните зрелостни изпити и начи-
ните за справяне с предизвикателствата. 
Участниците в срещата споделиха сходни 
проблеми: слаба посещаемост на учебните 
часове, ниска мотивация на учениците, не-
достатъчен брой часове по някои дисципли-
ни, особено що се отнася до избираемите 
матури.  

Относителният дял на рано напусналите 
образование и обучение през 2018 г. достига 
12,7%, което означава, че всеки 8-и сред мла-
дежите на възраст 18–24 години не е завър-
шил средно образование и не е в училище.

Тези данни означават, че потенциалът за 
развитието на икономиката и общество-
то на 55 хиляди млади хора остава непълно-
ценно реализиран.

12 EUMIDIS, Second European Union Minorities and Discrimination Survey, FRA, 2016, база-данни.
13 Второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз — Роми — Избрани резултати, с. 27.
14 УНИЦЕФ, Ситуационен анализ на децата и жените в България, 2017, с. 77–78.
15 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020), приета от Министерския 

съвет на 30 октомври 2013 г., протокол № 44, с. 8–9. и УНИЦЕФ, Ситуационен анализ на децата и жените в България, 2017 г., с. 74.
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Семейната среда също е сред водещите 
фактори, които влияят върху образовател-
ните цели на младите хора. Петима от 6 
ромски младежи, завършили минимум средно 
образование, споделят, че са били насърча-
вани и активно подкрепяни от родителите 
си, за да успеят да получат дипломата си20. 
Образователното равнище на родителите 
оказва силно влияние върху мотивацията 
за учене в средната и в по-високите обра-
зователни степени. Майките на около 40% 
ромските младежите с минимум средно 
образование също имат дипломи за средно 
образование, а други 10% са се опитали да 
учат във висше училище или са успели да го 
завършат21. Това са значително по-високи от 
средните за ромите дялове, според които по 
данни на НСИ от Преброяването на населе-
нието и жилищния фонд, проведено през  
2011 г., ромите на 20 и повече години със сред-
но и по-високо образование са едва 9.5%22, а 
според 2016 EU MIDIS през 2016 г. сред ромите 
на възраст 16 и повече години този дял е 12%23.

Позитивно влияние за завършване на средно 
образование има и заетостта на родители-
те. При половината ромски младежи с мини-
мум средно образование и двамата родители 
са имали работа в най-активните си години, 
а при още 1/4 от тях зает е бил поне едини-
ят от родителите.

зователна сегрегация създава допълнителни 
предизвикателства. Така например според 
доклада на Агенцията за основни права на ЕС 
в България 60% от ромските деца на възраст 
6–15 години посещават училища, в които 
всички или повечето от техните съученици 
са роми17.

Именно обучението в десегрегирана обра-
зователна среда е сред факторите, които 
благоприятстват завършването на средно 
и по-високо образование – около 60% от ро-
мите, завършили минимум средно образова-
ние, са ученици, обучавани предимно в средни 
училища, където мнозинството не е било от 
техния етнос; всеки втори ром със завърше-
но средно образование е получил и основно 
образование в училища, където ромите не 
са били мнозинство сред обучаемите; сред 
завършилите поне средно образование роми 
едва 8% са от средни училища, където уче-
ниците от тази етническа група са били 
мнозинство18. По данни от проучването сред 
участниците в Програма „Мост към бизнеса“ 
90% ромските младежи с минимум средно об-
разование са имали много силна мотивация да 
посещават училища и са чувствали, че учи-
телите им ги приемат, а според 82% учите-
лите им са били сърдечни и добронамерени19.

16 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 230 млади роми със средно и висше образование в България (2017–2019 г.),  

Институт Отворено общество – София, 2019 г.
17 Второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз — Роми — Избрани резултати, с. 27.
18 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 230 млади роми със средно и висше образование в България (2017–2019 г.),  

Институт Отворено общество – София, 2019 г.
19 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 92 млади роми със средно и висше образование в България, участващи в програмата 

(2017–2019 г.), Институт Отворено общество – София, 2019 г.
20, 21 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 230 млади роми със средно и висше образование в България (2017–2019 г.),  

Институт Отворено общество – София, 2019 г.
22 НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г.
23 Второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз – Роми. EU-MIDIS –  

Проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз база-данни.
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Сред водещите фактори за успех в училище 
е получаването на адекватна подкрепа от 
педагозите за учениците от уязвими групи. 
Приблизително 35% от младежите, завърши-
ли минимум средно образование, споделят, че 
са били насърчавани и активно подкрепяни 
от учителите си от различните образо-
вателни степени, за да успеят да получат 
дипломата си24.

При обмяната на опит между преподава-
телите по „Дипломирам се – успявам!“ се 
установи, че най-често практикуваните и 
даващи ефект подходи на работа от тези 
преподаватели съвпадат с водещи подходи, 
които имат доказана ефективност в глоба-
лен мащаб. Така например в допитване сред 
учителите по Програмата се установи, че 
сред най-популярните подходи в работата 
им, водещи до успешни резултати на учени-
ците, са: създаването на доверителни връз-
ки с обучаемите, начинът на оценяване на 
учениците и даването на реална възможност 
учениците да оценяват сами знанията си и 
нуждите си от развитие, екипната работа, 
преподаването, което точно отговаря на 
потребностите на ученика, воденето на 
уроци в малки групи, с упражнения и диску-
сии25.

Подходи за подкрепа 

Промяната е възможна и постижима. 

Средногодишно през последните 7 години 
в България преждевременно напусналите 
образование са около 8 хиляди младежи във 
възрастовата група 18–24 години. Ако сред-
ногодишно във всяка от следващите 4–5 
години средно в 600-те публични училища с 
обучаеми в гимназиален етап по 3-ма учени-
ци, които биха отпаднали, бъдат задържа-
ни и бъдат подкрепени с дългосрочни мерки 
да достигнат до ДЗИ и да ги положат ус-
пешно, България може да достигне до целе-
вото си равнище за преждевременно напус-
кане на училище от 11%.

За целта са необходими мерки както на 
национално, така и на местно равнище и в 
образователните институции, които да 
създадат адекватна и предлагаща устойчива 
подкрепа и качествени и интегрирани услуги 
социална и образователна среда, за да могат 
средногодишно поне 2000 гимназисти повече 
да успеят на ДЗИ.

Бремето не е равномерно разпределено заради 
високата концентрация на ученици от уязви-
ми групи в определени училища. Ето защо към 
училища от този тип е необходимо да бъде на-
сочена фокусирана подкрепа. Целта е напълно 
постижима за 4-годишен политически цикъл, 
но устойчивостта на резултатите изисква 
политически и обществен консенсус и конти-
нуитет в политиките и мерките, надхвърлящ 
мандатното планиране.

24 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 230 млади роми със средно и висше образование в България (2017–2019 г.), Институт Отворено 

общество – София, 2019 г.
25 Тези водещи подходи съвпадат с установените от световноизвестния и набиращ широка популярност в образователните среди 

професор от Австралия Джон Хати, проучващ какво работи най-добре при обучението на учениците (https://visible-learning.org/2017/08/

podcast-with-john-hattie/).
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• Задаване на домашна работа, проверка и 
коментар на домашната работа. 

• Коментар на презентации. 

• Аргументиране (устно и писмено), тълку-
ване, коментарно четене, четене с извли-
чане на информация, съпоставяне, изслед-
ване, анализиране. 

• Задаване на параметри за време за рабо-
та върху модули от тестове за ДЗИ. 

• Използване на метода на асоциациите с 
цел по-лесното възприемане на изучава-
ния материал. 

• Използване на презентации за представя-
нето на езиковите правила и таблица, в 
която са структурирани литературни-
те факти 

• Редовна комуникация с родителите за по-
вишаване на интереса им към училището 
и успешното дипломиране на техните 
деца.

„В процеса на работата като 
най-ефективен за определяне на 
образователните потребности 
се оказа индивидуалният подход. 
Пропуските в познаването и при-
лагането на езиковите правила 
бяха много, литературните факти 
и свързаните с тях процеси не се 
осъзнаваха в еднаква степен от 
всички, затова индивидуалните 
домашни работи, решаването на 
тестови задачи от различни сбор-
ници, коментирането на пропуски-
те и редактирането на грешките 
се превърнаха в основа на дейност-
та на групата.“

Учител, участващ в  „Дипломирам се – успявам!“

Сред конкретните, даващи добри резулта-
ти подходи педагозите отбелязват: 

• Дискусиите и индивидуалните разговори 
с всеки ученик. 

• Освободените от клишетата разговори 
между учител и ученик.  

• Определяне на входното  и  междинно-
то ниво на знанията на учениците чрез 
работа върху тестове за ДЗИ с внимание 
към всеки един въпрос и с припомняне на 
езиковите норми и правила. 

• Използване на електронните варианти за 
решаване на тестове. 

• Работа върху тестове за ДЗИ по двойки. 

• Проверка и коментар на резултатите 
след работа върху тестове за ДЗИ. 
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Самите преподаватели също се нуждаят 
от различни форми на подкрепа и развитие 
на капацитет за работа с гимназистите 
от уязвими групи. Част от дейностите по 
„Дипломирам се – успявам!“ се провеждат под 
егидата на заместник-министъра на обра-
зованието Деница Сачева, която координира 
прилагането на механизма за превенция на 
преждевременното отпадане от учили-
ще и в редица срещи с ученици и педагози в 
училищата отправя ключови послания към 
участниците в компонента. В срещите си 
с педагозите г-жа Сачева акцентира върху 
възможностите за разработване на проекти 
за образователна интеграция и за сътрудни-
чество на училището с други институции и 
НПО в усилията за приобщаване и задържане 
на ученици в риск от преждевременно напус-
кане на образованието.

Непосредствена и непринуде-
на комуникация с местните 
училищни общности 
и с родителите.

Работа със самите 
училищни общности

Пряко

Общуване лице в лице с успели 
българи в публичния сектор и 
бизнеса – хора, които са имали 
нелеко детство и ученически 
години и са можели да тръгнат по 
различен път от този, който ги е 
извел на днешната им позиция в 
обществото. Но въпреки това 
те са успели да преодолеят 
трудностите и искат да помог-
нат за промяна на съдбата на 
децата и младежите от уязвими 
групи – да вярват, че могат да 
успеят, и да знаят как да го 
направят.

Личен ангажимент с „човешко 
докосване“ и личен пример

Лично

Подкрета за намиране на реше-
ния за специфичните училищни 
проблеми и за подобряване на 
системата като цяло.

Идентифициране на потребности
и търсене на решения 

Решения

За мотивацията на училищните екипи и 
търсенето на адекватни педагогически и 
управленски решения в училищата доприна-
сят и срещите на преподавателите с воде-
щи образователни експерти като директо-
ра на Дирекция „Образователно съдържание“ 
към МОН Евгения Костадинова и директора 
на Центъра за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите 
малцинства към МОН Мануела Радева. В тези 
срещи учителите са насърчени и напът-
ствани да прилагат иновативни подходи, 
като работят съвместно в част от учеб-
ните часове, разработват учебни програми 
за нови учебни предмети за усвояване на 
българския език от децата от малцинства-
та, включват в занятията от раздел „Б“ на 
учебните планове ограмотяване по българ-
ски език, приемат подкрепата на образова-
телните медиатори.
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В родителските срещи, посветени на под-
крепата за успешно полагане на държавните 
зрелостни изпити, се обсъждаха формите 
на родителско участие в насърчаването на 
подготовката за матурите: чрез създаване 
на подходящи условия за самоподготовка 
вкъщи, осигуряване на редовно посещение 
в училище и разговори у дома за значението 
на средното образование за намирането на 
добре платена работа и продължаване на 
образованието.
 

Заедно с това в работилниците за ученици 
гимназистите от училищата по Програма-
та провеждат срещи със студенти и млади 
успели роми, с представители на образова-
телните среди и журналисти, като се об-
съждат идеи и възможности за подобрения 
в училище и намаляване на отпадането от 
образование, а личният пример на гостува-
щите ролеви модели допринася за повишава-
не на разбирането за значимостта на успеш-
но завършеното средно образование и какви 
перспективи то открива пред младите хора 
от уязвими групи.

Ученици, участващи в компонент „Дипломирам се – успявам!“ в учебната 2017–2018 г., фото: Милен Минчев
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„Говорете всеки ден и мотивирайте свои-
те деца и децата на вашите съседи да за-
вършат училище, което може значително 
да подобри шансовете им в живота.“

Заместник-министър Деница Сачева пред  
родители на ученици  

по „Дипломирам се – успявам!“

„Необходима е и много е важна връзката с 
родителите… Ако някой отсъства от учи-
лище, търся причината за това, и то още 
на същия ден. Работата и разговорите с 
родителите на децата е много важна –  
чрез опознаване на родителите аз анали-
зирам причините за поведение на всяко 
дете. Без познаването на родителите им 
няма как да им въздействам, за мен те са 
най-добрият проводник и най-прекият път 
до децата. Първото и най-важно за мен е, 
че децата имат вяра на родителите си. 
Следователно, ако получа одобрението на 
майката и/или бащата, ще имам и това на 
детето. След последната родителска сре-
ща получих съобщение на вайбър от една 
ученичка. Цитирам:„Леле, госпожо, много 
ми се кара майка ми… (емотикон: намръще-
ни човечета), но въпреки това майка ми 
много ви харесва и много ви хвали... (емо-
тикон: сърчица)... аз не ви се сърдя“. След 
това съобщение все повече се убеждавам, 
че има смисъл да работя с родителите. Аз 
непрекъснато ги каня да ни посещават, за 
да видят децата си в друга среда. Малко 
от тях идват, но съм доволна, когато го 
правят.“

Учител по „Дипломирам се – успявам!“

Ключови послания по „Дипломирам се –  
успявам!“ към родителите
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Не на последно място по значение е осигуря-
ването на необходимите учебни помагала за 
подготовка по предметите за държавните 
зрелостни изпити, което също допринася 
за предотвратяване на преждевременното 
напускане на училище и насърчава пълноцен-
ното участие на гимназисти от уязвими гру-
пи в допълнителните занимания за успешно 
полагане на държавните зрелостни изпити.

„Повечето от тях са в затруднено 
материално положение и закупува-
нето на подобна помощна учебна 
литература е непосилно. Използ-
ването на помагалата и илюстро-
вания речник по биология им дава 
шанс за по-ефективна подготовка.“ 

Учител по „Дипломирам се – успявам!“

Една от основните цели на пилотната 
кампания е въз основа на срещите и разго-
ворите с училищните общности да форму-
лира ключовите послания за мотивиране на 
гимназистите от уязвими групи да се дипло-
мират, а родителите и учителите им – да 
повярват в тях и да ги подкрепят. Едно от 
тях например е, че доходът на завършилите 
средно образование спрямо дохода на завър-
шилите основно образование e почти двой-
но по висок – реално за периода на трудовия 
живот разликата надхвърля равностой-
ността на двустайно жилище в престижен 
столичен квартал.
Перспективи 
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„Когато отидеш да работиш, първото, което 
питат, е какво образование имаш. Аз съм рабо-
тила къде ли не и като кажа, че съм с основно 
образование, ме гледат все едно не съм с всич-
кия си.“

Майка на ученик по „Дипломирам се – успявам!“

„Сега сте на възраст, в която здравето ви 
изглежда даденост, но трябва да знаете, че не 
е така, и трябва отсега да полагате грижи за 
него. Здравната просвета и доброто образова-
ние ще ви помогнат и за здравето… При твърде 
млади майки има висок риск от недоносеност 
на бебето. Може да изчакаш малко и на 18–19 
години, след като вземеш дипломата, да по-
мислиш за брак и семейство. Майката трябва 
да е зряла и образована, за да има достатъчно 
възможности да издържа децата си и да им 
даде по-добро бъдеще. А нали това е най-съкро-
веното желание на всеки родител за неговите 
деца!“

Д-р Радосвета Стаменкова, Българска асоциация 
по семейно планиране и сексуално здраве, пред 

ученици по „Дипломирам се – успявам!“

„Като вас мечтаех да се омъжа и да имам деца, 
разбира се. Моите родители заминаха да ра-
ботят в чужбина и ни разказваха за тежкия 
живот и работа далеч от дома. Те полагаха 
много усилия, за да ни издържат нас – техните 
деца. Но баща ми и майка ми искаха ние – децата 
им – да имаме различно бъдеще. И така успях да 
завърша право във Великотърновския универси-
тет. Много от приятелите и близките ми се 
притесняваха как ще следвам в далечен град, че 
от много учене може да остана стара мома. Но 
нищо не съм пропуснала. Сега си имам и семей-
ство, и деца, и работа, която обичам.“

Анелия Атанасова,  
Институт Отворено общество – София,  

пред ученици по „Дипломирам се – успявам!“

„Децата, с които работя в момента, са от 
ромски произход. Работата с тях изисква много 
повече от това да си учител и да преподаваш 
материал. Изискват се големи усилия да спе-
челиш, първо, доверието им, а след това да те 
допуснат до тях и да преподаваш, така че да 
разпалваш искрата на интереса към ученето. 
Приех ги много близко до себе си. На брой са 27 
деца. Работя по цял ден, понякога и след края на 
работния ден. Интересувам се от проблемите 
им, от това какво правят след училище и непре-
къснато поддържам телефонна и пряка връзка 
с тях и техните родители.“

Учител по „Дипломирам се – успявам!“

„Каквито и препятствия да ви поднесе съдба-
та, образованието и знанията ще ви помагат 
да преминете през тях по-леко.“

Д-р Антония Валентинова, Александровска болни-
ца, пред ученици по „Дипломирам се – успявам!“

„Само словото и образованието могат да ви 
дадат възможността да постигнете нещо по-
вече в живота си.“

Валери Леков,  
ромски поет, актьор, режисьор и журналист,  

пред ученици по „Дипломирам се – успявам!“

Ключови послания по „Дипломирам се – успявам!“ към родителите
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Въз основа на оценка за резултата от пи-
лотната кампания „Дипломирам се – успя-
вам!“ могат да бъдат разработени дейнос-
ти, които да превърнат инициативата в 
устойчива мащабна национална програма, 
част от изграждания от МОН национален 
междусекторен координационен механизъм 
по Стратегията за намаляване дела на преж-
девременно напусналите образователната 
система (2013–2020).

Чрез базите данни „Админ“ да 
бъдат картографирани 
училищата, в които има висок 
риск значителен дял гимназ-
исти да не получат диплома за 
средно образование.

Картографираме

Да бъдат привлечени и подготве-
ни „посланици“ на кампанията / 
програмата – представители на 
публичните институции, бизне-
са, медиите и др.

Мотивираме

Да достигнем до всяко училище и 
гимназист, който има нужда от 
мотивация и подкрепа да завър-
ши средно образование, с най-под-
ходящите за него послания, 
подходи и мерки.

Мащабираме

Опитът от подобна национална програма в 
апробирането на превантивни, интервен-
ционни и компенсаторни мерки по отноше-
ние на преждевременното напускане на обра-
зователната система може да допринесе за 
намаляването на отпадането и в по-ранни 
възрастови групи. Адресирането на про-
блемите им още в по-ранни образователни 
етапи и степени ще допринесе за изпълне-
ние целите на страната по Постановление 
№ 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функцио-
ниране на Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици 
в задължителна предучилищна и училищна 
възраст. 
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Автори: Боян Захариев, Илко Йорданов,  
Ралица Димитрова

Методология на оценката 

Настоящата оценка разглежда ефектите 
от Програмата „Мост към бизнеса“ върху 
включените в нея бенефициенти. Програ-
мата се изпълнява едновременно в България 
и Унгария, но както критериите за прием 
в нея, така и получаваните от Програмата 
услуги до голяма степен се отличават. На-
стоящият анализ разглежда само частта от 
„Мост към бизнеса“, реализирана в България.  

Приемът в Програмата става след попъл-
ване на електронен формуляр в интернет, 
с което участникът заявява интереса си за 
участие и попълва основни данни за себе си, 
които са важни в процеса на подбор. Следва 
интервю с всеки кандидат, който отговаря 
на основните критерии и е изпълнил адми-
нистративните условия за участие. В резул-
тат от интервюто заявката на кандидата 
да бъде включен в „Мост към бизнеса“ се при-
ема или отхвърля. „Мост към бизнеса“ е насо-
чена към млади хора от ромски произход на 
възраст до 35 години, които имат завършено 
поне средно образование с успешно положен 
държавен зрелостен изпит.  

Резултати от Програмата  
„Мост към бизнеса“ за участвалите 
в нея младежи от ромски произход

Момент от обучение „Кариерно ориентиране и кандидатстване за работа“, Велико Търново, декември 2017 г.,  
фото: Милен Минчев
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След като бъде уведомен за резултата, всеки 
одобрен за участие кандидат има възмож-
ност да подпише общите условия за участие 
в „Мост към бизнеса“. От момента на под-
писването според правилата на Програмата 
одобреният кандидат става неин участник. 
Това е моментът, от който нататък може 
да се проследява ефектът от „Мост към 
бизнеса“, включително отпадането от Про-
грамата и нивата на ангажираност на учас-
тниците. Унгарският изпълнител на Програ-
мата е избрал по-благоприятна дефиниция за 
официалното включване в нея – за участник 
се счита всеки преминал предвиденото по 
Програмата задължително обучение. Тази де-
финиция затруднява набирането на офици-
ални участници – всички, които не са се явили 
на обучението, не се считат за участници в 
Програмата, но намалява рискът от включ-
ването в нея на формални, неактивни или 
незаинтересовани участници, които биха 
оказали негативно влияние при оценката на 
Програмата. Оценката на всяка програма 
обичайно се извършва, следвайки нейните 
собствени критерии за това кого тя приема 
за свой бенефициент.  

Момент от обучение „Кариерно ориентиране и кандидатстване за работа“, Велико Търново, декември 2017 г.,  
фото: Милен Минчев
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Основните данни от оценката идват от 
двустепенна анкета сред участниците в 
Програмата, която е попълнена при официал-
ното постъпване на участника в нея и след 
това – приблизително 6 месеца по-късно. 
Общо двете анкети съдържат над 500 про-
менливи, около 100 от които се повтарят в 
двете анкети (общо около 200) и са предназ-
начени за сдвояване, за да може да се изчисли 
промяната в рамките на 6-месечния период. 
Останалите променливи се отнасят до ин-
дивидуални черти и характеристики на ан-
кетираните и до различни обстоятелства 
от досегашния им живот, които на теория 
могат да имат отношение към търсенето 
и намирането на работа. Сред тези характе-
ристики са възрастта, полът, равнището 
на образование, подробната информация за 
домакинството на анкетирания, за неговата 
образователна и семейна история, за умения-
та и психологическите му характеристики и 
за мрежите на подкрепа, в които е участвал 
или участва. Отделно малък блок от промен-
ливи се отнася до нагласите, намеренията 
и плановете на анкетираните. По две по-
пълнени анкети са събрани за 92 от общо 121 
участници в „Мост към бизнеса“.
 
Освен обширната сдвоена анкета с избрани 
участници в „Мост към бизнеса“ са проведе-
ни и дълбочинни интервюта, чиято цел е:  
 
1) да допълнят впечатленията от анкетите;  
 
2) да дадат насоки за техния анализ;  
 
3) да се вникне по-дълбоко в механизмите, 
които са довели до един или друг резултат 
за участниците или техен избор.

За целите на анализа използвахме метода на 
двойниците (англ. propensity score matching) 
(Khandker et al 2010), реализиран чрез пакета 
„pscore” на Stata (Becker & Ichino 2002). Моде-
лът на двойниците приписва на всяка анали-
зирана единица точки (реални числа) от 0 до 1, 
които представляват вероятности да бъде 
изпълнен определен критерий при даден на-
бор от характеристики на всяка анализирана 
единица. Критерият най-често е участието 
в някаква програма, прилагането на някаква 
мярка или изпълнението на определена поли-
тика. В нашия случай основният критерий е 
официалното участие в Програмата. Като 
допълнителен критерий беше използвано 
участието в поне едно обучение, тъй като 
обученията представляват основната част 
от интервенцията по „Мост към бизнеса“. 
Освен това активните участници в „Мост 
към бизнеса“, които са присъствали на обу-
ченията най-често, са ползвали и някоя от 
останалите услуги – помощ при подготовка 
на CV, консултация при търсене на работа 
или преди интервю за работа и други. 
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Не са получили никаква 
услуга

2%

Участвали са в едно 
обучение

Участвали са в обучение и 
допълнителни сесии

Участвали са в обучение 
и в микростаж

Не са участвали 
в обучения

47%

27%

16%

36%

Графика 1. Основни услуги в  
„Мост към бизнеса” и дял на участниците, 
които са ги ползвали
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изследвания понятието „контролна група“ се 
ползва и при квазиекспериментални подходи. 

Участниците в групата за сравнение също 
попълват двойка анкети с пауза от прибли-
зително 6 месеца между тях. Въпросите са 
в голямата си част същите. Въпросникът, 
предназначен за контролната група, е малко 
по-кратък, като от него са изключени всички 
въпроси, които не биха били важни за сравни-
телното изследване на промените, както и 
въпросите, които се отнасят пряко до Про-
грама „Мост към бизнеса“, в която групата за 
сравнение не участва.  
 

За целите на оценката е формирана и група 
за сравнение, чиято идея е чрез квазиекспери-
ментални подходи да бъде оценено нетното 
въздействие от „Мост към бизнеса“ върху 
участниците. Групата за сравнение е фор-
мирана по метода на снежната топка чрез 
използване на всички достъпни стартови 
точки. Понятието „група за сравнение“ се 
употребява вместо „контролна група“, за да 
се подчертае фактът, че използваният от 
изследователския екип подход не се базира 
на истински рандомизиран експеримент. 
Подобна употреба на понятието последо-
вателно се прилага в наръчници, публикува-
ни от Световната банка, макар че в други 

Момент от обучение „Кариерно ориентиране и кандидатстване за работа“, София, февруари 2018  г., фото: Милен Минчев
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За сравнение ‒ очакванията на младежите, 
включени в „Мост към бизнеса“, са били основ-
но да подобрят уменията си, да си намерят 
работа, да заменят работата си с по-високо 
платена и да се запознаят с представители 
на бизнеса и с други млади професионалисти 
роми. 

В тази група са набрани общо 139 попълнени 
сдвоени въпросници, т.е. в групата за сравне-
ние фигурират почти 50 участници повече, 
отколкото в основната група – участници-
те в Програмата.    

Какво участниците казват,  
че са научили по „Мост към бизнеса“? 

Приблизително половината от участни-
ците в „Мост към бизнеса“ посочват поне 
едно нещо, което са научили в рамките на 
Програмата, или поне една услуга, която са 
получили от включването си в нея. Ядрото 
на Програмата се формира от участниците 
в обученията – приблизително всеки втори, 
записан в „Мост към бизнеса“. Почти всички 
участници в обученията посочват, че са на-
учили неща, които се съдържат в обучител-
ните модули. Сред тях са изготвянето на 
CV, комуникацията при търсене на работа, 
особено по време на интервю, подходите за 
търсене на работа и други. Част от полза-
та от обученията, споменавана от почти 
всички участници в тях, е в създаването на 
социални контакти – възможността да се 
срещнат с други образовани млади роми и 
с професионалисти от сферата на бизнеса. 
Срещите с работодатели, както и реалното 
кандидатстване за работа се споменават 
от малко под половината участници в обуче-
нията, което съответства приблизително 
на всеки пети официален участник в „Мост 
към бизнеса“. Реален успех при намиране на 
работа или преминаване към по-добра или по-
добре заплатена работа се споменава само 
от единични участници в Програмата, като 
най-добра е реализацията в публичния, а не в 
частния сектор26.

Уменията ми ще се 
подобрят.

Ще намеря работа, която ми 
предлага по-високо заплащане.

Ще се запозная с 
представители на бизнеса.

Ще се запозная с млади 
професионалисти роми.

Мрежата ми от познати 
ще се разшири.

Ще си намеря по-добра работа 
от настоящата.

Ще натрупам опит в това 
как се търси работа.

Ще се науча как да пиша добре CV 
(автобиография).

Ще се променят условията, 
в които живея.

Ще получа менторство.

Ще бъде ново преживяване.

Ще си намеря работа.
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Графика 2. Очаквания към Програмата от 
страна на участниците

26 Вж. изследователския доклад по Програмата за бизнеса.
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Голяма част от тези очаквания са били изпъл-
нени за почти всички младежи, които са ги 
заявили. Изключение правят очакванията за 
намиране на работа и за преход към по-добре 
платена работа, които в голямата си част 
не са се осъществили през наблюдавания пе-
риод на участието им в „Мост към бизнеса“. 

Научих как да пиша добре CV 
(автобиография)

Придобих по-голяма 
самоувереност

Запознах се с млади 
професионалисти роми

Натрупах опит в това 
как се търси работа

Подобриха се 
комуникативните ми умения

Имам по-добри планове за 
професионалното си развитие

Запознах се с други млади 
професионалисти

Намерих си по-добра работа 
от предишната

Намерих си работа с 
по-високо заплащане

Намерих си подходяща 
за мен работа

Фирми/компании ми обърнаха 
по-голямо внимание

Намерих си работа

Получих менторство от пред-
ставител на Програма 
„Мост към бизнеса“

Кандидатствах за работа

Запознах се с представители на 
фирми/компании по време на 
обученията

Бях подготвен за това как да се 
държа на интервю за работа от 
професионалисти

42%

42%

39%

38%

38%

36%

35%

32%

25%

22%

16%

7%

4%

4%

4%

4%
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Графика 3. Резултати от Програмата според участниците

Трябва да отбележим, че списъкът, от кой-
то кандидатите можеха да посочат първо-
начални очаквания, беше до голяма степен 
съставен, отчитайки възможностите и 
амбициите на Програмата. Възможно е при 
по-широк списък от предложения участни-
ците да се спрат приоритетно и на други, 
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въпреки че в дискусионните групи и интер-
вютата те срещаха трудности да посочат 
други свои нужди, чието удовлетворяване би 
им помогнало в намирането на работа  
и трудовата кариера.  

Младите роми със средно и висше обра-
зование 

Участниците в Програмата и в набрана-
та група за сравнение, в която са включени 
млади хора с подобни характеристики, които 
обаче не участват в Програмата, са много 
подобни едни с други. Логиката на форми-
рането на групите не беше да се направят 
представителни за младите роми със средно 
или висше образование извадки. Едната група 
е формирана изцяло съобразно стратегията 
за набиране на участници в „Мост към биз-
неса“. Групата за сравнение е формирана по 
начин, който до голяма степен възпроизвеж-
да методите за набиране на кандидати за 
„Мост към бизнеса“. Въпреки че нито едната 
от двете групи не е формирана чрез случай-
на извадка, взети заедно, те представляват 
сериозен дял от образованите млади роми, 
които към момента на изследването са били 
в България и дават възможност за ценни 
наблюдения ако не за цялата съвкупност 
от образовани млади роми (една не толкова 
изследвана и позната социална общност), то 
поне за значителна част от нея. 

Открихме две основни характеристики, по 
които участниците в Програмата се отли-
чават слабо от групата за сравнение – те са 
с малко по-ниски доходи и са малко по-млади. 
Разликите не са големи и са отчетени при 
оценката на „Мост към бизнеса“. 

Средната възраст и на двете групи е около 
25 години с минимална разлика. Медианата и 
основните перцентили при участниците в 

20

25

30

35

40
Група за сравнение

В
ъз
р
ас
т

В
ъз
р
ас
т

МкБ

20

25

30

35

40

Фигура 1. Разпределение на възрастта на 
участниците в групата за сравнение и в 
„Мост към бизнеса“
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Около 40% от добре образованите млади роми 
заявяват, че поне веднъж в живота си са били 
подложени на дискриминация. Около 1/5 е делът 
на онези от тях, които са се сблъскали с дис-
криминация през наблюдавания от нас период 
‒ последните 6 месеца. Между участниците в 
Програмата и останалите образовани млади 
роми и по този показател няма сериозни разли-
чия.

В нашето изследване резполагаме с модул от 
въпроси, които оценяват различни психологи-
чески характеристики, за които е известно, че 
влияят на представянето на пазара на труда. 
В този контекст част от тях понякога се раз-
глеждат като важни некогнитивни умения. Тук 
ще се спрем само на тези, които са най-важни 
за нашето изследване.  

Фигура 2. Вземане на решения

„Мост към бизнеса“ са изместени с около го-
дина надолу спрямо групата за сравнение.
 
Основният доход при младите хора и със 
средно, и с висше образование идва от запла-
щането на труда им. Средният доход27 на 
младите роми със средно образование е 630 
лева, а на тези със завършена степен бакала-
вър е 820 лева. Младите роми с магистърска 
степен имат средна заплата от 1110 лева.  
При младите роми със средно образование 
тези средни величини включват и безработ-
ните без доход. Ако вземем само работе-
щите, средната им заплата е 680 лева (тук 
са включени и всички, които не работят на 
пълно работно време).

При ромите с висше образование безработи-
цата е много ниска – от порядъка на 3 на все-
ки 100. За съжаление, въпреки нарастващото 
участие на роми във висшето образование 
броят на ромите висшисти все още е малък. 
При ромите със средно образование безра-
ботицата е значително по-висока, но почти 
всички от тях, които не продължават обра-
зованието си, активно търсят работа. 

Над половината от ромите със средно или 
висше образование през последната половин 
година са писали поне един текст с обем над 
10 страници. Над 70% от ромите с висше 
образование през последната половин година 
са писали поне един подобен текст, а почти 
половината от тях са писали текст с обем 
от повече от 25 страници.

70% от ромите със средно или висше образо-
вание са чели през последните 3 месеца поне 
един текст с обем над 50 страници (книга, 
доклад или друго). Почти всички роми с висше 
образование са чели през последните 3 месеца 
текст с обем над 50 страници.

Група за сравнение

МкБ

не много сериозно взимане на решения

сериозно взимане на решения

80%

83%

20%

17%

27 Този доход в голямата си част се формира от заплата, понякога от плащания по граждански договори и други доходи от труд, включително 
самонаемане. В инфографиките за краткост сме нарекли тези доходи с общото наименование „заплата“ като синоним на „доход от труд“. 
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Групата за сравнение и участниците в 
„Мост към бизнеса“ не се отличават съ-
ществено също и по готовността си за по-
емане на риск. Проверихме тази готовност, 
използвайки един от въпросите от скала, 
широко използвана в икономически изследва-
ния по цял свят. Въпросът предлага на  
участниците да изберат между сигурна пе-
чалба и справедлива игра на ези-тура. Пове-
чето образовани млади роми са склонни да 
„играят на сигурно“ и с това те не са по-раз-
лични от населението със сходни образо-
вателни характеристики. Сред групата за 
сравнение има с 6 процентни точки повече 
„любители на риска“. 

Фигура 4. Предпочитания към настоящето 
или бъдещето
 

 
В голямата си част образованите млади 
роми се отнасят много сериозно към взема-
нето на решения. Четирима от всеки пет 
образовани млади роми внимателно обмис-
лят последствията от действията си и 
потенциалното им влияние върху остана-
лите и са готови да търсят помощ, когато 
не разбират нещо – основни компоненти от 
психологическата скала „взимане на реше-
ния“. Това са качества, за които е установено, 
че най-често (във взаимодействие с други 
фактори) имат позитивно влияние върху 
шансовете на пазара на труда. И в това 
отношение между участниците в „Мост към 
бизнеса“ и групата за сравнение няма сериоз-
ни разлики. 

Фигура 3.. Готовност за поемане на риск
Група за сравнение

МкБ

ези-тура за 240 или нищо

120 със сигурност

81%

87%

19%

13%

Група за сравнение

МкБ

2400 след година

1200 сега

65%

64%

35%

36%
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4. Преход от безработица със или без ак-
тивно търсене на работа или домакинска 
работа към участие във висшето образо-
вание; 

5. Преход от всяка друга дейност, която не 
включва участие във висшето образова-
ние, включително заетост, към участие 
във висшето образование.

В третия блок за оценка на Програмата са 
използвани около 20 индикатора, които съ-
държат субективната преценка на участни-
ците за работата и работната среда. Една 
група от индикаторите се базират на въ-
проси, зададени само във втория въпросник. 
Тези въпроси имат характера на обобщаваща 
ретроспективна оценка. С типичния въпрос 
от този тип анкетираният се приканва да 
оцени как са се променили през последната 
половин година доходите му, възможности-
те за кариерно израстване, работната ат-
мосфера, отношението на ръководството, 
отношенията с колегите и други. На тези 
въпроси отговарят само хората, които са 
имали работа през последната половин годи-
на. Втората група въпроси е задавана и в на-
чалния момент, и след 6 месеца. Това са въпро-
си, които оценяват моментното състояние. 
Анкетираният оценява по четиристепенна 
скала доколко е доволен от заплатата си, си-
гурността на работата си, удобството на 
работното място и други. Превръщането 
им в индикатори за оценка става чрез оценя-
ването на преходите в рамките на 6 месеца 
към по-голяма или по-малка удовлетвореност 
или запазването на същото състояние. 

Ефектите от „Мост към бизнеса“ бяха оцене-
ни както върху цялата съвкупност от учас-
тници в Програмата, така и отделно върху 
участниците в обученията по модела, по 
който участието в Програмата се дефинира 
в Унгария.  

Две трети от участниците и в групата за 
сравнение, и в „Мост към бизнеса“ са с изра-
зено предпочитание към възнаграждение 
сега, отколкото към възнаграждение с голяма 
лихва след време (след година). Тази ориента-
ция към сегашния момент не е нетипична за 
младите хора и означава, че те очакват бърза 
възвръщаемост от усилията си, не на по-
следно място от положения труд.    

Доходи и участие на пазара на труда 

Оценката на Програмата „Мост към бизне-
са“ беше извършена с използването на три 
основни блока от резултати, някои от тях с 
повече от един компонент.  

Първият блок включва единствено промяна-
та в дохода на участниците в Програмата. 
Доходите на участниците в Програмата 
и на членовете на групата за сравнение са 
изчислени на базата на отговор на обобщен 
въпрос, зададен в първия и втория въпросник. 
Въпросът позволява да се измери промяната 
в дохода в рамките на около половин година. 
 
Освен този основен индикатор във втория 
блок от индикатори за оценката на Програ-
мата са използвани няколко важни прехода 
между състояния, свързани с пазара на тру-
да и образованието. Основните преходи в 
рамките на изследвания период от 6 месеца, 
които разгледахме, са следните: 

1. Преход от желание за намиране работа 
към заетост; 

2. Преход от безработица със и без активно 
търсене на работа или домакинска рабо-
та към заетост; 

3. Преход от което и да било друго състоя-
ние, което не включва заетост, към зае-
тост; 
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Фигура 5. Преход от безработица или дома-
кинска работа към обучение за висше образо-
вание

Хипотезата за влияние на „Мост към бизне-
са“ върху вероятността за продължаване на 
образованието се очертава още при преглед 
на вероятностите за преминаване от едно 
състояние към друго в рамките на 6 месеца. 
На фигура 6 са показани честотите на пре-
ход от безработица или работа в домакин-
ството към учене при участниците в „Мост 
към бизнеса“ и групата за сравнение. При 
включените в Програмата тази честота е 
почти 2 и половина пъти по-голяма. Наисти-
на при участниците в „Мост към бизнеса“ 

„Мост към бизнеса“ няма статистически 
значими позитивни ефекти по нито един 
от индикаторите, свързани с включване на 
пазара на труда – печалбата или загубата 
на доход или субективната удовлетворе-
ност от различни аспекти на работната 
среда. При участниците в обученията няма 
също така и никакви негативни ефекти. 
При общата съвкупност, когато участници-
те в Програмата се свържат с своите двой-
ници от групата за сравнение, отчитайки 
стартовото им положение в образование-
то и на пазара на труда, демографските им 
характеристики и семейната среда, се на-
блюдава лек негативен ефект от „Мост към 
бизнеса“ по отношение на дохода в рамките 
на нереализиран месечен доход от порядъка 
на 240 лева. Този ефект се дължи всъщност в 
голяма степен на описания по-долу основен 
позитивен ефект от „Мост към бизнеса“.  

Програмата има ярко изразен позитивен 
ефект в една сфера, която не спада към ос-
новните ѝ цели. Участниците в „Мост към 
бизнеса“ с много по-висока вероятност 
извършват прехода от безработица (със 
или без активно търсене на работа) или 
работа в домакинството към обучение за 
получаване на висше образование. С други 
думи, много по-вероятно е било безработни-
те и занимаващите се с домакинска работа 
да пожелаят да продължат образованието 
си, след като се включат в „Мост към биз-
неса“. Ако не бяха участвали в Програмата, 
много по-вероятно щяха да започнат някаква 
работа. Спечеленият в краткосрочен план 
доход от това решение щеше да се равнява 
на нетна сума от малко над 200 лева на човек 
на месец, разпределена върху всички участни-
ци в Програмата.  

Група за сравнение

МкБ

не са се записали да учат

записали се да учат

86%

68%

14%

32%
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В случая илюстрираме констатациите си с 
проста дескриптивна статистика, но резул-
татът е значителен, силно статистически 
значим и устойчив при използване на всякак-
ви модели за напасване на основната група 
и групата за сравнение, включително и при 
отчитане на разликите в участието в обра-
зователната система на входа (към момента 
на първата анкета) и цялата образователна 
история на всеки от основната група и гру-
пата за сравнение28. 

Вероятно по някакъв начин Програмата 
„Мост към бизнеса“ е показала на част от 
участниците, които не са подготвени за 
включване във високите сегменти на тру-
довия пазар, където Програмата е имала 
амбицията да ги позиционира, че е добре да 
надградят част от по-фундаменталните 
си умения, което може да се направи един-
ствено чрез връщане в рамките на образо-
вателната система. В България набирането 
на участници, подходящи за програма като 
„Мост към бизнеса“, е било много по-трудно, 
отколкото в Унгария и това е наложило из-
вестен компромис с критериите за подбор. 
В резултат на това в „Мост към бизнеса“ 
са попаднали повече участници, които не 
могат в пълна степен да се възползват от 
услугите на Програмата. От друга стра-
на, именно този проблем може да е довел да 
повишеното преориентиране на младежи, 
включени в „Мост към бизнеса“, към ученето. 
Този неочакван резултат от Програмата е 
изключително позитивен, въпреки че не е 
заложен в първоначалните намерения.  
Участниците в нея са направили добър избор 
в контекста на днешната икономика и тен-
денциите за нейното развитие. В краткосро-
чен план участието в образованието намалява 
потенциала за генериране на доход – повечето 
от безработните участници в „Мост към 

безработните се срещат два пъти по често 
(ангажираните с домакинска работа се сре-
щат еднакво често), но дори при отчитане 
на този факт вероятността за преход от 
безработица към учене е много по-голяма при 
участниците в „Мост към бизнеса“ (с около 
30 пункта по-висока). 

Фигура 6. Преход от безработица или рабо-
та в домакинството към учене в рамките на 
6 месеца.  
 

Група за сравнение

МкБ

не са се записали да учат

записали са се да учат

91%

74%

9%

26%

28 Тези подробности са представени в изследователския доклад, чието публикуване предстои.
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студенти в България от 2000 до 2018 г. дос-
тига 160229. Завършилите висше образование 
са значително повече, тъй като сред тях има 
и стипендианти на други програми и инсти-
туции,  а и далеч не всички ромски студенти 
кандидатстват за стипендии. Такава про-
грама може да запази целите за подпомагане 
на роми за намиране на висококачествени 
работни места и да има специален акцент 
върху съчетаването на учене и работа – 
планиране на кариерата едновременно с 
планиране на развитието на допълнителни 
умения, включително на по-фундаментални 
умения. Подобна програма може да се окаже 
приложима и за млади хора от други уязвими 
групи или дори универсално приложима. Сти-
мулирането на ученето през целия живот е 
основен дефицит на българската образова-
телна система и предизвикателство пред 
икономиката. 

бизнеса“, които започват да учат, се насоч-
ват изключително към учене, без да се опит-
ват да го съчетаят с работа. Но в по-дъл-
госрочна перспектива е твърде вероятно 
тази инвестиция да се изплати. 
 
На базата на опита от „Мост към бизнеса“ 
може да се направи програма за насърчаване 
на участието във висшето образование. 
Срещите с представители на фирми, кои-
то имат много работни места, изискващи 
висококачествено образование, или които 
интензивно ползват знания и умения от ви-
сокия спектър, явно могат да имат вдъхно-
вяващ ефект по отношение на ученето. Това 
може да се комбинира с краткосрочни обуче-
ния, акцентиращи върху усвояването на от-
делни важни умения. Висшите училища, които 
желаят да привличат повече студенти биха 
могли да организират самостоятелно или в 
партньорство с подходящи представители 
на бизнеса краткосрочни обучения за ученици 
в горните класове на средното образование, 
за млади хора със средно образование и ба-
калавърска степен. Такива обучения могат 
потенциално да имат по-стимулиращ ефект 
от кампаниите, специфично насочени към 
привличането на студенти.   

Възможно е на базата на опита от „Мост 
към бизнеса“ да се разработят програми, 
предназначени предимно за роми с висше 
образование и студенти. Нарастващият, 
макар и бавно, брой ромски студенти и за-
вършили висше образование ромски младежи 
дава основания да се смята, че кръгът от 
потенциални бенефициенти на фокусирана 
към висшисти модификация на Програмата 
ще е достатъчно голям. По данни на Ромския 
образователен фонд само броят на получава-
лите стипендии от тази програма ромски 

29 Интервю с Орлин Орлинов, национален координатор за стипендиантската програма в България на Ромския образователен фонд, май 2019 г.
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Автори: изследователски екип на Институт Отво-
рено общество – София в състав: Боян Захариев, Илко 
Йорданов, Ралица Димитрова

Методология на изследването

Настоящият анализ е обобщение на проуч-
ване сред фирми в България, които наемат 
образовани млади хора от ромски произход30. 
Проучването не използва извадкова или друга 
количествена информация, а се базира изця-
ло на неколичествени методи – дълбочин-
ни интервюта, преглед на документи и на 
съдържание, достъпно в интернет, прото-
коли от дискусионни групи и публични съби-
тия. Фирмите са влезли в полезрението на 
изследването по единствената причина, че 
са попаднали в траекторията на търсене 
на работа на някой от бенефициентите на 
експериментална програма, наречена „Мост 
към бизнеса“, или са проявили интерес към 
нея. Целта на „Мост към бизнеса“ е да намери 
добри работни места в частния сектор за 
образовани млади роми със завършено поне 

средно образование, на възраст между 18 и 30 
години. Амбицията на Програмата е да тър-
си за своите бенефициенти работни места 
с високо качество, поради което усилията ѝ 
са били насочени към привличане за партньо-
ри предимно на фирми, които предлагат та-
кива работни места, а не на фирми, в които 
лесно може да се намери работа. 

Анализът за реалните практики по наемане и 
адаптиране на работното място на образо-
вани млади роми се базира на информация за 
фирми, които са наемали участници в Про-
грамата „Мост към бизнеса“ независимо от 
това дали тези фирми са били партньори 
по Програмата и дали са знаели за нейното 
съществуване по времето, когато са на-
значили на работа участник в Програмата. 
Повечето от фирмите, които през периода 
на изпълнение на „Мост към бизнеса“ са  
проявявали засилен интерес към Програма-
та и са участвали в различни публични съби-
тия, срещи и обучения на участниците, са 
работодатели, които по принцип наемат 

Образованите млади роми на пазара 
на труда: оценка на опита от  
Програмата „Мост към бизнеса“

30 Анализът е финансиран в рамките на Програмата „Мост към бизнеса“.
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млади хора с добро образование, каквито са 
бенефициентите на Програмата „Мост към 
бизнеса“, и предлагат добри възможности за 
професионално израстване. Процедурите за 
наемане в тези фирми са много конкурентни 
и твърде малко млади хора от ромски произ-
ход, дори добре образовани и с високи умения, 
успяват да попаднат в тях. Идеята за оси-
гуряване на равни възможности на базата 
на специални програми, насочени към млади 
хора от етническите малцинства, както ще 
стане ясно от нашия анализ, не среща голяма 
подкрепа в българския корпоративен сек-
тор. Поради тази причина голямата част от 
заключенията ни тук се отнасят до фирми, в 
които реално бяха наети участници в „Мост 
към бизнеса“, без тези фирми да са проявява-
ли интерес към Програмата или да са знаели 
за нея.    

Целта на анализа е:  
 
1) Да установи доколко фирмите в България, 
които наемат млади хора от ромски произ-
ход, имат изградена корпоративна полити-

ка за управление на многообразието, равно 
третиране, равни възможности или други 
мерки и подходи, насочени към привличането 
на персонал от ромски произход или от други 
уязвими групи;  
 
2) Да провери до каква степен програми 
като „Мост към бизнеса“ имат потенциал да 
повлияят върху политиките в корпоратив-
ния сектор с цел бизнесът да се отвори към 
наемането на хора от ромски произход и от 
други уязвими групи. 

Социален и икономически контекст

След 2012 г. в България ключови макроикономи-
чески показатели, като БВП и бизнес клима-
та, бележат ръст. Икономическият растеж 
оказва положително въздействие върху пазара 
на труда, като процентът на безработица 
намалява, а заплащането на труда се увелича-
ва. Наблюдението на работната сила показва, 
че безработицата продължава да намалява от 
7.6% през 2016 г. до 6.2% през 2017 г., като през 
2018 г. достига рекордно ниско ниво от нача-
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Продължава тенденцията на изтичане на 
работна ръка, включително сред ромите. 
Според данните от проучване на Програма 
„Мост към бизнеса“ 1 от 5 ромски младежи на 
възраст между 18 и 35 години, които имат 
най-малко средно образование, вече е рабо-
тил в чужбина32.

Въпреки това икономическият растеж има 
положителен ефект и върху заетостта на 
ромите – между юли 201133 и 2016 г.34 делът на 
работещите срещу заплащане роми е на-
раснал от 31 на 49%, а според Агенцията по 
заетостта през 2017 г. броят на регистри-
раните безработни роми намалява с 14.2% 
в сравнение с 2016 г. Освен това между 2015 
и 2017 г. активната политика на пазара на 
труда в България е насочена към широк кръг 
целеви групи, които включват и много роми 
на възраст между 18 и 35 години, включително 
целевата група по „Мост към бизнеса“35.

Антидискриминационното законодател-
ство в България насърчава прилагането на 
позитивни дискриминационни мерки за спра-
вяне с проблемите, свързани с пола и етни-
ческата принадлежност, както в процеса на 
наемане, така и на работното място. Проуч-
ване, поръчано от Комисията за защита от 
дискриминация през 2017 г., показва, че хората, 
принадлежащи към малцинствена етниче-
ска група, са изложени на най-голям риск от 
дискриминация в контекста на заетостта. 
През последните години защитата от дис-
криминация и упражняването на правото на 
труд заемат значителна част от дейност-
та на Комисията за защита от дискрими-

лото на новото хилядолетие – 5.2%. През 2018 г. 
средногодишната безработица е почти 2.5 
пъти по-ниска от тази през 2013 г.31.

Регистрира се подобрение и на индикато-
рите за младежката заетост. През 2018 г. 
коефициентът на безработица за възрасто-
вата група 15–29 години е 8.3%. В сравнение 
с 2017 г. този дял намалява с 1.6 процентни 
пункта.

Икономическият подем обаче остава концен-
триран предимно в големите градове и тех-
ните агломерации и все още съществуват 
дълбоки регионални неравенства, преките 
инвестиции са значително по-ограничени в 
икономически изостаналите региони, което 
допълнително намалява възможностите за 
заетост, включително за ромските общ-
ности в тези региони.

Равнищата на безработица са по-високи 
в региони, където относителният дял на 
ромите е по-голям (Северозападна, Североиз-
точна и Югоизточна България). Този факт в 
комбинация с ограничените нагласи за мо-
билност сред ромските младежи разкрива 
структурен проблем в търсенето и пред-
лагането на работна сила, който засяга в 
значителна степен ромите.

Пазарът на труда зависи в значителна сте-
пен от образованието и тъй като едва 1 от 
8 роми в трудоспособна възраст е завършил 
минимум средно образование, вероятността 
за безработица сред тази етническа общ-
ност остава много висока. 
31 НСИ, Наблюдение на работната сила, www.nsi.bg, 2019 г.
32 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 230 млади роми със средно и висше образование в България (2017–2019 г.), Институт Отворено 
общество – София, 2019 г.
33 FRA Roma Survey 2011 – How would you describe your current job situation? – Paid work (full time, part time and ad hoc jobs) and self-employed.
34 EUMIDIS, Second European Union Minorities and Discrimination Survey, FRA, 2016. Main current activity is work or did any work in the last 4 weeks to earn some 
money (only working age population, 20-64 years – Currently in paid work.
35 Проучване на пазара на труда 2015–2017, Агенция по заетостта, София, 2018 г., с. 65–66.



59

трудно съвместим с идеята за равно тре-
тиране (еднакво отношение). 

Предразсъдъците срещу ромите са все 
още социално приемливи и фирмите, които 
реално наемат много роми, предпочитат 
по-скоро стратегии за примиряване с тях, 
отколкото за противодействие. Тези фирми 
по принцип предлагат малко позиции за хора 
със средно или висше образование, но имат 
многобройни позиции, изискващи нискоква-
лифицирана работна ръка. На длъжности, 
които не изискват нито високо образование, 
нито сериозна квалификация, попадат и част 
от образованите млади роми. Нерядко това 
ги поставя в още по-уязвима позиция. Про-
учване на ИОО – София показва, че ромите са 
най-дискриминираното етническо малцин-
ство38. По-малко от половината от населе-
нието на България изразява съгласие роми да 
живеят в тяхното населено място и само 
1/4 са склонни да приемат роми да живеят в 
техния квартал. Ръководствата на фирми-
те отчитат преобладаващите негативни 
обществени нагласи към ромите и избягват 
обвързване с непопулярни каузи.

Компаниите предпочитат да се придържат 
към принципа „равно третиране“, тъй като 
се опасяват, че разработването на специ-
фична политика за насочване на труда към 
ромите би довело до „ефекта на доминото“ 
и други малцинствени групи биха могли да 
настояват за сходни мерки. 

нация – 8% от 300 дела, заведени по жалби и 
сигнали от физически или юридически лица за 
дискриминация, са на основание „етническа 
принадлежност“ и повечето от тях се отна-
сят до дискриминацията срещу роми36. 

Нагласи и практики на бизнеса към работ-
ната сила от ромските общности

Във време на недостиг на работна сила 
компаниите са принудени да търсят работ-
ници във всички сегменти на работната 
сила, но това не води до целенасочени усилия 
за управление на многообразието и до раз-
работване на корпоративни стратегии и 
подходи, засягащи заетостта на ромите. 
Проучените частни фирми в България нямат 
изрично определени специализирани поли-
тики към уязвимите групи. Само в отделни 
корпоративни документи за управление се 
отбелязва, че не се допуска дискриминация. 
На официалните интернет страници на 
някои фирми се отбелязва, че компаниите се 
придържат към подходи, които игнорират 
етническия или расовия произход (на англий-
ски са познати като „color-blind“37) и вместо 
това подчертават индивидуалните права и 
личностно развитие и ясно се дистанцират 
от положителното или отрицателното 
етническо третиране. Един от проблемите 
с пренебрегването на етническия произход 
или на други отличителни характеристики 
на персонала е, че това може да затрудни 
забелязването на проявите на дискримина-
ция и прилагането на политика за тяхното 
преодоляване. Така подходът, който остава 
сляп за етническите различия, може да стане 

36 Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на 
ромите (2012–2020), Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски 
съвет, 2018 г., с. 68–69. 
37 Етнически неутрални. 
38 Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г., ИОО – София, 30 ноември 2018 г., достъпен на https://osis.bg/wp-content/
uploads/2018/12/2018-Hate-speech-BG-final.pdf
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„Обичайно, когато обявим свобод-
но работно място и от Бюрото по 
труда ни изпратя 10 кандидати, 
сред тях може и да няма нито един 
ром. Това ме навява на мисълта, че 
те самите не са регистрирани и не 
си търсят активно работа.“ 

Ръководител „Човешки ресурси“ в частна фирма

Всъщност предразсъдъците и дискримина-
ционните нагласи налагат кандидатите за 
работа от ромски произход да бъдат много 
по-убедителни от представители на други 
етнически групи, за да опровергаят преду-
бежденията и клишетата за етническата 
група, към която принадлежат. Макар специа-
листите по управление на човешки ресурси 
да твърдят, че се придържат към „color-blind“ 
подход, те признават, че пазарът на труда 
не прави изключение от цялото общество, в 
което стигмата към групата може да засег-
не всеки отделен неин представител.

Едно от най-сериозните предизвикател-
ства за бизнеса се оказва голямо текучество 
на персонала. То засяга и ромите, тъй като 
много от тях имат личен опит от работа в 
чужбина или роднини, които могат да ги при-
влекат да работят в чужбина. Някои от слу-
жителите предпочитат да напуснат рабо-
та или да вземат дълъг отпуск, за да отидат 
за по-добре платена селскостопанска работа 
през летния сезон в други държави. С увели-
чаването на броя и големината на български-
те диаспори този проблем се задълбочава и 
води до нарастващ риск от текучество на 
персонала в компаниите. Освен това много 
роми търсят работа в чужбина, тъй като 
споделят разбирането, че извън страната 
се сблъскват с по-малка степен на дискрими-
нация, основана на етническия им произход. В 
проучването, проведено по Програма „Мост 

„Ако не помогнем на всички  
поравно – може да се отрази  
негативно на публичния образ  
на организацията.“ 

Ръководител „Човешки ресурси“ в частна фирма

Освен това представителите на частния 
сектор са убедени, че положителните мерки 
за приобщаване на ромите не са отговор-
ност на бизнеса, а по-скоро ангажимент на 
публичните институции и фирмите неос-
нователно са натоварвани с очаквания по 
отношение на ромската интеграция.

В посттоталитарните източноевропейски 
общества доверието към частния бизнес не 
е особено високо. Това е и една от причините 
компаниите да признават, че не се ползват 
с достатъчно обществено доверие, за да се 
обвържат с непопулярни каузи като  
равнопоставеното включване на ромите. 

Въпреки че някои от компаниите виждат 
многообразието на работното място като 
важна част от своята стратегия за упра-
вление на персонала и за корпоративна со-
циална отговорност, единици са фирмите, 
които адресират пряко темата за етниче-
ското разнообразие сред служителите си. 
Доколкото се засягат въпросите за много-
образието, те обикновено се отнасят за 
жените в компаниите, ЛГБТ общността и 
хората от различни възрастови групи или 
с физически увреждания. Водещ принцип за 
бизнеса е игнорирането на етнокултурни-
те или религиозните характеристики при 
подбора и управлението на персонала. Някои 
компании обосновават позицията си за избяг-
ване на позитивни дискриминационни мерки, 
като твърдят, че безработицата е избор на 
самите роми и намирането на работа е изця-
ло тяхна отговорност.
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В рамките на изследването не бяха открити 
примери за компании, които имат страте-
гически подход специално към набирането 
на роми. Фирмите нямат и конкретни кому-
никационни дейности с фокус към набиране 
на служители роми. Сред най-често използ-
ваните канали, чрез които бизнесът може да 
се свърже с търсещите работа от ромски 
общности, са бюрата по труда, ромските 
трудови борси и програми, подобни на „Мост 
към бизнеса“. В почти всички такива случаи 
инициативата не идва от частния сектор. 
Съществуват и фирми, които полагат це-
ленасочени усилия за набиране на персонал 
от конкретни населени места, включител-
но такива със значителен дял на ромското 
население. В някои случай това включва осигу-
ряването на безплатен фирмен транспорт 
и на други социални придобивки. Тези подходи 
се използват обаче главно при набирането на 
нискоквалифицирана работна ръка предимно 
за рутинни дейности и нямат голямо значе-
ние за образованите млади роми. 

Сред по-стратегическите идеи за набиране 
на персонал трябва да споменем, че някои 
компании инвестират в дългосрочни проек-
ти за набиране на персонал, като изграждат 
партньорства с образователни институции 
и използват модела на „дуалното обучение“ и 
стажовете за учениците от професионални-
те гимназии. Бедността в уязвимите ромски 
групи обаче води до повишен риск от отпа-
дане от училище и така много роми въобще 
не попадат в обхвата на дуалното обучение, 
което бездруго има ограничено разпростра-
нение. 

към бизнеса“ с 230 млади роми в България, 
един ромски респондент пише: 

„Не съм бил дискриминиран, защо-
то работя в чужбина. Аз тук не съм 
дискриминиран – само в България го 
има това нещо“ 39.

Същото проучване установи, че всеки чет-
върти човек е преживял дискриминация по 
време на процеса на търсене на работа или 
на работното място. В групата на дискри-
минираните служители 42% признават, че 
са били дискриминирани от компанията или 
шефа си, а 54% – от колеги.

Няма доказателства българските фирми, 
които наемат образовани млади роми, да 
прилагат и специализирани процедури за 
адаптация на работното място, които да 
са насочени към ромите. В някои компании 
съществуват ясно регламентирани правила 
за подаване на жалби и сигнали по различни 
поводи, но никога не е постъпвало оплаква-
не за дискриминация или сигнал за (риск от) 
конфликт по етнически причини. Като цяло 
обаче представителите на бизнеса твър-
дят, че в техните компании няма дискри-
минация, не е необходимо да се отчита дали 
сред заетите има хора от уязвими групи и че 
при водената от тях етнически неутрал-
на политика по отношение на човешките 
ресурси няма причини служителите им нито 
да прикриват, нито да експлицират етни-
ческата си принадлежност. Особено в райо-
ни, където има етническо разнообразие, то, 
изглежда, оказва положително влияние върху 
отношението към ромите и намалява риска 
от дискриминация срещу тях на работното 
място. Влияние върху това оказва и големият 
брой роми сред наетите.

39 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 230 млади роми със средно и висше образование в България (2017–2019 г.), Институт Отворено 

общество – София, 2019 г.
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политики в областта на многообразието 
и изхождайки от ценностни съображения. 
Партньорите, които са търсили сътрудни-
чество с „Мост към бизнеса“, спадат основно 
към тази последна категория, но за съжале-
ние, техният дял в наемането на образовани 
млади роми засега е пренебрежимо малък. 

Много ограничени са случаите, в които учас-
тниците в Програмата започват работа в 
компании, които знаят за „Мост към бизне-
са“. От 30 лица, които са намерили работа 
в хода на осъществяването на „Мост към 
бизнеса“ до края на месец май 2019 г., само три 
са назначени в компании, които са прояви-
ли интерес към Програмата и са участвали 
в организирани в нейните рамки събития. 
Останалите участници намират работни 
позиции другаде. Повечето от работните 
места, изискващи висше образование и висо-
ка квалификация, които реално са се оказали 
достъпни за младежите от „Мост към биз-
неса“, са в публичния или гражданския сектор, 
в административни структури и в голяма 
компания – държавна собственост.

Някои участници в Програмата, които са на-
мерили работа на друго място, споделят, че 
„Мост към бизнеса“ им е помогнала, като им е 
предложила обучение за подготовка на авто-
биография, писане на мотивационни писма за 
работа и за добро представяне на интервю 
за работа. Сред компаниите, наели на работа 
участници в Програмата, не бяха установени 
специфични практики за набиране на персо-
нал – те традиционно имат и други служи-
тели роми поради географското си место-
положение или поради сериозния недостиг на 
работна ръка, особено на нискоквалифицира-
ни работници. Тези компании нямат резерви 
към наемането на роми, но изследването не 
открива и специален подход по отношение 
на предлагането на работа за тях. Липсват 

Наетите роми могат да се разглеждат като 
потенциален капитал на пазара на труда 
за общността и средство за привличане 
на други роми във фирмите. Самите фирми 
също нерядко разчитат на вече наети служи-
тели за привличането на още персонал осо-
бено в условията на силно търсене на пазара 
на труда. Открихме примери за успешно 
използване на тази стратегия, включител-
но сред ромски общности, но отново само 
по отношение на привличането на работна 
ръка с ниско образование и квалификация.

Основни резултати и перспективи от 
партньорствата с частни компании по 
Програма „Мост към бизнеса“

„Мост към бизнеса“ работи със сравнително 
големи компании от съответния сектор, 
базирани най-често в столицата, някои от 
които са собственост на международни кор-
порации, включително компании от медий-
ния сектор, ИТ сектора, производството и 
продажбите на спортно и друго оборудване, 
търговския сектор (вериги от супермарке-
ти), международния консултантски бизнес, 
фирми за набиране и управление на човеш-
ките ресурси, банки, телекомуникационни 
оператори и предоставящи услуги в различ-
ни други сектори, например развлекателни 
дейности.

Интересът на повечето фирми, които  
реално наемат младежи от ромски произход, 
включително такива с добро образование, се 
дължи главно на задълбочаващия се недостиг 
на работна ръка, при други важен е и ими-
джовият ефект, свързан със създаването на 
образ на социално отговорен работодател. 
Налице е, макар и все още ограничен кръг 
компании, които, изглежда, проявяват искрен 
интерес към партньорство с „Мост към 
бизнеса“ с цел развитие на корпоративните 
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тор, която може да е носила и по-добри дохо-
ди, но очевидно не е носила удовлетворение. 
С малки изключения работните места, които 
участниците в Програмата намират в част-
ния сектор, са с много по-ниски изисквания за 
умения и за тях не е необходимо непременно 
завършено средно или висше образование. 
Независимо от това частните компании 
оценяват потенциала на „Мост към бизне-
са“ да развие меки умения, които досега не са 
били формирани в рамките на образовател-
ната система, и отбелязват като пример 
необходимостта Програмата да работи 

и политики за преодоляване на негативните 
стереотипи към ромите, както и модели за 
справяне с конфликти, възникващи на основа 
на етнически предразсъдъци.

Сред най-добрите примери за намиране 
на работа от участници в Програмата са 
назначения в публичния сектор или в НПО40. 
Става дума за случаи, при които участник на-
мира работа, която наистина желае и която 
съответства на неговите високи умения 
и добро образование. Понякога този избор е 
свързан с напускане на работа в частния сек-

40 В последната фаза от изпълнението на „Мост към бизнеса“ един от висококвалифицираните участници в Програмата получи шанс да се пре-

мести от добра работа като компютърен специалист в частна фирма към още по-престижна работа като компютърен специалист в голяма 

международна компания с възможности за обучение и кариерно израстване.

Посещение на участници в Програмата „Мост към бизнеса“ в офиса на SAP Labs Bulgaria, март 2019 г.
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на среда. Стажовете се предшестваха от 
еднодневно обучение, което имаше за цел 
да помогне на участниците да придобият 
умения за поведение в работна среда, да 
планират своите кариерни цели и да бъдат 
по-устойчиви, в случай че се изправят пред 
някои възможни предизвикателства в кари-
ерата си, включително такива, свързани с 
техния произход. След стажовете се про-
веде сесия за споделяне на впечатленията, 
обратна връзка и формулиране на решения за 
развитието на участниците. Тази практи-
ка е иновация в набора от инструменти на 
„Мост към бизнеса“ и на този етап е невъз-
можно да се направи оценка до каква степен 
тя ще окаже влияние върху шансовете за  
заетост на млади роми. Прекият резултат 
от министажовете е, че един участник е 
назначен в софтуерна компания,  други три-
ма са кандидатствали за работа в компании 
от ИТ и консултантския сектор, а двама 
участници са взели решение да продължат 
образованието си във висше училище, прово-
кирани от възможностите за кариера.

От своя страна благодарение на тези прак-
тики компаниите и техните служители 
имат възможност да се срещнат директно 
с ромите, а техните ръководни екипи на 
висше и средно равнище научават за Програ-
мата и участват в дискусии за дискримина-
цията, речта на омразата и управлението 
на многообразието. Според програмния екип 
на „Мост към бизнеса“ на среща след прове-
дените стажове присъствалите експерти 
от отделите „Човешки ресурси“ са заявили 
намерение да продължат да приемат младе-
жи в тази форма и да развият възможнос- 
тите за стажуване, както и да адаптират 
вътрешните си процеси така, че да насър-
чат младежите да кандидатстват за рабо-

над мотивация за трудова мобилност. Този 
аспект е важен, като се има предвид обстоя-
телството, че около 2/3 от участниците в 
нея не са склонни да се преместват в друга 
административна област заради работа, и 
фактът, че най-големите възможности за 
квалифицирани млади роми осигуряват фир-
ми в най-големите градски центрове. 

Обратната връзка, предоставена от учас-
тниците в „Мост към бизнеса“, показва, че 
Програмата допринася за повишаване на 
самочувствието и доверието в силите и 
способностите на младите роми. Според 
младежите най-големият ефект от тяхно-
то участие в Програмата е повишеното 
самочувствие41, което е важна предпоставка 
за насърчаване на овластяването и мобил-
ността им.

В последната си фаза Програмата въведе 
експериментална практика на обучение, 
комбинирано с министажове в някои водещи 
компании, базирани в столицата. Експери-
менталните министажове бяха с продъл-
жителност един или два дни, през които 
участниците гостуваха в осем компании: 
световен лидер в ИКТ; голям производител на 
напитки; компания, притежаваща междуна-
родна верига от кафе-сладкарници; световна 
компания, лидер в одитите и консултира-
нето по финансови и правни въпроси; голяма 
международна търговска верига; водеща 
българска компания за бизнес софтуер; стар-
тираща компания с голяма международна 
дейност и една от националните платфор-
ми за кандидатстване за работа. Срещите 
и краткосрочните стажове на млади роми 
в компаниите дават възможност на търсе-
щите работа младежи да научат повече за 
организациите и специфичната им работ-

41 Проучване по Програма „Мост към бизнеса“ сред 92 млади роми със средно и висше образование в България, участници в програмата  

(2018–2019 г.), Институт Отворено общество – София, 2019 г.
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При стартирането на Програмата броят на 
партньорските компании беше ограничен не 
само от колебливия начален интерес към нея, 
но и от необходимостта от внимателен 
подбор на участващите компании. Начало-
то беше поставено с малък кръг от бизнес 
партньори, с които партньорските НПО от-
давна си сътрудничеха и вече бяха изградили 
доверие. Международните компании имат 
„политика с историята“ и добри практики 
в областта на многообразието, така че те 
са много по-склонни да го приемат. Те са и 
компании с висок престиж в бизнес средите 
и могат да бъдат разглеждани като пример 
за други компании, които да се присъединят 
към общността на „Мост към бизнеса“. В 
периода на Програмата тези очаквания се 
реализираха само частично и кръгът от фир-
ми, които редовно присъстват на събития, 
организирани по „Мост към бизнеса“, остана 
малък, макар и постепенно разширяващ се.

Проблемът с равнопоставения достъп до 
пазара на труда засяга не само представите-
лите на ромското етническо малцинство. В 
България в момента шансът за разработва-
не и прилагане на специфични корпоративни 
политики за отделните уязвими групи може 
да бъде оценен като много малък. Същевре-
менно глобалните тенденции и интересът 
на компаниите като цяло е насочен към оси-
гуряването на приобщаваща работна среда 
за всички, независимо към коя група принад-
лежат. Управлението на многообразието е 
по принцип идея, в чиято основа стои убеж-
дението, че разнообразният състав на една 
организация увеличава конкурентоспособ-
ността ѝ и улеснява постигането на бизнес 
целите ѝ. Видовете многообразие, които се 
разглеждат, са потенциално неограничени и 
всеки индивид се превръща в уникална пре-
сечна точка от характеристики. Като се 

та в тях. Споделят още, че техни колеги са 
изразили удовлетворение от срещата си с 
младите хора, намирайки я за „вдъхновяваща“ 
и „удовлетворяваща“.

Фирмите виждат възможна добавена стой-
ност от програми като „Мост към бизнеса“, 
ако те се фокусират върху подобряването 
на квалификацията, знанията и уменията 
на младите хора. Както компаниите, така 
и участниците в Програмата твърдят, 
че акцентът трябва да бъде не само върху 
меките умения за писане на автобиография 
и успешното преминаване на интервю за ра-
бота, но и върху развитието на по-специали-
зирани знания, например обучение за работа с 
Excel, основна компютърна грамотност и др.

Дори когато ръководството и мениджмън-
тът на компаниите изразяват подкрепа за 
многообразието и го определят като част 
от приетите във фирмата ценности, ис-
креното възприемане на тези ценности от 
всички служители изисква дискусия и обуче-
ние поне на ключови служители от различни 
равнища. В това отношение някои фирми, 
основно базирани в столицата, и предимно 
тези, които са част от международни кор-
порации, изразяват интерес да си сътрудни-
чат с НПО при обучение на персонала си.

Практиката от други страни сочи, че за 
насърчаване на ценностите в подкрепа на 
многообразието е необходима кодификация 
на политиките за многообразието в упра-
вленските и стратегически документи на 
компаниите. В България този процес е едва в 
зародиш.
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споделят опит в работата по отношение 
на много-образието на работното място, 
да говорят по-задълбочено относно полити-
ките за наемане на различни групи от хора 
и за създаване на по-добра работна среда за 
служителите. В рамките на инициативата 
е създадено ядро от компании, които са се 
включили в създаването на наръчник с прак-
тически съвети за организации, които искат 
да започнат да прилагат политики на мно-
гообразие. Целта на екипа е в дългосрочен 
план да създаде общност, която да работи за 
развитие на многообразието на работното 
място в България.

разширява броят на характеристиките, кои-
то са обект на политиката за насърчаване 
на многообразието, никоя конкретна харак-
теристика няма преобладаващо значение и 
следователно няма нужда да има политика, 
насочена към специфични групи като жените 
или етническите малцинства42. В контраст 
на това в концепцията за осигуряване на рав-
ните възможности се настоява за нуждата 
от създаване именно на специални програми 
за отделни групи, които са неравнопоставе-
ни на пазара на труда.

През юни 2017 г. екипът на Програмата стар-
тира инициативата „Многообразието ра-
боти“ заедно с други четири организации, 
работещи с различни групи, уязвими за дис-
криминация, нетолерантност, неразбиране и 
дори език на омразата на работното място.  
Екипът на „Мост към 
бизнеса“ е убеден, че 
новият подход има 
предимства, сред 
които те посочват 
„общите усилия и 
обмена на идеи и 
практики между ор-
ганизациите на граж-
данското общество и 
бизнеса, подкрепящи 
включването и пълно-
ценната реализация 
на пазара на труда 
на различни уязвими 
групи“. Инициатива-
та „Многообразието 
работи“ дава възмож-
ност на работода-
телите от бизнеса и 
публичната сфера да 

42 Fischer, M. "Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets: Discrimination, Gender and Policies of Diversity", in Kraal, K., Roosblad, J. and 

Wrench, J. (eds.), Amsterdam University Press, 2009, pp. 95-118.

Момент от обучение „Бизнесът отвътре“,  
София, март 2019 г., фото: Милен Минчев
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