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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА
ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ

тенциалните работодатели и експерти
от бюрата по труда много от ромите
предпочитат да не декларират своята
етническа принадлежност.

Осигуряването на равни възможности за заетост е водещ приоритет на Националния план за действие
по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване: 20052015 г.” и значителна предпоставка за
постигане на по-добри резултати във
всички останали приоритетни области
по Ромската декада. Дълготрайният
период на липса на ефективни мерки
за подобряване на заетостта при ромите в съчетание с все още съществуващите практики на дискриминация и
увеличаващото се влияние на икономическата криза през последните три
години влоши конкурентоспособността на ромите на пазара на труда и доведе до значителнo запазване на високото равнище на безработицата сред тях,
предавана от поколение на поколение.
В национален контекст ромите са сред
най-уязвимите групи на пазара на труда.

Независимо от това броят на
регистрираните около 42 хиляди безработни, самоопределили се като
роми, ясно показва обхвата на безработицата и степента на отражението º
сред ромската общност. Това означава,
че сред ромите във възрастовата група 15-64 г. (съгласно последното преброяване на населението и жилищния
фонд това са около 215 хил. души) един
от всеки пети е регистриран като безработен. За сравнение равнището на
безработицата във възрастовата група
15-64 г. за страната през третото тримесечие на 2012 г. е приблизително два
пъти по-ниско – 11,6%.
Политиката за преодоляване
на ограничените възможности на ромите на пазара на труда се свързва основно с изпълнението на Националния
план за действие по международната
инициатива „Десетилетие на ромското
включване: 2005-2015 г.“, като част от
който Агенцията по заетостта разработва и изпълнява годишни планове.

Съгласно данните на Агенцията
по заетостта броят на регистрираните
безработни лица към септември 2012 г.
е 346 333, от които 42 233, или 12,2%, от
всички регистрирани безработни лица
са се самоидентифицирали като роми.
Следва да се отбележи и наличието на
причини, поради които много от ромите избягват да се самоидентифицират
като такива (самоидентификацията не
е задължително изискване, а възможност, от която лицата се възползват
доброволно). Поради съществуващите
практики на дискриминация и риск от
по-лошо отношение от страна на по-

През последните 4 години има
два основни инструмента, насочени
към преодоляване на ограничените
възможности на ромите на пазара на
труда. Първият набор от инструменти включва програми, финансирани
предимно със средства от държавния
бюджет в рамките на годишния национален план за действие по заетостта.
Вторият набор от мерки за справяне
5
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с безработицата включва активните
мерки, финансирани от ЕС (основно по
ОП „РЧР“).

те. От 2008 г. значението на средствата по линия на ЕС (чрез ОП „РЧР“) непрекъснато нараства и въздействието
върху ромската заетост се характеризира с двойно увеличаване на относителния дял на работните места, финансирани по ОП „РЧР“ за 2011 г. Следва
да се отбележи, че средствата за генериране на заетост сред ромите по ОП
„РЧР“ все още са твърде разпръснати
между различни програмни инструменти (проект „Ново начало – от образование към заетост“, схема „Развитие“, схема „Адаптивност“ и др.). Няма
конкретни данни относно отделните
проекти/схеми по ОП „РЧР“, по които
е осигурена заетост, но експертните
оценки показват, че най-голям принос
за броя на ромите, на които е осигурена заетост в рамките на ОП „РЧР“, има
схемата „Развитие“.

Статистическите данни за изпълнението на Националния план за
действие по „Десетилетието на ромското включване: 2005-2015 г.“ показва, че през последните четири години
сред основните инструменти за създаване на заетост при ромите е Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“. През
2011 г. програмата все още е водещ
източник на работни места за ромите,
като от 2008 г. обхванатите по програмата роми са намалели почти с 2,5 пъти
(от 13 117 на 5 475). През 2010 г. почти
2/3 от всички работни места за роми
са генерирани чрез Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, като през 2011 г.
делът на тези работни места е намалял
с 14 процентни пункта – до 50,3%.

Следва да се вземе предвид, че
схема „Развитие“ (както и повечето от
горепосочените програми) не е фокусирана върху ромите като специфична
целева група. Повечето програми са
с обща насоченост – ориентирани са
към разрешаване на общите проблеми и сред целите им е и постигане на
резултати в областта на включването
на ромите на пазара на труда.

Друг основен генератор на работни места за ромите е ОП „РЧР“. През
2011 г. в рамките на оперативната програма са осигурени средства за реализация на пазара на труда за почти 2 300
роми, което представлява повече от
21% от всички новооткрити през този
период работни места, заети от роми-
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Таблица. Брой и дял на ромите, участвали в дейности за насърчаване на заетостта
до 31 декември в рамките на програмите, включени в Десетилетието на ромското включване
Година

2008

2009

2010

2011

2008

2009

Брой

2010

2011

Дял

1.2. Трудова заетост на
ромите

22133

17682

12159

10889

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2.1. Включени в програмата

15497

12565

8505

7772

70,02%

71,06%

69,95%

71,37%

1.2.1.1. НП „От социални
помощи към осигуряване на заетост“

13117

10988

7798

5475

59,26%

62,14%

64,13%

50,28%

1.2.1.2 Други програми
(ОП „РЧР“)

2380

1577

707

2297

10,75%

8,92%

5,81%

21,09%

1.2.2. Включени в
насърчителни мерки по
Закона за насърчаване
на заетостта

723

217

90

248

3,27%

1,23%

0,74%

2,28%

1.2.3. Включване на
първичния пазар на
труда

5913

4900

3564

2869

26,72%

27,71%

29,31%

26,35%

Традиционно на национално
равнище пазарът на труда се характеризира с малък брой роми със собствен бизнес или развиващи предприемачество, които евентуално да могат
да генерират по-висока заетост сред
ромската общност. Липсата на устойчива и целенасочена подкрепа на
ромските предприемачи е само част
от предизвикателствата в тази сфера.
Дори и насърчителните мерки за ромите през 2011 г. съгласно Закона за
насърчаване на заетостта намаляват
допълнително – почти три пъти в сравнение с 2008 година.

ните четири години, достига най-ниската си точка през 2011 г. В абсолютни
стойности намалението на работните
места за ромите на първичния пазар
на труда е с повече от 50%. Това може
да се обясни с двете икономически
кризи, които свиха търсенето и увеличиха броя на случаите, в които работодателите разчитат на държавата и програмите за заетост на ЕС като средство
за осигуряване на субсидирана работна ръка, която може да допринесе за
намаляване разходите и повишаване
на производителността. Според част
от ромските лидери всъщност от мерките за ограничаване на безработицата се възползват най-вече работодателите, които се стремят да използват
средствата за развитие на бизнеса си,

Следва да се отбележи, че
включването на първичния пазар на
роми като дял от всички работни места, създавани за ромите през послед7
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въпреки че основните бенефициенти
от схемите би следвало да са ромите и
други уязвими групи.

2011 г. за ромите трудовият пазар се е
свил както по отношение на предоставяните услуги, така и по отношение
на постигнатите резултати. Във всички
ключови измерения на развитие на
заетостта намалението е над 2 пъти,
включително по отношение на включването в програми на ромите и наемането на роми на първичния пазар на
труда.

Следва да се отбележи, че през
последните четири години се наблюдава съществена промяна по отношение на активните мерки на пазара
на труда. Твърде негативни са общите
тенденции за осигуряване на заетост
при ромите. В сравнение с 2008 г. през

Таблица. Осъществени дейности по Десетилетието на ромското включване към 31
декември 2011 г.
2008

2009

ИНДИКАТОРИ

2010

2011

БРОЙ

20082011
РАСТЕЖ

1. Повишаване конкурентоспособността на ромите на пазара на труда, включително в развитите
области на трудова дейност

35250

25016

17958

16914

-52,02%

1.1. Повишаване на възможностите за заетост и
уменията на безработните роми, включително:

13099

7334

5767

6025

-54,00%

1.1.1. Мотивиране за активно търсене на работа

4355

2946

2536

2642

-39,33%

1.1.2. Професионално ориентиране

5748

3228

2481

2099

-63,48%

1.1.3. Ограмотяване

1230

746

0

0

-100,00%

1.1.4. Професионални квалификации

1766

414

543

1278

-27,63%

22133

17682

12159

10889

-50,80%

15497

12565

8505

7772

-49,85%

13117

10988

7798

5475

-58,26%

1.2.2. Включени в насърчителни мерки по Закона
за насърчаване на заетостта

723

217

90

248

-65,70%

1.2.3. Реализирани на първичния пазар на труда

5913

4900

3564

2869

-51,48%

1.3. Квалификация на работници

18

0

32

0

-100,00%

2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес, включително:

423

32

25

15

-96,45%

2.1. Включени в мотивационни курсове

173

28

25

11

-93,64%

1.2. Трудова заетост на ромите, включително:
1.2.1 Включени в програмата
1.2.1.1. НП „От социални помощи към заетост“
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2.2. Включени в обучение за стартиране и управление на собствен бизнес

250

4

0

4

-98,40%

3. Насърчаване на социалните партньорства за
осигуряване на трудова заетост за ромите, включително:

276

169

160

143

-48,19%

3.1. Срещи, кръгли маси, семинари, дискусии, приемни дни на ДБТ и др.

275

169

159

143

-48,00%

3.2. Разкриване на центрове за сътрудничество и
партньорство

1

0

1

0

-100,00%

В периода на икономическа и
финансова криза мерките, насочени
към намаляване на неграмотността,
бяха спрени изцяло, а дейностите, насочени към квалификация на работниците и насърчаване на предприемачеството, стартиране на нови
предприятия, включително управление на собствен бизнес, бяха драстично намалени. Следва да се отбележи и
фактът, че някои от тези мерки всъщност никога не са били и добре развити. Отличителен пример сред тях
е програмата за квалификация на работниците и служителите, в която през
последните четири години са включени само 50 души. Липсата на програми
за подкрепа на работното място може
да се разглежда като една от слабите
страни на националната политика за
заетост на ромите, тъй като инвестициите в откриване на работни места
и назначаването на работа на ромите
следва да се съчетават с непрекъснати
мерки за подпомагане, които да гарантират устойчивостта на резултатите
за наеманите роми и в периода след
изтичане на договорените условия за
наемане на работа по субсидираните
програми.

Това е един от основните въпроси, подчертан от ромските трудови
медиатори и експерти от бюрата по
труда:
„Работодателите са пресметливи и идват при нас само тогава, когато могат да вземат пари. Почти
няма случаи на работници, останали
на работа след програмата – ромите
се наемат само докато има пари за ромите.“
Оказването на продължителна
подкрепа на наетите роми е необходимо както по отношение на адаптацията
им на работното място чрез осигуряване на допълнителна професионална
квалификация, ако е необходимо, така
и за справяне с възможните рискове от
дискриминационни нагласи и бариери
сред работодателите и техните бизнес
партньори, в работната среда и сред
клиентите.
Проблеми по отношение на
квалификацията са налице и при самите трудови посредници – ромски
медиатори. Въпреки че много от тях
получават различни видове подкрепа
от колеги и експерти, все още има висок темп на текучество на работната
9
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ръка – в края на 2011 година само 1/3
от ромите, обучени в трудово посредничество, все още работят като трудови посредници.

Една от основните характеристики на трудовия пазар и пречка пред
създаването на работни места е несигурността в системата за насърчаване
на заетостта. Системата не осигурява
достатъчно стимули за насърчаване на
работодателите да наемат служители.
Възможностите за работа се определят изцяло от пазарните сили, а системата не създава силни корективни
механизми, които да повлияят съществено върху пазара на труда.

С присъединяването на България към ЕС е налице значима динамика по отношение на източниците за
финансиране на мерките за заетост.
В предходните години националните
програми не бяха финансирани директно по структурните фондове, а
чрез националния бюджет. През последните години има значително намаление на средствата от националните
програми за заетост и увеличаване на
средствата от ЕС за активна политика
на пазара на труда.

Несигурността се изразява и
в разработването и изпълнението на
частично несинхронизирани и в повечето случаи краткосрочни (до една
година) проекти за заетост. Тъй като
всички заинтересовани страни на пазара на труда – работодатели, бенефициенти, трудови посредници – живеят
в несигурност, те не са склонни да поемат дългосрочни ангажименти. Често
това води до нежелание и избягване
на участието в публични програми за
заетост и обучение, съответно често
предпочитанията са насочени към създаване и поддържане на т. нар. „неформални отношения“ на пазара на труда.

Например бюджетните разходи през 2010 г. намаляват до 65 млн.
евро (17,4% от всички разходи за насърчаване на заетост), а средствата по
ОП „РЧР“ възлизат на 308 млн. евро.
През 2011 г. предвидените средства за
активни мерки от страна на държавния бюджет са 73 млн. лв. (18,1% от общите разходи за развитие на пазара на
труда), а средствата по ОП „РЧР“ са 330
милиона.
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИТЕ
ЛИЦА“

тази цел, през 2008 г. и 2009 г. са обучени и назначени 125 безработни роми
като медиатори – посредници на пазара на труда (трудовите посредници
– ромски медиатори, наричани още
ромски трудови медиатори или трудови посредници). Основната им дейност
е да мотивират неактивни и обезкуражени лица, регистрирани в бюрата по
труда, да ползват посредническите услуги за заетост и обучение.

Национална програма „Активиране на неактивни лица“ и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от структурите на
Агенцията по заетостта за гражданите и бизнеса, с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда по
ОП „РЧР“, Приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и
здравните услуги“, основна област на
интервенция 6.1. „Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на
труда“

За изпълнението на целите на
програмата медиаторите организират
информационни кампании, индивидуални и групови срещи с неактивните
лица. Освен това провеждат срещи със
социалните партньори, неправителствените организации и организациите на работодатели, на които се предлагат кандидатурите за работа на
бенефициенти по програмата.

През 2008 г. стартира процесът на изпълнението на Националната
програма „Активиране на неактивни
лица“, която има за цел да активира и
върне на пазара на труда неактивни и
обезкуражени лица. За да се постигне

От първата вълна на обучение
на трудови посредници през 2008 г.

Графика. Трудова медиация

Трудова медиация
Брой бюра по труда с медиатори
106

103

74

72

55
44

2008

Dec‐09

Jan‐10

Източник: Агенция по заетостта, 2013 г.
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Брой трудови медиатори

67
58

Dec‐11

82
68

2012
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работещите към момента трудови медиатори са само 1/3. (Трябва да се има
предвид, че най-малко 15 трудови медиатори са във временен отпуск – по
майчинство. Четирима от трудовите
медиатори са успели да намерят друга
(по-висока) работна позиция в рамките на Агенцията по заетостта.)

те населени места делът на медиатори в клоновете дори се е увеличил с
2 процентни пункта между декември
2009 г. и декември 2011 година.
Броят на бюрата по труда, в
които са назначени двама трудови посредници – ромски медиатори, също
е намалял значително. Докато през
януари 2010 г. в почти половината от
бюрата по труда (43,06%) е имало двама трудови посредници, то през 2012 г.
само едно на всеки пет бюра по труда
е с повече от един трудов посредник.

Анализът на медиацията в помалките села и градове показва, че от
2009 г. насам броят на медиаторите
в клоновете на бюрата по труда непрекъснато намалява. Обикновено
в клоновете се обслужат клиенти от
по-малки населени места, в които се
намират и най-уязвимите групи на пазара на труда (нискоквалифицирани и
по-малко търсени безработни лица).
В абсолютна стойност е налице ясна
тенденция на намаляващ брой трудови посредници – ромски медиатори,
работещи в клоновете на бюрата по
труда.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ РОМСКОТО ТРУДОВО
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
В резултат на дейността на медиаторите за периода 2008-2011 г. в
дирекциите „Бюро по труда“ са регистрирани 32 293 неактивни и обезкуражени лица.

Таблица. Брой трудови медиатори
Година

Брой
медиатори в
клоновете

Дял на медиаторите в
клоновете

Декември 2009 г.

39

36,79%

Януари 2010 г.

38

36,89%

Декември 2011 г.

26

38,81%

Съгласно данните от Агенцията по заетостта за реализираните дейности по заетост в рамките на
„Десетилетие на ромското включване:
2005-2015 г.“ през 2011 г. чрез ромското трудово медиаторство са намерили
работа повече от 45% от реализираните на първичния пазар на труда роми.
Всяка четвърта работна позиция, която е заета от регистрирани в бюрата по
труда роми, се дължи на осъществените дейности от страна на трудовите медиатори. В сравнение с 2009 г. (първата
пълна година на прилагане на ромско
трудово посредничество в България)
това представлява ръст от около 14
процентни пункта.

В периода декември 2009 г.-декември 2011 г. броят на трудовите посредници – ромски медиатори, в клоновете е намалял с 1/3. Въпреки това,
благодарение на по-високия брой на
напускане и незаемане на позицията
„трудов посредник – ромски медиатор“, сред специалистите в по-големи12
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Таблица. Брой регистрирани неактивни и обезкуражени лица
Година
Целеви групи

Общо
2008-2011

2008

2009

2010

2011

Регистрирани неактивни и
обезкуражени лица

32293

2074

11873

10098

8248

Реализирани

5000

360

1669

1587

1384

Включени в обучение

379

103

132

58

86

Устроени на работа

4621

257

1537

1529

1298

Таблица. Назначения на работа чрез посредничеството на ромските трудови
медиатори
Дейности

Година

Общо
20082011

2008

2009

2010

2011

Брой

17246

5913

4900

3564

2869

Назначаване на работа в резултат на трудово посредничество (дял от всички назначения на роми на първичния пазар на труда)

26,8%

4,4%

31,4%

42,9%

45,2%

Подробната разбивка на дейностите на ромските трудови медиатори показва, че средно за последните четири години в рамките на два
работни дни на един трудов медиатор
се пада по едно новорегистрирано неактивно или обезкуражено лице. По
отношение на назначенията на работа
отчетите за резултатите от трудовата медиация сочат, че средномесечно
на един медиатор се падат само 1,37

роми, започнали нова работа благодарение на дейностите и подкрепата
и услугите, предоставяни от трудовите медиатори. Въпреки това, когато се
анализират постиженията им, трябва
да се вземат предвид и анализите, направени по-долу, за да се разкрие степента, в която резултатите се дължат
на активната работа на медиаторите в
ромската общност.
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Таблица. Дейности и резултати от работата на трудовите посредници – ромски
медиатори (2008-2011)
Средномесечни дейности за месец на един
трудов посредник – ромски медиатор

Август-декември
2008

2008

2009

2010

2011

Регистрирани неактивни и обезкуражени лица

9,61

7,54

9,33

8,17

10,26

Реализирали се

1,49

1,31

1,31

1,28

1,72

Включени в обучение

0,11

0,37

0,10

0,05

0,11

Назначени на работа

1,37

0,93

1,21

1,24

1,61

Проведени информационни кампании с неактивни
лица – „Ела и се регистрирай в ДБТ“

0,22

0,37

0,19

0,20

0,17

Проведени неформални срещи с неактивни лица

12,19

8,13

10,36

11,88

13,55

Проведени срещи с организации

0,33

0,58

0,25

0,31

0,33

Организации, участвали в срещите

0,33

0,68

0,29

0,26

0,27

Проведени срещи с работодатели за предлагане на
кандидатури на бенефициентите по програмата

0,50

0,45

0,49

0,42

0,50

Период

Друго важно направление от
дейността на Агенцията по заетостта
и медиаторите са проведените срещи,
информационни кампании и трудови
борси. Анализът на данните показва, че
средният брой на проведени от един
медиатор срещи с неактивни лица на
месец достига 12, докато срещите с работодатели са много по-малко на брой
– средно едва една на два месеца. Срещите с организации и провеждането
на информационни кампании се случват дори още по-рядко – през 2011 г.,
информационните кампании, в които е
участвал един медиатор, са средно две
на година.

те свободни работни места намалява
значително, въпреки че Агенцията по
заетостта се опитва да разреши този
проблем чрез увеличаване на броя
на специализираните трудови борси.
Докато в предкризисната 2008 г. броят
на обявените свободни работни места в рамките на трудовите борси надхвърля броя на търсещите работа, то
след 2009 г. съотношението назначeни
на работа/търсещи работа спада до
35-40%. Кризисният период обаче се
характеризира с увеличаване на усилията и ефективността на усилията за
постигане на по-добро съответствие
между търсенето и предлагането, а от
2010 г. е регистрирано значително увеличение на съотношението „обявени
работни места/назначаване на работа“.

Резултатите от специализираните борси на труда показват, че в условията на настъпила икономическата
криза броят на участващите работодатели, търсещите работа и обявени14
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Таблица. Специализирани трудови борси
Брой

%
Назначени на работа лица

Година

Борси

Работодатели

Търсещи работа

Обяви за работа

Общо

От които регистрирани в бюрата по труда

Съотношение обявени работни места/
търсещи работа

Съотношение назначени на работа/
обяви за работа

Съотношение назначе-ни на работа лица,
регистрирани в бюрата по труда/ общо
назначени на работа

Съотношение назначени на работа/
търсещи работа

Изпълнение

2006

10

164

1955

2445

1549

971

125,06%

63,35%

62,69%

79,23%

2007

4

60

900

781

338

250

86,78%

43,28%

73,96%

37,56%

2008

4

63

900

1355

1092

402

150,56%

80,59%

36,81%

121,33%

2009

2

23

400

196

138

53

49,00%

70,41%

38,41%

34,50%

2010

10

71

1104

460

411

356

41,67%

89,35%

86,62%

37,23%

2011

6

47

778

325

309

274

41,77%

95,08%

88,67%

39,72%

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

рани роми, които търсят (дори и недобре заплатена) работа.

Предизвикателствата пред задържането на ромските трудови медиатори на работа се очертават като
важен въпрос през следващите години. Съществуват три основни фактора, свързани с икономическата криза,
които ще окажат въздействие върху
динамиката на работната сила в сектора на трудовото посредничество в
ромски общности. На първо място в
период на продължаваща криза и свиващ се пазар на труда е наличен голям
брой сравнително добре квалифици-

Делът на ромските трудови
медиатори с по-високо образование
през 2012 г. е достигнал 27% и е нараснал с 10 процентни пункта в сравнение с дела им в края на 2009 г., когато
едва един от шестима трудови посредници – ромски медиатори, е притежавал диплома за завършено висше
образование. Като се вземе предвид,
че възнагражденията на трудовите
медиатори са много ниски – близки до
минималната работна заплата – може
15
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да се очаква, че малък брой мъже проявяват интерес към тази професия. Въпреки това обаче в периода на криза
делът на мъжете трудови медиатори се
е увеличил от около 1/4 през 2010 г. до
почти 1/3 през 2012 г.

медиация.
Предпочитаните квалификации са свързани с разработването и
осъществяването на политики – обучение за създаване на местни програмни и планови документи, свързани с
интеграцията на малцинствата (95,5%
от всички анкетирани), обучение за
управление и финансиране на проекти (77,3% от всички анкетирани) или с
възможността за емиграция – изучаване на английски език (82% от всички
анкетирани) и обучение за трудово посредничество в чужбина.

Графика. Трудови посредници –
ромски медиатори, разпределени по пол и
най-висока степен на завършено образование
Трудови медиатори - дял жени и дял висшисти
Дял жени
72.64%

73.79%

Дял висшисти
73.13%

67.07%

Трудно е да се намери силно
противодействие за ограничаване
на интереса на трудовите посредници – ромски медиатори, към този вид
алтернативна професионална реализация, освен ако не се открият възможности за значително повишение на
възнагражденията им. Друга опция за
запазване на броя на трудовите посредници – ромски медиатори, е редовно
осигуряване на средства за провеждане на курсове за нови трудови посредници, които да покриват постоянно
нарастващото текучество и дефицит
на трудови посредници (чието увеличение би могло да се очаква след края
на кризисния период).

26.83%
16.98%

Dec-09

17.48%

Jan-10

17.91%

Dec-11

2012

Източник: Агенция по заетостта, 2013 г.

През м. май 2012 г. екип на Институт „Отворено общество“ проведе
анкетно проучване сред 22-ма трудови медиатори от ромски произход
(представляващи около 30% от всички
работещи в момента и опитни трудови посредници – с над 5 години общ
професионален стаж и над 3-годишен
опит в областта на трудовото посредничество) относно потребностите на
трудовите медиатори в областта на
професионалното и кариерното им
развитие. Анкетата показа, че по-голямата част от трудовите посредници
– ромски медиатори се стремят към
придобиване на знания от обучения и
квалификации, които биха могли да им
открият по-добри възможности за реализация извън сферата на трудовата

Ромските трудови посредници
възприемат своите професионални
задачи предимно като представители
на местната ромска общност в институциите. Най-важното според тях е, че
трудовите медиатори са гаранция за
това, че ромите могат да разчитат на
подкрепа на хората от общността, ра16
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ботещи в институциите. Кредитът на
доверие към тях е по-висок: „С трудовите посредници хората са спокойни,
когато идват институциите... 99% са
неграмотни хора – ние знаем това и се
опитваме да помогнем на тези хора“,
казват трудови посредници.

възможностите и практиките медиаторите да излизат извън офиса или да пътуват до клонове на бюрата по труда в
региона. Командироването на трудови
медиатори за посещения в малки населени места, в които са концентрирани
уязвимите групи, е по-скоро изключение. До голяма степен това се дължи
на факта, че програмата „Активиране
на неактивни лица“ не предвижда финансиране за необходимите разходи
за командировки в по-малките населени места в региона.

Като носители на авторитета
на институциите, които представляват, трудови посредници могат поефективно да лобират за създаването
на работни места за своите клиенти.
Въпреки това всички трудови посредници често се сблъскват с бюрократични пречки при изпълнението на
професионалните си задължения.
Най-важното предизвикателство е фактът, че медиаторите са претоварени с
допълнителни задачи освен дейностите, които извършват в изпълнение на
приоритетите за работа сред уязвими
общности и мотивиране на неактивните лица на пазара на труда. На практика
степента на участие на медиаторите в
изпълнението на други дейности в бюрата по труда в голяма степен ограничава възможността им да изпълняват
оптимално основните цели и работни
задачи, за които са назначени и с които
са свързани обществените очаквания
към тях.

Повечето от ръководителите
на бюрата по труда настояват, че трудовите посредници – ромски медиатори, следва да участват в изпълнението
на текущите дейности в бюрата. Това
обаче оставя малко време за изпълнение на целите на програмата „Активиране на неактивни лица“. Още повече
че няма кой да застане зад трудовите
медиатори и да подкрепи стремежа
им да изпълняват ефективно своята
длъжностна характеристика в частта
º за предоставяне на услугите на неактивните лица.
Често медиаторите са принудени да се занимават с дейности, заради
които не разполагат с достатъчно време да се посветят на задълженията си
за активиране на неактивните лица.
Заедно с това те са длъжни да отчитат
изпълнението на длъжностните си характеристики и по тази причина често
се налага да представят формални доклади.

В тази ситуация трудовите медиатори не разполагат с пряк и постоянен достъп до уязвимите групи, които
не са регистрирани в бюрата по труда
(лица, работещи в неформалната икономика, лица от ромските квартали,
които не са запознати с услугите, предоставяни от бюрата по труда, обезкуражените лица и др.). Ограничени са

Нещо повече, невъзможността
да изпълнят задачите си за работа с
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уязвими групи води до рискове от нарастваща липса на доверие от страна
на уязвимите лица към трудовите медиатори, което допълнително отслабва тяхната позиция в държавната администрация и намалява подкрепата
сред ромската общност за програми
като „Активиране на неактивни лица“.

(проектно) финансиране на техните
заплати. В момента за едни и същи изпълнявани функции ромските трудови
медиатори получават около 1/3 по-ниско заплащане в сравнение със служителите в бюрата по труда. Възнагражденията им са по-ниски и от заплатите
на трудовите медиатори, назначени по
проект „Да успеем заедно“.

Последиците от ограничения
достъп на ромските трудови медиатори до ромските квартали са много
негативни именно по отношение на
най-маргинализираните ромски групи, които не общуват достатъчно с
институции и са лишени от възможността да бъдат посетени от трудови
посредници в изолираните махали и
квартали и да получат информация за
предимството на регистрацията и възможностите за включване в програми
за заетост в бюрата по труда.

Липсата на стабилно решение
за статута на ромските медиатори в
последните четири години е показателна за отсъствието на ясна визия за
политиките, насочени към интеграцията на пазара на труда на ромите и на
други уязвими групи. На практика това
допринася за формиране на обосновани обществени нагласи, че действията
за постигане на целите и приоритетите
за насърчаване на заетостта на ромите
по линия на „Десетилетието за ромското включване: 2005-2015 г.“ за съществуването са несистемни и непоследователни.

Трудовите посредници – ромски медиатори, са изправени пред предизвикателства и при комуникацията
си с работодателите. Почти инцидентни са срещите на трудовите медиатори
с работодатели. В някои бюра по труда
това може да се обясни с нововъведената система на работа, според която
връзките с работодателите се осъществяват от специализирани екипи.

От своя страна несигурността за работните места на трудовите
медиатори носи риск за качеството
на резултатите, постигани в рамките
на програмата, което може да доведе до поставяне под съмнение на необходимостта от съществуването º.
Замисълът и целите на програмата са
адекватни и значими, но тяхното реално осъществяване изисква значителни подобрения в процеса на нейното
практическо осъществяване.

Много от условията, при които се реализира трудовото посредничество, стимулират текучеството и
обезсърчаването на трудовите посредници – ромски медиатори. Сред тези
условия са липсата на постоянна заетост на трудов договор за трудовите
медиатори, както и на ограниченото

Въпреки че настоящото проучване се проведе сред трудови посредници, които са едни от най-добре
18

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

обучените и активни в страната, при
обсъждането на важни въпроси с изследователския екип всички те признаха, че не разполагат с достатъчно
време, за да се запознаят със стратегическите документи като „План за
действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2012-2020)“.
Медиаторите не са подготвени, не
осъзнават необходимостта и не разполагат с потенциал за ефективно застъпничество за включване на техни
представители в процесите на разработване и приемане на стратегически
планови документи, включително насочени към приоритетно осигуряване
на високи равнища на заетост за ромите и развитие на нови мерки и схеми за
заетост по оперативните програми за
периода 2014-2020. Много от анкетираните обаче са наясно с предимствата
на създаването на организация/мрежа
на трудовите посредници – ромски медиатори, която би могла да допринесе
за преодоляване на идентифицираните недостатъци и да подобри ефективността на професионалните им задачи.
Идеята все още е в процес на узряване и инициативата и изграждането на
функционираща мрежа на трудовите

посредници – ромски медиатори, се
нуждае от подкрепа.
Част от ромските медиатори
вярват, че основен фактор, влияещ за
съществуването на техните работни
места, е натискът от страна на ЕС върху България за интеграция на ромите:
„Ромските медиатори ще ги има до
2015 г. – колкото трае и Десетилетието
на ромското включване.“
Развитието на тенденциите все
повече посреднически услуги на пазара на труда да бъдат предоставяни от
частни агенции за заетост за сметка
на държавните служби според ромските трудови медиатори ще доведе
до нови ограничения пред достъпа на
ромите до пазара на труда, тъй като
много от тях няма да бъдат в състояние да заплащат таксите/комисионите
за предоставяната от частните агенции
консултантски услуги. Освен това за
частните посреднически агенции няма
да бъде икономически изгодно откриването на офиси в (близост до) малките
населени места, което също ще доведе до допълнително ограничаване на
достъпа до трудово посредничество
за представителите на уязвимите групи – включително ромите.
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ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ“

грама „Развитие“ в голяма степен наподобява водещата програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост“, въпреки че първоначалните
очаквания и планове са били за осъществяване на нов тип програма, насочена към осигуряване на по-голяма
устойчивост и несубсидирана заетост
като резултат от по-продължително
и по-добро обучение и ориентиране
към по-стратегически избор на сфери
на заетост.

Схема „Развитие“, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013, Приоритетна ос
1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на
труда, насърчаващ включването“

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ПО
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ“
Съгласно отчета на МТСП относно изпълнението на Националния
план за заетост през 2011 г. (стр. 3) за
периода януари-септември по схема
„Развитие“ са одобрени документи за
създаване на 8758 нови работни места. Броят на лицата, получили услуги
по трудово посредничество, е 14 788
лица, а включените в обучение безработни лица са 15 369 лица. Броят на
успешно приключилите обучения и
придобили професионална квалификация е 18 965, включително тези лица,
които са били обучени през предходната година. От началото на проекта
18 043 безработни лица са включени
в заетост след успешно приключени
обучения. Работодатели са предимно
общини – 628 договора са сключени с
работодатели-общини и само 108 договора – с работодатели от реалния
сектор. До декември 2012 г. общият
брой на бенефициентите, участвали в
схемата, е 56 214, а лицата, намерили
заетост в резултат на включване в схема „Развитие“, са 51 770.

Графиката по-долу показва, че
голям процент от включените в програмата „Развитие“ лица всъщност са
бивши бенефициенти по програмата
„От социални помощи към осигуряване на заетост“, като очевидно те не са
били в състояние да намерят устойчива работа на първичния пазар на труда.
Графика. Връзка между програмите „ОСПОЗ“ и „Развитие“

Проведеното изследване от
Институт „Отворено общество“ – София в партньорство с Агенцията по
заетостта през 2012 г. показва, че про-

Източник: Проучване на ИОО - София и АЗ
(случайна извадка от 1 677 участници в програмата)
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Вероятността за включване в
програма „Развитие“ на тези, които са
участвали в програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост“
(левият ред от графиката по-горе), е
била по-голяма. Всъщност участието
във водещата програма почти гарантира, че лицето ще бъде включено покъсно в друга програма.

или не са заели субсидирани работни
места при провеждането на курсовете,
или са декларирали желание за отказ
от програмата. Регистрацията на тези,
които не се явяват, без предварително
да предупредят за това, се прекратява
на дисциплинарно основание. Както
тези, които декларират желание да напуснат програмата, така и тези, които
не се явяват, изглежда, напускат по същите причини, поради които напускат
и тези, които са си намерили работа,
т.е. много от лицата с прекратена регистрация по-късно са отчетени като
намерили трудова заетост. Но въпреки този факт ние продължаваме да
включваме тези лица в различна категория от онези, които са декларирали,
че са намерили заетост, преди да бъде
прекратена регистрацията им в бюрото по труда.

В таблицата по-долу са представени данните в абсолютни стойности. Трябва да се отбележи, че базата
данни на Агенцията по заетостта различава множество ситуации, в които се
намират регистрираните през даден
период (в случая нашият анализ обхваща първите три тримесечия на 2012 г.).
Те могат да бъдат включени в различни
програми или мерки. В нашия случай
това е програмата „Развитие“, въпреки
че има и малък брой случаи (по-малко
от 10%), в които лицата са били включени в други програми и мерки, които
не са конкретизирани. Включени са
както лица, които са намирали работа
чрез медиаторските услуги на бюрата
по труда, така и лица, които са намерили работа без подкрепа от структурите на Агенцията по заетостта. Тези
две категории лица сме включили в
самостоятелна група – лица, които са
успели да си намерят работа независимо от това дали са получили, или
не са получили подкрепа от бюрата
по труда, като разликата намерилите
работа с подкрепа на бюрата или без
да получат помощ в бюрата, изглежда
несъществена. Има и такива лица, които са прекратили участие в програмите, като или не са се явили на курсове,

Таблица. Връзка между програмите „ОСПОЗ“ и „Развитие“
Неучаствали в
„ОСПОЗ“

Участвали в
„ОСПОЗ“

Общо
за
ред

В програма „Развитие“

235

89

324

С отменена регистрация

314

3

317

Наети

223

2

225

Всички
групи –
общо

772

94

866

Източник: Проучване на ИОО - София и Агенцията по заетостта (случайна извадка от 1 677 участници в програмата)
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Следващата графика показва,
че за ромите е много по-вероятно да
участват в програма „Развитие“ и в няколко други програми, отколкото за
регистрираните лица от други етнически групи. В изследваната база на
Агенцията по заетостта по този показател има само няколко регистрирани
турци, докато за регистрираните българи е по-скоро вероятно да прекратят участие в програмата по някакви
причини или – със сходна степен на

вероятност – да намерят заетост. Те са
и групата от лица, за които е най-малко
вероятно да станат част от програмата.
За ромите включването в програмата е
най-очакваният сценарий, като те са
на второ място по вероятност да я напуснат (но тази вероятност е значително по-ниска в сравнение с българите).
Само няколко роми намират заетост
със или без подкрепа от бюрото по
труда.

Графика. Класификация по етническа група на различни траектории на лицата,
регистрирани в Агенцията по заетостта през 2012 г.
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0

програма "Развитие"
напус нал
зает

Източник: Проучване на ИОО - София и Агенцията по заетостта (случайна извадка
от 1 677 участници в програмата)
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Графиката по-долу показва, че
е налице значителна връзка между
това колко пъти едно лице е било регистрирано в Агенцията по заетостта

и вероятността за намиране на работа, прекратяване на регистрация или
включване в програма „Развитие“.

Графика. Връзка между броя на предходни регистрации в Агенцията по заетостта
и вероятността за включване в програма „Развитие“, прекратяване на регистрация и намиране на работа
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Източник: Проучване на ИОО - София и Агенцията по заетостта (случайна извадка
от 1 677 участници в програмата)

Лицата, които се включват в
програма „Развитие“, обикновено имат
повече предходни регистрации: бенефициентите на програмата, изглежда,
имат дълга история (в някои случаи на

практика целия им трудов живот) на
регистрации в Агенцията по заетостта.
Хистограмите по-долу потвърждават
това наблюдение.
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Графика. Хистограма в зависимост от броя на предходни регистрации в Агенцията
по заетостта (Бюро по труда) на тези, които участват в програма „Развитие“, тези, чиято регистрация в Агенцията по заетостта е прекратена, и тези, които са намерили работа
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Източник: Проучване на ИОО - София и Агенцията по заетостта (случайна извадка
от 1 677 участници в програмата)

Повечето от лицата, чиято регистрация е била анулирана, както и
от тези, които са били наети, са имали
2 предходни регистрации в Агенцията
по заетостта, като в случаите на онези,
които са били включени в програма
„Развитие“, са налице по-голям брой

предходни регистрации. Всъщност
тези, които са участвали в програма
„Развитие“, са със средно 4,2 предходни регистрации, а тези, които са били
наети, имат средно 2,7 предходни регистрации.
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Графика. Хистограма на регистрираните роми в зависимост от броя на предходни
регистрации в Агенцията по заетостта (Бюро по труда) на тези, които участват в програма
„Развитие“, тези, чиято регистрация в Агенцията по заетостта е прекратена, и тези, които са
намерили работа
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Източник: Проучване на ИОО - София и Агенцията по заетостта (случайна извадка
от 1 677 участници в програмата)

Положението е същото и за
ромите, участващи в програмата за
заетост. Голяма част от участниците са
с повече от две предходни регистрации и има много лица с повече от шест
предходни регистрации. Най-важната особеност на програма „Развитие“

е, че основни работодатели по нея са
общините и структури на държавната администрация. Много от ромите
(макар и не по-голямата част), които
участват в програмата „Развитие“, са с
работодател община или структура на
държавната администрация.
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Графика. Тип работодател на различните категории лица, регистрирани в Агенцията по заетостта
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Източник: Проучване на ИОО - София и Агенцията по заетостта (случайна извадка
от 1 677 участници в програмата)

Това определено представлява
отклонение от първоначалната концепция на програмата. Тези, които са
с отменени регистрации, следват различен модел на заетост – те са наети

на първичния трудов пазар. За съжаление има много малко роми, които са
намерили работа извън програмата за
субсидирана заетост.
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Графика. Тип работодател на различните категории лица от ромски произход, регистрирани в Агенцията по заетостта
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Източник: Проучване на ИОО - София и Агенцията по заетостта (случайна извадка
от 1 677 участници в програмата)

Ситуацията се променя драматично, когато разгледаме отделно
само регистрираните в Агенцията по
заетостта лица от неромски произход.
Както тези, които са били включени в
програма „Развитие“, така и намиращите работа, без да са били в програмата, са независими от субсидираната
публична заетост и намират работа на
първичния пазар на труда.

мата част от участниците в програмата ще са преминали през 9-месечната
гарантирана заетост. Тогава за тях се
очертават две възможни алтернативи
– отново да се регистрират като безработни, респективно да получават
обезщетения за безработица в продължение на четири месеца, или да си
запазят настоящата/или намерят нова
работа. За съжаление, изглежда, програмата „Развитие“ започва да наподобява предишните поколения програми
за субсидирана заетост (като водещата
програма „От социални помощи към

Основните ефекти от програмата „Развитие“ биха могли да бъдат
наблюдавани след края на първото
тримесечие на 2013 г., когато по-голя27

ОЦЕНКА НА ВКЛЮЧВАНЕТО НА РОМИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

осигуряване на заетост“), които като
че ли не са много ефективни при гарантирането на дългосрочна устойчива заетост. Предлаганото обучение е
предимно за нискоквалифицирани работни места от страна на обществени
работодатели като общини или структури на държавната администрация
или в сектори на икономиката без добри дългосрочни перспективи. Налице
са обаче и някои различия.

За същия период прекратилите регистрацията си в бюрата по труда
роми поради включване в програми
по ОП „РЧР“ (основно по схема „Развитие“) са едва 2579 (или 0,3% от всички
безработни). Тези стойности показват,
че 4,9% от всички безработни роми
участват в мерките, финансирани от
ОП „РЧР“. Това е почти с 1/3 по-ниско равнище на включване в заетост
спрямо средното за страната (7,3% от
всички безработни лица са включени
в програми за обучение и преминали
успешно изпитите и придобита степен
на професионална квалификация).

Програмата „Развитие“ осигурява по-дълго, а може би и по-добро
обучение и е отворена за по-широк
кръг от бенефициенти (в рамките на
бюджетните ограничения). Но някои
важни аспекти в същността на програмирането са останали непроменени и
вероятно това отклонява програмата
от първоначалната й концепция. Може
да се очаква, че по отношение на нетния ефект програма „Развитие“ вероятно ще бъде с незначително по-добри
показатели, отколкото програма „От
социални помощи към осигуряване на
заетост“. Този тип програми без съмнение запълват важна социална и икономическа пропаст, но вероятно няма да
са в състояние да осигурят очакваната
устойчива промяна в положението на
ромите на пазара на труда.

Би следвало да се подчертае, че
през есента на 2012 г. започна изпълнението на нова процедура по ОП „РЧР“
– „Подкрепа за заетост“, която се очаква да има по-значим ефект сред представителите на по-нискообразованите
групи, включително роми, тъй като е с
по-нисък праг за достъп – насочена е
към придобиване на знания и умения
по ключовата компетентност за учене
и няма минимални образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация. Програмата
е на стойност 80 млн. лв. и се очаква
преките й бенефициенти-обучаеми да
достигнат 10 хил. души, а включените
в заетост от тях – 9 хил. работници.
Допълнително предимство на програмата е предвиденото въвеждане на
допълнителни стимули за работодателите (като осигуряване на средства за
заплащане труда на наставниците).

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Последните данни на Агенцията по заетостта сочат, че за периода 1
януари 2011-30 септември 2012 г. броят
на регистрираните безработни роми е
52 180, или 6,8% от всички регистрирани безработни лица (769 338 лица).
28
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Достъпност

за да създаде заетост за лицата с
най-ниска образователна степен/
етап. Много често за включване в
програмата се изисква удостоверение
поне за седми завършен клас. Голяма
част от ромите обаче или никога не са
притежавали такова удостоверение
или са го загубили. Макар и ограничени,
налице са случаи, в които се правят
опити за документални нарушения
и злоупотреби. Част от трудовите
посредници признават, че се опитват
да помагат на представителите на
най-уязвимите групи, за да участват
в програмата: „Хората идват напълно
неграмотни – и аз пиша, че са
завършили 5-и – 6-и клас, в противен
случай те не могат да бъдат включени
в програмите. Само за определени
лица.“

Анализите показват, че ползите за ромите от националната схема
„Развитие“ са значително по-малки от
средните за страната. Въпреки това
има няколко особености, които трябва
да бъдат взети предвид:
1.

Има вероятност броят на ромите, участващи в схемата, да е
по-голям, тъй като много от регистрираните в бюрата по труда безработни лица не декларират ромския си произход.

2.

Има обаче значителен брой на
роми, които са обезкуражени и
не търсят работа, като е налице
тенденция този брой да нараства поради факта, че ромите с
ниско равнище на квалификация и умения са допълнително
обезкуражени от липсата на
ефективна медиация в бюрата
по труда – дефицитът на ефективни посреднически услуги
се отнася дори и за лицата със
средна и по-висока квалификация.

Езиковата бариера също е
предизвикателство по отношение на
равния достъп до програмите. Често
посетителите на бюрата по труда се
обръщат към експертите на своя майчин език – турски или ромски. В някои
от тези случаи служителите в администрацията правят забележки на медиаторите, че не трябва да говорят с
клиентите на майчиния им език, а има
и случаи, в които администрацията
симпатизира и разчита на предимствата на комуникацията на майчин език
между трудовите посредници и клиенти.

Значителни бариери пред
ромите издигат критериите за
включване в програмата. Въпреки
че в обосновката на програмата се
посочва, че нискообразованите млади
хора (с основно и по-ниско от основно
образование)
са
преобладаваща
група сред безработните лица и
равнището на безработица достига
над две трети (66,9%) в групата на
нискообразованите лица до 29 години,
програмата не е достатъчно гъвкава,

В районите с големи контингенти неграмотни безработни лица
има недостиг на подходящи материали – брошури. От съществено значение е тези материали да бъдат в съ29
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Ефективност

ответствие с комуникативния профил
и потребности на безработните лица,
напр. тези информационни материали могат да бъдат написани на турски
език в области, в които ромите говорят
на този език: „В нашия квартал всяко
второ домакинството гледа сателит
(телевизионни програми на турски
език)“. (Интервю с трудов посредник –
ромски медиатор)

Програмата предвижда задължителен елемент на обучение. Обучаващите организации имат интерес от
провеждане на обучения за възможно
най-много лица, получили ваучери,
тъй като обучаващата организация
формира приходи на база получените
ваучери за обучения. В същото време
качеството на програмите не е гарантирано в достатъчна степен. Инспекторите от бюрата по труда извършват
текущи проверки и мониторират провеждането на изпитите, но контролите
са „само на тетрадка“. Често проверките за качество се извършват формално
и невинаги с достатъчно компетентни
специалисти от бюрата по труда.

Доколкото обучителният период с 3-месечна продължителност осигурява на семействата на обучаемите
стипендия с дневна ставка до 8 лв.,
много роми са съгласни да участват в
обученията, макар да знаят, че най-вероятно няма да бъдат избрани на втория етап от схемата – когато се предлага заетост. Много от ромите обаче
са изправени пред дискриминационни
практики дори и в периода, когато се
извършва предварителен подбор за
участие в обучение. Дори и да успеят
да се класират за обучение, се появява
друго предизвикателство – преминаването през второто сито – за устройване на работа, – през което много от
ромите не преминават, включително
поради дискриминационни нагласи
сред работодателите.

Допълнително
предизвикателство е, че не е въведена система за
обратна връзка от безработните лица.
Въздействието на програмата не е
оценявано в достатъчна степен въз основа на събирането на обратна връзка
от самите бенефициенти. При извършването на регистрацията в бюрата по
труда след приключване на програмата бюрата по труда не изискват обратна връзка относно причините за отрицателния нетен ефект от обученията и
липсата на трудова заетост след края
на програмата. По този начин е пропусната важна възможност за отправяне на предложения за подобрения на
системата и механизмите за осигуряване на заетост и за предоставяне на
подходящи услуги и програми, които
да съответстват на потребностите на
бенефициентите.

От казаното дотук може да се
направи заключение, че макар схемата
да е с приоритетна целева група, в която ромите са свръхпредставени (напр.
млади безработни или дългосрочно
безработни и нискоквалифицирани
лица), на практика програмата не е
леснодостъпна за много от тези потенциални бенефициенти.
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Програмата предоставя на работодателите финансиране в размер
на минималната работна заплата за
наемане на бенефициенти в рамките
на девет месеца. В края на 9-месечието обаче наетите бенефициенти често
са отстранявани от работа и регистрирани отново като безработни с право
на обезщетение за безработица в продължение на четири месеца. В това отношение схемата наподобява повечето други активни мерки, макар да има
и някои схеми с още по-добри предложения към бенефициентите – например с по-дълъг период на субсидирана
заетост, както е по програма „Подкрепа за осигуряване на заетост“, която
се счита за по-привлекателна поради
осигуряването на 12-месечен период
на субсидирана заетост.

ние към програмите е стимулирано от
липсата на стратегически местни политики за заетост. До декември 2012 г.
основният бенефициент на схемата са
общините, които осигуряват над 98%
от работните места в рамките на програмата. Целите на общините са чрез
схемата да осигурят краткосрочна заетост, а не да подобрят качеството на
работната сила, така че тя да се развие
с оглед изпълнението на основните
приоритети на общината. Това води до
„свръхпроизводство“ на кадри за озеленяване и поддържане на чистотата,
строителни работници и охранители.
Често проектите, свързани с
квалификация, не са достатъчно адаптирани към местните условия: например организирани са курсове за
обучение на 200 шивачки, но само няколко от тях могат да намерят работа
на местния пазар на труда.

Според някои ромски лидери
на практика много от тези програми са
само „загуба на пари“, без значителен
ефект. Обученията не са достатъчни
и качествени – често придобиваните
знания и умения по дадена професия
са частични, като не се очаква те да
бъдат практически прилагани след
приключването на проекта. По този
начин знанията и уменията остават
„затворени“ само в рамките на краткия
период на осъществяване на проекта,
а липсата на трудова реализация след
приключването му увеличава вероятността от бързо деквалифициране. Освен това очакванията за „краткосрочност“ на участието в програмата водят
до ограничена мотивация за обучение
сред обучаваните лица.

Друга съществена слабост в
модела на програмата е, че сред приоритетите не е въведено изискване за
включване на частните фирми или общините в качеството им на работодатели, насърчаващи ромското включване в пазара на труда чрез схемата. Така
на практика са отслабени обществените функции и социалното въздействие
на програмата.
Наред с това в период на криза
и застой на пазара на труда търсенето
на работа нараства и доминира над
предлагането на работни места, като
бюрата по труда и техните служители
са принудени да правят компромиси и
„реверанси“ към работодателите, като

Като цяло формалното отноше31
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в някои случаи това може да бъде за
сметка на интересите и правата на работниците или търсещите работа.

Следва да се подчертае, че в
това отношение разглежданата схема не е изключение от други подобни
проекти и схеми по оперативните програми.

Изискванията за спазване на
процедурите, които работодателите
трябва да следват при избора на бенефициенти, са минимални и ориентирани към рамковите правила, посочени
в програмата. Често обаче не става
ясно какви са основанията за избора,
направен от страна на работодателя,
когато повече бенефициенти отговарят на общите критерии за подбор по
програмите. Не е ясно какви допълнителни критерии се прилагат при равни
други условия и дали те водят до риск
от дискриминация на етническа основа. Този проблем е ключов по отношение на равния достъп на ромите до
програмата, тъй като много от трудовите медиатори са били свидетели на
формулиране на заявки от работодатели, които неофициално настояват да
не получават предложения за работници от кварталите с преобладаващо
ромско население.

Въпреки факта, че мерките на
ОП „РЧР“ получават по-голям финансов ресурс в сравнение с програмите,
финансирани със средства от държавния бюджет, при тях са налице няколко
„странични ефекти“ с отрицателни последици. Основният от тях е доказаният от практиката през последните две
години факт, че съществува висок риск
от забавяне на реалното стартиране
за бенефициентите на програмите,
финансирани от ОП „РЧР“. Например
при новите активни мерки, насочени
към подобряване на положението на
пазара на труда – като схема „Развитие“ и Националната програма за ограмотяване и квалификация на ромите,
финансирана от ОП „РЧР“, – бе налице
твърде продължителен подготвителен
период за разработване на процедури
и за утвърждаване на длъжностните
характеристики, както и за извършване на организационни и селекционни
дейности. Освен това достъпът на ромите и други уязвими групи до тези
мерки бе и допълнително забавен поради факта, че подготвителната работа, свързана с мотивиране на работодателите да работят с тях, обикновено
отнема повече време.

Заедно с това има случаи на
злоупотреби, при които служители
в местните власти се възползват от
програмата, за да осигурят „фиктивна“
заетост на роднини, приятели или да
приложат други практики на корупция
като „семейственост“ и „шуробаджанащина“. Примери за такива случаи
са обучения на млади и образовани
жени да заемат „формално“ позицията
на „гробари“. Предполага се, че целта
е формално заемане на длъжността и
заплащане за извършването на фиктивна работа „само на хартия“.
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НАУЧЕНИ УРОЦИ И ПРЕПОРЪКИ

изпълнение на подготвителната фаза
за осъществяване на схемите за насърчаване на заетостта. Например има
програми, чиято подготвителна фаза
отнема една година, а общото време
за изпълнението им е едва 24 месеца.
Продължителната подготвителна фаза
води до по-голям времеви натиск при
изпълнението на следващите етапи –
натиск за изпълнението на операциите
в много кратък срок върху най-ниското равнище на оперативна реализация
(бюра по труда и работодатели). Освен претоварване на изпълнителите
на оперативните задачи в резултат на
този натиск се поражда и риск от потенциално отрицателно въздействие
върху качеството на предоставяните
услуги. Според трудовите медиатори:
„Програмите трябва да се изпълняват
по-бързо, а твърде много време се отделя за подготвителната фаза и след
това те поставят по-голям натиск върху нас. Така те искат от нас да започнем
„в понеделник“, а ние все още не разполагаме с инструкции и насоки.“

Трудовите посредници – ромски медиатори, смятат, че с цел да се
отвори пътят за по-лесно включване
на най-уязвимите групи на пазара на
труда е необходимо програмите да
се осъществяват с минимални пречки
пред включването на бенефициентите.
Например, вместо да се изисква минимално образователно равнище (към
момента за участие в програмата се
изисква завършен четвърти или по-горен клас), би било по-добре да се предостави възможност за определяне на
уменията и компетентностите на кандидатите чрез провеждане на изпит.
Ключово е осигуряването на
високи и еднакви по размер стипендии за обучаемите по всички текущи
програми – в момента различните програми имат различни ставки – някои са
четири лева, а останалите осем лева.
В такива случаи всеки потенциален
бенефициент се насочва към участие
в програми, по които може да получава по-висока стипендия, дори и ако
съответната програма не отговаря на
неговата квалификация или потребности от обучение и планове за бъдеща
реализация на пазара на труда.

Много от програмите са отворени за участие на ромите, но се нуждаят от ясен фокус върху уязвимите
ромски групи. Единствено в програмата „Активиране на неактивни лица“
изрично е посочен фокус върху трудовото посредничество на ромските медиатори. От своя страна това създава
трудности при оценката на ефекта от
програмите върху интеграцията на ромите. По този начин се възпрепятства
и разработването на подобрения с цел
по-резултатно постигане на целите за
заетост, заложени в Плана за действие

Стартирането на програмите
следва да бъде съобразено със сезонния дефицит на пазара на труда. Според трудовите медиатори: „Ние трябва
да отворим повече програми за заетост през зимата; през лятото голяма
част от безработните роми успяват да
си намерят работа сами.“
Необходимо е по-оперативно
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по „Десетилетието за ромското включване: 2005-2015 г.“.

ромските общности.
В този смисъл управлението
на оперативните програми и мерки на
регионално равнище – т.е. по-близо до
потребностите на бенефициентите – би
било в състояние да осигури адекватно
администриране и по-висока ефективност при прилагането на схемите.

Качеството на услугите на
националните програми за заетост
трябва да бъде гарантирано чрез въвеждане на ясни стандарти за умения
и компетенции, които трябва да бъдат
постигнати както в рамките на обучението, така и във фазите на заетост по
програмите.

Програмите следва да бъдат
финансово обезпечени със средства в
размер, който да позволи изпълняваните дейностите не само да допринесат за намаляване на съществуващите
към момента на осъществяването им
равнища на безработица, но и да допринесат за постигане на устойчива
заетост и качество на работната сила.
Това изисква ангажимент за приемственост между програмите и разработваните дългосрочни схеми, включително осигуряване на средства от
държавния бюджет, а не само финансиране от европейски фондове чрез
оперативните програми.

Броят на трудови медиатори
следва да бъде увеличен. В момента
техният брой остава крайно недостатъчен за покриване на населените
места и общините със значителна концентрация на уязвими роми. Наличието на медиатори, работещи по друг
проект – „Да успеем заедно“, – не следва да бъде аргумент срещу увеличаването на броя на трудовите медиатори
от ромски произход, тъй като основната цел на проекта „Активиране на
неактивни лица“ е свързана с работа в
ромската общност.
Необходимо е създаване на
програми, които да гарантират устойчивост, включително заетост и подкрепа на бенефициенти и работодатели за
по-продължителен период.

Наред с финансирането следва
да се осигурят минималните необходими условия за работа, които да позволят на трудовите посредници – ромски
медиатори, да изпълняват задачите
си, в това число технически средства
и достъп до бази данни, оборудване и
консумативи, както и на необходимите
средства и време за осъществяване
на командировки, които ще увеличат
значително дейностите на медиаторите сред уязвимите групи с ограничен
достъп до услуги за насърчаване на
заетостта.

По-активното участие на експерти от ромски произход в развитието и управлението на програмите ще
позволи по-висока степен на удовлетворяване на потребностите на бенефициенти роми и ще осигури възможности за въвеждането на подходящи
корекции и подобрения на базата на
внимателното проследяване на практическото изпълнение на дейностите в

Необходимо е наличието на
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силен екип, който да подкрепя трудовите посредници – ромски медиатори.
Много от тях са успели да се интегрират в местните екипи на бюрата по
труда, но други се нуждаят от помощ,
за да се адаптират към новата работна
среда, както и от постоянна продължаваща подкрепа за поддържане на
уменията и мотивиране за ефективно
постигане на основните цели на трудовата медиация. Важна стъпка в тази
насока е инвестирането във въвеждащо и поддържащо обучение на трудовите посредници – ромски медиатори.
Такъв тип обучения са необходими
например в областта на междуличностното общуване – за подобряване на
комуникацията с клиентите, които са
много различни и понякога трудовите
посредници признават, че е трудно да
се намери адекватен подход към всеки от тях. Грижата за професионалното развитие на трудовите посредници
– ромски медиатори, следва да бъде
отговорност на добре работещ в синхрон екип на Агенцията по заетостта, а
не само задача на ограничен брой експерти.

проблем е свързано със сериозно
преосмисляне на статута на трудовите посредници – ромски медиатори.
Понастоящем техните работни позиции се утвърждават ежегодно въз основа на наличието на финансиране
по проекта. Значимостта на работата
на медиаторите в ромските общности
изисква осигуряването на щатна позиция в бюрата по труда към Агенцията по заетостта (позиция, подобна на
регионалните експерти по етнически
и демографски въпроси или на тази
на здравните медиатори в общините).
Така ще се даде по-голяма сигурност
и мотивация на трудовите посредници – ромски медиатори, ще се намали
текучеството сред тях и ще се повиши
ефективността от изпълнението на
програмата.
Мярката ще има ефект и от
гледна точка на доброто управление
на програмите, като по този начин ще
се избегне изкуственото разделение
на служителите на Агенцията по заетостта и ще се подобри прилагането
на принципа за работа в екип. Това от
своя страна ще доведе до по-добри
възможности трудовите посредници
– ромски медиатори, да придобият
опит в изпълнението на проекти и ще
допринесе за укрепване на позициите
им като съществена част от професионалните екипи в съответните бюра по
труда.

Не на последно място въпрос
с изключително важно значение е изравняването на заплащането за равен
труд на всички настоящи служители
в службите по заетостта. Заплатите
на трудовите посредници – ромски
медиатори, не би следвало да бъдат
по-ниски от средните за работещите
в бюрата по труда, които имат същата
квалификация и изпълняват сходни
дейности.

Програмите за заетост като
„Развитие“ е необходимо да поставят
допълнителен акцент върху продължителността и качеството на обучението. Обучението следва да бъде

Отчасти решението на този
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е насочено само към включване на лицата във всяко достъпно обучение или
към предоставяне на обучение за наличните свободни работни места към
момента. Много често предлаганата
към момента работа е за извършване на дейности, които изискват ниска
квалификация, и в крайна сметка тези
позиции са неустойчиви след изтичане
на периода на субсидираната заетост.
Работните места, предлагани от общинските предприятия или директно
от Бюрото по труда (в повечето случаи
вторите са също свързани с дейности,
изпълнявани от общината), очевидно
са ограничен брой и тогава, когато бъдат заети от една вълна безработни,
следващата вълна безработни трябва
или да изтласка/измести предходната
(което отново би означавало попълване редиците на безработните), или да
бъде ангажирана с излишни (безсмислени) дейности.

насочено към по-стратегически и в
значителна степен диверсифицирани
сектори. В момента растениевъдството, градинарството и строителството
заемат значителна част от обучението, провеждано в рамките на програма „Развитие“, с ясното намерение да
се предлагат работни места в общинските предприятия за поддържане на
зелените площи, намиране на работа
в строителството или в сходни икономически области, които са получили
необичаен бум преди 2008 г. По време
на икономическата криза обаче търсенето в тези сектори намаля значително
и в тях вече не може да се гарантира
устойчива заетост.
Повечето от клиентите на бюрата по труда (Агенция по заетостта) са
с много ниско образование и квалификация, което затруднява обучението
им за заемане на по-качествени работни места в различните сектори на икономиката, дори ако биха били налични
много такива работни места, какъвто
не е случаят в момента. Логично е обаче да бъде възприет подход, ориентиран към нова визия за бъдещето, и да
се инвестира в по-задълбочено и попродължително обучение – например
чрез посвещаване на целия едногодишен период на програмата на обучение вместо провеждане на 3-месечно
обучение и 9-месечна нископродуктивна и неустойчива заетост. Също
така обучението следва да бъде свързано с местното и регионалното икономическо планиране, като се адаптира към сектори, чието развитие се
очаква в близкото бъдеще, вместо да

Налице е спешна необходимост от създаване и изпълнение на
по-иновативни програми за заетост за
лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда, много от които от ромски произход. Европейският социален
фонд е много подходящ инструмент
за подобни нововъведения и многообещаващ пакет от нови програми за
заетост вече е разработен за изпълнение в България. Все пак изглежда,
че поради драстично намаленото
финансиране на общите национални
програми, финансирани до неотдавна
със средства от националния бюджет,
програми като „Развитие“, които бяха
предназначени да въведат по-страте36
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гически подход за насърчаване на заетостта и осигуряване на по-устойчиво
развитие, вече са започнали да запълват празнотата след ограничаването
на предишни програми („От социални
помощи към осигуряване на заетост“).
Това означава, че новите програми са
се преориентирали към предишната
методика за намиране на бързо, но
временно намаляване на безработицата, без да се опитат да се справят с
дългосрочните дефицити по отношение на най-нискоквалифицираните и
уязвими групи сред работната сила.
Ако този процес на проста замяна на
националното финансиране с фондовете на ЕС продължава, нямаме основания да очакваме съществено подобряване на положението на ромите

на пазара на труда в периода до 2020
година.
Информационно-аналитичната
база за разработване на политиките,
програмите и мерките би могла да се
разшири и задълбочи чрез осигуряване на данни за извършване на секторни анализи на заетостта, както и
анализи на типовете заетост (сезонна,
временна или на постоянно работно
място) и на генерирания от бенефициентите доход след края на програмите.
За целта е необходимо осигуряване
на пълнота на наличната информация
и комбиниране на източници на данни от различни публични институции
(напр. Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

трацията им в бюрата по труда.

Приложение 1

•

Информиране и консултиране
на неактивни и обезкуражени
лица, които желаят да работят,
относно възможностите за устройване на работа.

•

Социална интеграция на икономически неактивните лица в
трудоспособна възраст и намаляване на риска от бедност.

•

Провеждане на информационни кампании и неформални
семинари за насърчаване на
активно поведение на пазара
на труда.

•

Провеждане на специализирани трудови борси за „срещи“
за търсене на работна ръка от
страна на работодателите и
предлагане на работната ръка
на лицата, желаещи да започнат работа.

•

Изграждане на сътрудничество между всички местни заинтересовани страни на пазара
на труда (бюра по труда, работодатели, неправителствени
организации,
гражданското
общество и др.) за развитие на
възможностите за заетост и намаляване на безработицата.

Кратко описание
Национална програма „Активиране на неактивните лица“
(АНЛ) и подобряване на качеството
на услугите, предоставяни на служителите на Агенцията по заетостта за гражданите и бизнеса с фокус
върху уязвимите групи на пазара
на труда по ОП „РЧР“, Приоритетна
6 „Повишаване ефективността на
институциите на пазара на труда,
социалните и здравните услуги“,
основна област на интервенция 6.1
„Развитие и усъвършенстване на
системата на пазара на труда“
Основната цел на програмата
е активиране и включване в пазара на
труда на неактивни, в т. ч. обезкуражени и безработни лица, посредством
индивидуално и групово прилагане на
инструменти и услуги за привличането
и мотивирането им да се регистрират
в дирекциите „Бюро по труда“ и насърчаване на включването им в обучение
и/или заетост.
Непосредствени цели
•

Обучение за работа с неактивни лица и включване в заетост
на ромски медиатори.

•

Информиране на неактивни и
обезкуражени лица за услугите, предлагани от бюрата по
труда, за правата и задълженията на безработните и заетите
лица и мотивиране за регис-

Целева група
1.
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Неактивни (лицата, които не
са заети и не са регистрирани
в ДБТ) и обезкуражени лица
(лица, които желаят да работят и са на разположение да
започнат работа, но не търсят
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такава, защото считат, че няма
да намерят).
2.

„Бюро по труда“, регистрирани безработни лица, самоопределили се като
роми, завършили минимум средно образование. Избраните по програмата
лица се назначават като трудови посредници (код 3423-3003 от Националната класификация на професиите в
България) и за целите на програмата се
наричат ромски медиатори. Във всяка
от дирекциите „Бюро по труда“ могат
да бъдат назначавани двама ромски
медиатори.

Регистрирани
безработни
лица, самоопределили се като
роми (с минимум средно образование), назначени по програмата като ромски медиатори в
ДБТ.

Дейности
Програмата се осъществява
чрез изпълнението на три компонента:
1.

Компонент „Работа с неактивни лица“ – изпълнява се на територията на страната.

2.

Компонент „Трудови борси“ –
изпълняван съобразно предвидените в плана за действие
на Агенцията по заетостта и
включени в Националния план
за действие по заетостта през
съответната година трудови
борси.

3.

Трудовите медиатори се назначават след обучение за придобиване на квалификация за професията
„Посредник на трудова борса“ (код
762010 от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение, утвърден от министъра на труда
и социалната политика) и изпълняват
следните дейности:
•

организиране и провеждане
заедно с другите служители от
ДБТ на информационни кампании „Ела и се регистрирай в
бюрото по труда“ – за представяне на законовите разпоредби и запознаване с различни
правни казуси, свързани със
статута на заетите, безработните и неактивните лица – относно техните права, задължения
и възможности – и насочване
на лицата към активно поведение на пазара на труда;

•

провеждане заедно с други
служители в ДБТ на предварително оповестени неформални семинари за изграждане на

Компонент „Насърчаване и
развитие на местно сътрудничеството по въпросите на заетостта“ – изпълнява се на територията на всички ДБТ.

Досегашният опит показва, че
основният компонент на програмата е
осигуряване на заетост на неактивните
лица. Трудовите борси и насърчаване
развитието на местно сътрудничество
по въпросите на заетостта са допълващи компоненти.
По програмата са обучени и
назначени като трудови посредници
– ромски медиатори, към дирекциите
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умения за участие в ефективно
търсене на работа, подготовка на документи и участие в
интервю за работа. Семинарите помагат на участващите
бенефициенти в неформална
обстановка да се развият способности за активно търсене
на работа;

„Активиране на неактивните лица“

създаване на умения и навици,
подпомагане при търсене на
работа и включване в заетост
– търсене на обяви в най-различни източници като вестници, списания и интернет; при
извършване на тази дейност

Възнаграждения на назначените в
бюрата по труда медиатори от ромски
произход (вкл. здравни и социални
осигуровки)

435 600 лв.

Общ бюджет – Източник – Държавен
бюджет

435 600 лв.

BG051PO001-6.1.05 „Повишаване качеството
на предоставяните от Агенция по заетостта
услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда“ – „Да
успеем заедно“
Бюджетна
линия

Общ
бюджет

Финансиране от
ЕСФ

Национално
съфинансиране

900 000 лв.

•

създаване на активни контакти
между медиатора и бенефициентите.

5 100 000 лв.

включване в мотивационно
обучение след регистрация на
лицата;

•

Финансиране (сума, източник)

индивидуална работа с бенефициентите – предоставяне на
съвети на хората, които имат
нужда от помощ за намиране
на работа, съобразно индивидуалните им потребности:
помощ при изготвяне и редактиране на автобиография,
анализ на различните техники
за търсене на работа, избор на
подходящо обучение;

•

предоставяне на практически
насоки за търсене на работа;

6 000 000 лв.

•

идентифициране на групи от
неактивни и обезкуражени
лица и на техните потребности
чрез провеждане на неформални срещи – индивидуални
и групови, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране;

•

BG051PO001-6.1.05

•

медиаторите използват наличната офис техника (компютър,
принтер, копирна машина ,
факс, телефон и др.) в бюрата
по труда;

Времева рамка
Програмата „Активиране на
неактивните лица“ е с продължител40

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

ност до 31 декември 2011 година. Досега програмата е удължена два пъти
въз основа на мониторинг и оценка
на постигнатите резултати, че изпълнението на програмата може да бъде
удължено за следващите години, както
и включително чрез финансиране от

оперативните програми. Програмата
„Да успеем заедно“ стартира през 2010
г. и е със срок на изпълнение до 31 октомври 2013 г. Програмата предоставя
възнагражденията на трудовите медиатори за период до 42 месеца.
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Приложение 2

Брой лица, включени в
обучения за постигане
на нова квалификация
или повишаване на наличната професионална
квалификация

Кратко описание
Схема „Развитие“, ОП „РЧР“
2007-2013 г., Приоритетна ос 1. „Окуражаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда,
благоприятстващи включването“

65 000

Брой лица, наети на рабо- 52 000
та след обученията
Дял на лицата, придобили нова или повишили
професионалната си
квалификация

Основните цели на програмата включват обучение за постигане на
нова квалификация или за повишаване на наличната професионална квалификация на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, с оглед на
по-нататъшното им включване в пазара на труда.

80%

Дейности
•

Предоставяне на ваучери за
обучения.

Целева група

•

Безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Приоритетно
включвани са:

Събиране на заявления от работодатели.

•

Идентифициране и покана за
участие на целевите групи.

•

Разпределение на индивидуалните ваучери за обучения
за придобиване на нова квалификация или повишаване на
наличната професионална квалификация на лица, регистрирани в бюрата по труда.

•

лица, които са загубили работата си след 1 ноември 2008 г.
след преструктурирането на
икономическите единици и
намаляване или закриване на
производството;

•

регистрирани безработни над
50-годишна възраст;

•

безработни млади лица до
29-годишна възраст.

Трансфер на пари до размера
на националната минимална работна
заплата за работодателите, наемащи
обучаваните лица.
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Общ
бюджет

Финансиране
от ЕСФ

Национално
съфинансиране

212 500 000 лв.

37 500 000 лв.

BG051PO001-1.1.03

Бюджетна линия

250 000 000 лв.

Финансиране (сума, източник)

Времева рамка
Програмата стартира през
2009 г. със срок за набиране на предложения до 1 март 2010 г. Първите
нетни ефекти върху заетостта са наблюдаеми след края на 2011 година.
Проектът завършва на 30 септември
2012 г.
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Приложение 3

ните за последното прекратяване на
регистрацията им. Базата-данни съдържа информация за лицата, чиято
последна прекратена регистрация от
бюрата по труда е направена преди десет години – т.е. от 2002 г. и след това.

Описание на създадената базаданни за безработни лица в рамките
на доклад
Оценка на включването на
ромите на пазара на труда чрез
общи и специфични за целевата
група мерки и програми за заетост,
финансирани от ЕС

Извадката включва информация за произволно избрани 1677 безработни лица, разпределени, както
следва: роми – 821; българи – 668; турци – 71 и други, вкл. лица, които не са
посочили етническата си принадлежност – 117.

Базата-данни съдържа информация за всички лица, регистрирани в
бюрата по труда на Агенцията по заетостта в периода: 1 януари 2011 г. – 30
септември 2012 г., независимо от причината за тяхната регистрация. Показателите от базата-данни са подбрани
така, че позволяват ретроспективно
проследяване на трудовата „историята“ на регистрираните безработни
лица, както и установяване на причи-

За всяко от лицата са налични
следните анонимизирани данни: възраст, местоживеене, история на прекратяване и възстановяване на регистрацията в бюрата по труда, знания и
умения, здравословен статус, трудов
стаж и услуги към лицето.
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