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Икономическият и социален съвет  (ИСС)  включи в Плана за дейността 
си през 2016 г. анализ на тема:  “Тенденции в миграционните нагласи на 
завършващите средно образование в България”, който да се разработи на 
базата на  проведено за втори път собствено проучване сред завършващите 
средно образование ученици през учебната 2016/2017 година.  

Разработването на анализа бе разпределено на Комисията по труд, 
доходи, жизнено равнище и индустриални отношения (водеща) и Комисията 
по социална политика. 

За докладчик по анализа беше определен Пламен Димитров, член на 
ИСС от група 2 – синдикати, и председател на Комисията по труд, доходи 
жизнено равнище и индустриални отношения.  

На заседание, проведено на 16 декември  2016 г., Пленарната сесия на 
ИСС прие настоящия анализ. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

През учебната 2014/2015 година Икономическият и социален 
съвет (ИСС) проведе проучване на миграционните нагласи на 
завършващите средно образование ученици в цялата страна.1 На тази 
база ИСС разработи и прие анализ на тема: „Миграционните нагласи на 
завършващите средно образование младежи в България“. 
         В своя анализ ИСС констатира сериозни проблеми сред 
завършващите ученици във връзка с намеренията им за напускане на 
мястото на живеене и причините за тази миграция. Също така ИСС 
представи своите оценки за нагласите на тези ученици за заминаване в 
чужбина и обуславящите ги причини, както и най-важните условия за 
промяна на тези миграционни желания. 
        Изводите и констатациите на ИСС са обект на широк обществен 
интерес, в т.ч. и от страна на представителите на законодателната и 
изпълнителната власт. 
         Отчитайки получените резултати и оценки, ИСС проведе второ 
проучване сред завършващите средно образование през учебната 
2016/2017 година2, на базата на което разработи анализ на тема: 
„Тенденции в миграционните нагласи на завършващите средно 
образование в България“.  

Този анализ няма за цел и възможност да разкрие всички аспекти 
на проблемите на завършващите средно образование и причините за 
техните миграционни нагласи, както и произтичащите от това 
последствия. ИСС споделя разбирането, че всеки един аспект от тази 
проблематика може да бъде отделен обект на изследване, като заявява 
своята готовност да продължи работата си в това направление при 
наличието на необходимия обществен и институционален интерес. 
        Затова основна цел на настоящия анализ е извършването на 
следваща оценка на констатираните проблеми и представянето на 
формирани тенденции, както и на промени в миграционните нагласи на 
завършващите средно образование ученици. 

																																																													
1	Проучването	обхваща	2131	ученици	от	61	училища	в	цялата	страна,	като	се	осигурява	представителност	на	три	основни	
териториални	 нива	 –	 четирите	 най-големи	 града	 /София,	 Пловдив,	 Варна	 и	 Бургас/;	 другите	 областни	 центрове;	
останалите	градове	и	селата	в	страната.	
2	 При	 второто	 проучване	 са	 анкетирани	 2295	 ученици	 от	 65	 училища	 в	 страната,	 като	 са	 запазени	 обхватът,	
териториалната	представителност	и	методологията	от	първото	изследване	на	ИСС	на	миграционните	нагласи.		
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       С този анализ ИСС алармира отново българското общество и 
държавните институции за необходимостта от много спешни и 
адекватни политики и мерки с цел ограничаване на очакваните 
негативни демографски последици в резултат на миграционните 
нагласи сред завършващите средно образование ученици.   

 

 

I. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И КОНСТАТАЦИИ 
 
1. На базата на своите проучвания ИСС констатира формирането на 
миграционна тенденция, според която около две трети от 
завършващите средно образование са с нагласи да напуснат мястото, 
където живеят.  

1.1.  Със загриженост ИСС заявява, че в областните градове с 
население до 300 хил. жители проблемът е много по-сериозен, тъй 
като  80% от завършващите през учебната 2016 – 2017 година имат 
потенциално намерение да напуснат своето местоживеене.  

1.2. Не по-малко тревожни са и тенденциите в малките градове и                  
селата, където този миграционен потенциал се оценява на 70%.  

1.3. Същевременно ИСС заявява, че това са все още само миграционни  
нагласи, които изразяват потенциални намерения и най-вероятно 
ще се реализират сред част от завършващите  средно образование. 

2. ИСС констатира много сериозни намерения за напускане на 
мястото на живеене от завършващите ученици с най-висок успех, 
което поставя пред по-сериозни предизвикателства демографското 
развитие и човешкия капитал в повечето градове и селата.  

2.1. Също така ИСС алармира, че около три четвърти от завършващите 
с отличен успех  през предходната учебна година са с нагласи да 
напуснат  своето местоживеене.  

3. ИСС обръща внимание, че семейната среда е много важен фактор 
за формирането на миграционните нагласи сред  учениците.  

3.1. Не се наблюдават, обаче, различия в намеренията за напускане на 
местоживеенето според образованието на родителите. За ИСС това 
е много сериозен сигнал, че възможността за преместване в друго 
населено място след завършване на средно образование на 
учениците е тема, която на практика се коментира във всяко 
семейство без разлика от образованието на родителите.  
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4. И през учебната 2016/2017 година трудното намиране на работа в 
мястото на живеене остава основният проблем пред завършващите 
средно образование ученици. В това отношение ИСС установява 
едно подчертано нарастване на различията между оценките на 
учениците от София, Пловдив, Варна и Бургас и тези в останалите 
населени места, което е първата основна предпоставка за 
формиращите се нагласи за заселване в най-големите градове на 
страната.  

4.1. Също така според ИСС образованието на родителите е фактор с 
много по-силно влияние върху преценките на учениците относно 
възможността за намиране на работа, отколкото техния успех от 
предходната година.  

5. Невъзможността за получаване на високи доходи е другият 
основен проблем в мястото на живеене, което формира желанието 
на завършващите средно образование да го напуснат.  

5.1. Този проблем е много по-съществен за учениците с успех над 4,50 
спрямо тези с по-нисък успех.  

5.2. ИСС установява ясно изразени различия в мненията на учениците  
в зависимост от образованието на родителите.  

6. ИСС констатира подобряване на възможностите за намиране на 
работа в четирите най-големи града в страната.  

6.1. И въпреки че тази тенденция като цяло се наблюдава и в 
останалите областни градове, то в тези градове нарастват 
проблемите за намиране на подходяща работа и по-високи доходи 
според завършващите в тях средно образование ученици.  

6.2. Също така независимо от мнението на учениците от София, 
Пловдив, Варна и Бургас  за подобряването на условията за 
намиране на работа, в т.ч. и на подходяща такава, според тях 
проблемът за невъзможността да получат високи доходи не само 
остава, но дори нараства.  

6.3. ИСС подчертава, че докато в областните градове завършващите 
средно образование посочват невъзможността за получаване на 
високи доходи като основен бъдещ проблем, то в останалите 
градове и селата основното предизвикателство според мнението на 
учениците е намирането въобще на работа.  

7. ИСС обръща много сериозно внимание, че както през учебната 
2014/2015 година, така и през 2016/2017 година от 26% до 28% от 
завършващите средно образование ученици определят 
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получаваното от тях образование като друг основен проблем на 
мястото на живеене.   

7.1. Този проблем е най-сериозен според учениците в областните 
градове до 300 хил. души, както и за учениците с най-висок успех. 
По-високото образование на родителите също влияе силно върху 
нарастването на негативните оценки на учениците за качеството на 
образование в мястото на живеене.  

8. На базата на своето проучване ИСС констатира, че по-реални 
намерения за заминаване в чужбина се наблюдават при около 20% 
от учениците, като 60% от тези ученици са с нагласа да осъществят 
такава миграция веднага след завършване на средното образование, 
а останалите 40%  - през следващите 2 – 3 години.  

8.1. ИСС отбелязва, че намеренията за напускане на страната са сходни 
сред учениците от различните населени места и не зависят от 
тяхната големина.  

8.2. Нагласите за заминаване в чужбина са много по-силно изразени 
сред завършващите с отличен успех от предходната учебна година, 
както и сред момчетата.  

8.3. И в двете свои проучвания ИСС установява, че при учениците, 
чиито родители са с висше или с основно и по-ниско образование, 
желанието за заминаване в чужбина е по-голямо спрямо техните 
връстници с родители със средно образование.  

9. В рамките на общия поток от ученици с нагласа за външна 
миграция ИСС констатира определени различия във връзка с 
целите, поради които смятат да напуснат страната. 

9.1. Учениците от най-големите четири града имат най-голямо желание 
да продължат образованието си в чужбина и след това да се върнат 
в България спрямо техните съученици от другите населени места. 
Завършващите в София, Пловдив, Варна и Бургас обаче са и с най-
високи нагласи за постоянно преселване в чужбина спрямо всички 
останали дванадесетокласници.  

9.2. Според ИСС колкото по-малко е населеното място, толкова по-
изразено е намерението на завършващите средно образование да 
потърсят временна работа в чужбина и след това да се върнат в 
България.  

9.3. Също така при учениците с отличен успех от миналата учебна 
година намерението за постоянно преселване в чужбина е с около 
60% по-силно изразено спрямо учениците с успех до 4,50. 
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9.4. Завършващите средно образование с най-нисък успех от 
предходната учебна година имат много по-голямо желание за 
временна работа в чужбина и за връщане в България спрямо 
учениците с по-висок успех.  

10. Според ИСС семейната среда и по-конкретно образованието на 
родителите са другата основна предпоставка за формиращите се 
различия между учениците по отношение на целите за заминаване 
в чужбина.  

10.1. При учениците, чиито родители са с висше образование, 
желанието за постоянно преселване в чужбина е много по-силно 
изразено спрямо другите ученици, като при тях са и по-високи 
нагласите за продължаване на образованието в чужбина и след това 
за връщане в България.  

10.2. Същевременно за учениците със средно или по-ниско 
образование на родителите е по-типично намерението за търсене на 
временна работа в чужбина и след това за връщане в България.  

11. Възможността за по-високи доходи и стандарт на живот е 
основната причина за намеренията за заминаване в чужбина, която 
ИСС констатира и при двете проучвания на завършващите средно 
образование.  

12. Същевременно ИСС установява, че намирането на добре платена 
работа в България е условие за промяна на тези миграционни 
намерения, при изпълнението на което около две трети от 
завършващите с нагласи за заминаване в чужбина биха останали в 
страната.  

12.1. Според ИСС намирането на добре платена работа в България би 
променило в много по-голяма степен желанието за заминаване в 
чужбина сред завършващите в малките градове и селата, отколкото 
в областните центрове и особено в четирите най-големи града.  

12.2. Също така възможността за добре платена работа  би повлияла 
много по-силно за промяна на миграционните намерения  на 
учениците с успех от предходната учебна година до 5,50, докато 
това влияние сред отличните ученици е по-слабо.  

12.3. Добре платената работа в България би променила по-съществено 
нагласите за напускане на страната на учениците, чиито родители 
са със средно или по-ниско образование, докато вероятността за 
това е много по-малка при завършващите с родители висшисти.  

13. Като втора причина за заминаване в чужбина ИСС констатира 
възможността за получаване на добро висше образование, макар 
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нейното влияние да е много по-слабо от възможността за по-високи 
доходи и стандарт на живот.  

13.1. Различията обаче на влиянието на тази причина върху 
миграционните нагласи на учениците с отличен успех и с успех до 
4,50 са от порядъка на няколко пъти.  

13.2. Също така възможността за получаване на добро висше 
образование е два пъти по-силен фактор за заминаване в чужбина 
при учениците в областните градове спрямо техните съученици в 
останалите населени места на страната.  

14. Материалното подпомагане на семейството е друга причина, която 
се наблюдава при около 5% от учениците с намерение за напускане 
на страната. 

14.1. Много по-значително влияние на тази причина за формирането на 
нагласи за заминаване в чужбина е налице при учениците с най-
нисък успех.  

14.2. Също така материалното подпомагане на семейството е 
многократно по-силен мотив за  външна миграция сред 
завършващите, чиито родители са с най-ниско образование.  

14.3. Много по-силно е значението  на тази причина за формирането на 
външни миграционни намерения  сред учениците в малките градове 
и селата в сравнение с по-големите населени места.  

15. ИСС установява, че за учениците с по-висок успех от предходната 
учебна година по-силно влияние за промяна на миграционните 
намерения оказват подобряването като цяло на икономическата 
ситуация в страната и намирането на работа по специалността. 

15.1. Също така тези ученици имат най-силно изразено отношение към 
наличието на политическа стабилност и намаляването на 
корупцията, което би повлияло за промяна на намеренията за 
заминаване в чужбина, както и най-високи изисквания за 
чувствително подобряване на здравеопазването.  

16. Още веднъж ИСС заявява, че в страната са налице формирани вече 
тенденции в миграционните нагласи на завършващите средно 
образование, които са резултат от съществуващите проблеми в 
мястото на живеене и в страната като цяло. 

16.1. ИСС обаче подчертава наличието на определени различия в 
миграционните намерения на учениците в зависимост от тяхното 
местоживеене, пол, успех и образование на родителите. 

17. Особено силно ИСС алармира българското общество за 
констатацията и от двете свои изследвания, че по-малко от четири 
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процента от анкетираните и имащи намерение за заминаване в 
чужбина ученици са посочили като причина за това нежеланието 
си да живеят в България. 

 
 

II. ТЕНДЕНЦИИ  В НАМЕРЕНИЯТА  ЗА НАПУСКАНЕ НА   
           МЯСТОТО  НА  ЖИВЕЕНЕ  И ПРЕДПОЧИТАНИТЕ 
           НАПРАВЛЕНИЯ НА МИГРАЦИЯТА 
 
1. ИСС констатира, че през 2016 г. се запазва тенденцията, свързана   с   
намерението за напускане на мястото на живеене от около две трети 
от завършващите средно образование ученици, като не се 
наблюдават различия в това отношение между завършилите през 
учебната 2014/2015 година и завършващите през  учебната 2016/2017 
година.  

1.1. Големината на населеното място е един от основните фактори за 
формиране на миграционни намерения.  

1.1.1. В областните градове без София, Пловдив, Варна и Бургас се 
наблюдава най-висок потенциал за напускане на мястото на 
живеене, като над 80% от дванадесетокласниците при двете 
проучвания на ИСС са заявили това.  

1.1.2. Малките градове и селата са източник също на сериозен 
потенциален миграционен поток,  като и през учебната 
2016/2017 година над 70% от завършващите ученици имат 
намерение да променят  местоживеенето си.    

1.1.3. В най-големите четири града на страната намерението за 
напускане на местоживеенето се наблюдава при 40 – 45% от  
учениците, които са завършили средно образование през 2015 
г. или ще го завършат през 2017 г. 

1.2. ИСС обръща внимание върху формиращите се сериозни различия 
между четирите най-големи града и останалите населени места в 
страната, които стигат почти до два пъти по отношение на 
намеренията за напускане на мястото на живеене след завършване 
на образованието.  

2. Налице е по-високо желание за напускане на мястото на живеене при 
момичетата спрямо момчетата сред завършващите през 2017 г. 
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средно образование. Такава ситуация ИСС констатира в предходния 
си анализ и за завършилите през 2015 г. това образование.  

3. По-високият успех е по-силен фактор за формиране на намерение за 
напускане на местоживеенето.  

3.1. В страната е налице тенденция, при която около три четвърти от 
завършващите средно образование с отличен успех от 
предходната учебна година обмислят възможността за промяна на 
местоживеенето, докато това е характерно за малко над 
половината от учениците с успех до 4,50.  

3.2. Според ИСС учениците с най-висок успех са с най-големи 
изисквания към условията за живот, работа и доходи, както и с 
най-висока степен на неудовлетвореност от тях. Затова желанието 
им  да мигрират се формира най-вече с цел търсене на по-висок 
стандарт и по-качествени условия на живот.  

4. Семейната среда безспорно е фактор за формиране на 
миграционните намерения, като по-високото образование на 
родителите формира по-високите изисквания и цели на 
завършващите ученици и оттам – по-силно изразеното намерение за 
напускане на местоживеенето.  

4.1. ИСС установява, че през учебните 2014/2015 и 2016/2017 години 
се наблюдава подчертано сходство  в миграционните намерения 
на учениците според образованието на родителите.  

5. ИСС обаче подчертава, че различията в нагласите за напускане на 
местоживеенето сред завършващите средно образование са много 
по-големи по отношение на успеха на учениците от предходната 
година спрямо образованието на родителите.  

5.1. Очевидно по-високият успех е предпоставка за по-изявена 
самостоятелност във формирането на намеренията за напускане 
на мястото на живеене спрямо влиянието на семейната среда, 
разглеждана като образование на родителите. 

5.2. За ИСС това е свидетелство, че с повишаване на успеха се 
увеличават не само изискванията за по-висок стандарт и по-добри 
условия на живот, но и желанията за тяхното постигане. 

6. В своето проучване ИСС констатира определени различия по 
отношение предпочитаното място за заселване на завършващите 
средно образование. Прави впечатление, че за завършващите през 
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2017 г. заминаването в чужбина е по-предпочитано направление 
спрямо миграцията в град София, докато през учебната 2014/2015    
година столицата е малко по-желаното място за заселване. 

7. Големината на населеното място има значително влияние върху 
избора на направление за миграция. С нарастване на големината на 
населеното място се увеличава желанието за заминаване в чужбина, 
а колкото по-малко е населеното място, толкова по-изразено  е 
намерението за заселване в друг град освен София. 

7.1. За повече от половината от заявилите намерение за напускане на  
четирите най-големи града ученици предпочитаната дестинация е 
чужбина, докато в останалите населени места това намерение е 
над два пъти по-слабо изразено. 

8. ИСС констатира, че за завършващите средно образование момчета е 
по-характерно намерението за заминаване в чужбина, докато 
момичетата имат по-голямо желание за смяна на местоживеенето в  
рамките на страната. 

9. Успехът от предходната година е фактор за формиране на 
предпочитания за бъдещо място на живеене, което се установява и 
при двете проучвания на ИСС.  

9.1. Най-сериозни различия  в предпочитанията за местоживеене 
съобразно успеха се наблюдават по отношение на намеренията за  
миграция в гр. София.  

9.2. ИСС констатира, че с повишаване на успеха много чувствително 
нараства относителният дял на желаещите да се преселят в София 
ученици спрямо всички завършващи средно образование със 
съответния успех и с нагласа за напускане на местоживеенето. 
Както през учебната 2016/2017 година, така и през 2014/2015 
година при учениците с отличен успех този дял е над два пъти по-
висок от съответния показател за тези с успех до 4,50.  

9.3. По-съществени различия в намеренията за заселване в друг град 
освен София са налице между учениците с отличен успех и 
останалите завършващи средно образование ученици, като при 
първите намерението за такъв преход е определено по-слабо.  

9.4. ИСС отбелязва, че през учебната 2016/2017 година  успехът от 
предходната година не оказва съществено влияние за формирането 
на различия в намерението на учениците за заминаване в чужбина, 
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докато през 2014/2015 учебна година това намерение е най-силно 
изявено при завършващите с успех от предходната година до 4,50.  

10.  Колкото по-високо е образованието на родителите, толкова по-
силно е намерението на учениците за преселване в София. 
Същевременно по-ниското образование на родителите  формира 
по-силни нагласи на завършващите средно образование за  
миграция в друг град освен София.   

10.1. Като цяло ИСС установява определено сходство в намеренията на 
учениците за заселване в София или в друг град в зависимост от 
успеха от предходната учебна година и от образованието на 
родителите.  

11. По отношение на намерението за заминаване в чужбина се 
очертават различия между учениците в зависимост от 
образованието на родителите.  

11.1. През учебната 2016/2017 година най-силно желание за заминаване 
в чужбина се наблюдава при завършващите с родители висшисти 
и след това при тези с  родители с основно или по-ниско 
образование.  

11.2. През учебната 2014/2015 година учениците с родители с най-ниско 
образование са изразили малко по-високи намерения за напускане 
на страната спрямо тези, чиито родители са с висше образование, 
но отново по-ниско е желанието за заминаване в чужбина при 
учениците с родители със средно образование.  

11.3. Налице са основания за извода, че намерението за заминаване в 
чужбина се формира по-силно при завършващите ученици с 
родители  с най-ниско и с най-високо образование, като през  
учебната 2016/2017 година високото образование е по-силен 
стимул за такъв вид миграция.  

11.4. Наблюдава се също така тенденция, че при завършващите средно 
образование ученици с родители със средно образование 
желанието за заминаване в чужбина е най-ниско.   

12.   ИСС констатира, че като цяло семейната среда и по-конкретно 
образованието на родителите оказват много по-силно влияние за 
формиращите се различия в намеренията за заминаване в чужбина 
в сравнение с различията на база  успеха от предходната учебна 
година.  
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III.       ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ 
           СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ  В МЯСТОТО НА ЖИВЕЕНЕ  

 
1. ИСС установява, че както през учебната 2014/2015 година, така и 

през 2016/2017 година основният посочен проблем от учениците в 
мястото на живеене е трудното намиране на работа. Налице са 
обаче определени промени в оценките на завършващите средно 
образование, в т.ч. и в зависимост от големината на населеното 
място.    

1.1. Докато през 2014/2015 учебна година трудното намиране на 
работа е проблем за 65% от учениците, то през 2016/2017 това е 
характерно за 54% от тях.  

1.2. Налице са и промени по отношение на оценката на този проблем в 
различните по големина населени места. През 2014/2015 учебна 
година проблемът с трудното намиране въобще на работа е 
типичен за всички ученици и не се наблюдават сериозни различия 
между отделните типове населени места. През 2016/2017 учебна 
година обаче относителният дял на посочилите такъв проблем 
ученици в малките градове и селата е с 45% по-висок от този  в 
най-големите градове -  София, Пловдив, Варна и Бургас. Също 
така сериозно са нараснали и различията между тези четири града 
и другите областни центрове по отношение на възможността за 
намиране на работа според завършващите средно образование.  

1.3. Трудното намиране на работа се счита като по-сериозен проблем 
от момчетата в сравнение с момичетата. Това е тенденцията и 
през  двете наблюдавани учебни години и независимо от 
определеното намаляване на този проблем и при двата пола 
различията между тях се запазват.  

1.4. Като цяло очакването  за трудно намиране на работа след 
завършване на средно образование е характерно за всички 
ученици, но е с по-силно проявление при тези с успех до 4,50. 
Независимо от това  успехът от предходната година не е толкова 
силен фактор за формиране на различия, какъвто например е 
мястото на живеене.  

1.5. ИСС установява много по-сериозни различия в оценките на 
учениците относно трудното намиране на работа в зависимост от 
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образованието на родителите. Този проблем е определено по-
характерен за завършващите, чиито родители са със средно и по-
ниско образование, и особено за тези с родители с основно или 
по-ниско образование.   

2. Другият посочен от учениците основен проблем е 
невъзможността за получаване на високи доходи, като това е 
заявено от всеки втори завършващ средно образование и през 
двете учебни години.  

2.1. Завършващите през учебната 2016/2017 година момичета 
определят невъзможността за получаване на високи доходи като 
по-сериозен проблем, докато през 2014/2015 учебна година 
различие между двата пола почти не се наблюдава.  

2.2. Много чувствителни са различията в оценките на този проблем 
между завършващите с успех над 4,50 и тези с по-нисък  успех.  

2.3. Налице са съществени различия в оценките относно 
невъзможността за получаване на високи доходи между 
учениците с родители с основно или по-ниско образование и тези 
с родители с по-високо образование.  

3. Трудното намиране на добра и подходяща работа е третият 
основен проблем  пред завършващите средно образование, и то 
във всички населени места.  

3.1. Докато през 2014/2015 учебна година  този проблем се среща по-
често сред завършващите в четирите най-големи града на 
страната, то през 2016/2017 г. той е най-характерен за учениците в 
другите областни градове под 300 хил. жители.  

3.2. Трудното намиране на добра и подходяща работа е по-често 
определяно като проблем от завършващите с успех от 
предходната година до 4,50 спрямо учениците с успех над 4,50.  

4. Посочените три проблема характеризират преди всичко 
икономическите причини и състоянието на пазара на труда в 
отделните типове населени места. Във връзка с това се наблюдава 
определена тенденция, която формира някои различия между 
населените места в зависимост от тяхната големина.  

4.1. Определено условията за намиране въобще на работа са 
подобрени в София, Пловдив, Варна и Бургас, което е намалило 
дела на посочилите този проблем ученици в страната като цяло.  
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4.2. Независимо от наблюдаваното намаление на процента на 
заявилите този проблем ученици в областните градове с 
население до 300 хил. жители  в тези градове  се установява по-
чувствително нарастване на мненията за невъзможността за 
получаване на по-високи доходи и намиране на подходяща 
работа. 

4.3. На базата на своите проучвания ИСС констатира, че в тези по-
малки областни градове най-вероятно е подобрена възможността 
за  намиране  въобще на работа от завършващите средно 
образование, но същевременно  са налице  нарастващи проблеми 
пред тези ученици да намерят подходящата и добра работа, която 
да им осигури по-високи доходи. 

4.4. Установява се също така и нарастване на оценките  на 
завършващите в четирите най-големи града относно 
невъзможността за получаване на високи доходи независимо от 
изразеното тяхно мнение за подобряване на условията за 
намиране на работа, както и на подходяща работа. 

4.5. ИСС подчертава, че желанието за по-високи доходи и 
невъзможността за тяхното получаване са много типични и 
нарастващи проблеми в областните градове, докато в останалите 
градове и селата основните предизвикателства пред 
завършващите са свързани с намиране въобще на работа и може 
би затова те не поставят по-сериозно изискване за високи доходи.  

5. ИСС обръща сериозно внимание, че и през учебната 2016/2017 
година завършващите средно образование определят като 
четвърти основен проблем на мястото на живеене недоброто 
образование, което получават.  През 2014/2015 учебна година 
това е констатация на 26% от завършващите, докато през 
2016/2017 учебна година това са заявили 28% от тези ученици.  

5.1. Най-сериозно този проблем се поставя от учениците в областните 
градове под 300 хил. жители, като от 31% до 33% от тях са го 
посочили в двете проучвания на ИСС.  

5.2. Процентът на заявилите недоброто образование като основен 
проблем в най-големите градове е близък до средния за страната, 
а  в  най-малките градове и селата учениците имат най-ниски 
претенции към качеството на своето образование. 
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5.3. Завършващите средно образование момичета са много по-
критични по отношение на качеството на получаваното 
образование спрямо момчетата.  

5.4. С нарастване на успеха се констатира тенденция на по-сериозно 
увеличаване на негативните оценки на завършващите ученици по 
отношение на образованието, което получават в мястото на 
живеене.  

5.5. Също така с нарастване на образованието на родителите се 
наблюдава безспорно увеличение на процента на завършващите 
ученици, които посочват като един от основните проблеми на 
местоживеенето невъзможността за получаване на добро 
образование.  

6. Лошото състояние на пътищата, транспорта и социалната 
инфраструктура са другите проблеми на мястото на живеене 
според завършващите средно образование.  

6.1. Докато при оценките за състоянието на пътищата и транспорта 
има сходство между учениците в отделните типове населени 
места, то тяхната реакция по отношение на недостатъчните 
възможности за забавление и спорт нараства много чувствително 
с намаление на големината на населеното място.  

 
 

IV. НАГЛАСИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ В ЧУЖБИНА  
 

1. ИСС констатира, че за около една трета от завършващите средно 
образование през 2017 г. ученици е налице нагласа за заминаване в 
чужбина. Около 40% от учениците с такива намерения желаят да 
ги осъществят веднага след завършване на средното образование и 
още 22% се очаква да направят това през следващите 2 – 3 години.  

2. Малко по-силно намерението за заминаване в чужбина е изразено в 
най-големите четири града на страната, но като цяло различията с 
другите областни центрове,   както и с другите по-малки градове и 
селата, не са много големи.  

2.1.  По-висок е процентът на учениците в най-големите четири града с 
намерение да продължат образованието си  в чужбина и след това 
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да се върнат в България спрямо другите областни градове и по-
малките населени места.  

2.2.  Същевременно с намаляване на големината на населеното място се 
увеличава желанието на завършващите да потърсят временна 
работа зад граница и след това да се върнат в България.  

2.3. Определено по-високи са  нагласите на учениците в четирите най-
големи града за  преселване постоянно в чужбина спрямо тези в 
областните градове и особено в по-малките градове и  селата на 
страната. Относителният дял на посочилите като много вероятно 
осъществяването на такава миграция ученици от София, Пловдив, 
Варна и Бургас е съответно с 13% по-висок  от този показател за 
другите областни градове и с 65% от този в  останалите  градове и 
селата.  

3. Не се наблюдават различия между завършващите момчета и 
момичета по отношение на тяхното желание да продължат 
образованието си в чужбина и след това да се върнат в България.  

3.1. Същевременно намерението за временно  заминаване в чужбина с 
цел работа и след това връщане в България е по-вероятно да се 
осъществи при момчетата спрямо момичетата, които завършват 
средно образование.  

3.2. Съвсем минимални са различията между намеренията на 
завършващите момчета и момичета  да се преселят да живеят 
постоянно в чужбина, като средно един  на шест от тях е показал 
такава нагласа.   

4. Намерението за заминаване в чужбина е много по-характерно за 
учениците с отличен успех от предходната учебна година спрямо 
другите завършващи средно образование.  

4.1. Относителният дял на учениците с успех до 4,50 и с намерение да 
потърсят временно работа в чужбина и да се завърнат след това в 
България е със 76% по-висок от този на завършващите с отличен 
успех от предходната  учебна година.  

4.2. Същевременно намерението за постоянно преселване в чужбина е   
с 60% по-изразено при учениците с отличен успех от предходната 
учебна година спрямо тези с успех до 4,50.  

4.3. ИСС отново подчертава, че за завършващите с най-ниско 
образование много по-характерно е желанието за временна работа 
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в чужбина и за връщане след това в България, докато за учениците 
с най-висок успех определено по-силно е намерението за 
постоянно заселване зад граница.  

5. Завършващите, чиито родители са с висше или с основно и по-
ниско образование, са с по-високи нагласи за заминаване в 
чужбина от тези с родители със средно образование. Това е 
тенденция, която се наблюдава и през  двете изследвани от ИСС 
учебни години.  

5.1. Семейната среда  и най-вече образованието на родителите оказват 
силно влияние върху мотива за заминаване в чужбина. Делът на 
завършващите с родители  висшисти и с много голяма вероятност 
за  продължаване на образованието в чужбина и връщане в 
България е с над 50% по-висок от този при учениците, чиито 
родители  са с най-ниско образование.  

5.2. Желанието за намиране временно на работа в чужбина и след това 
завръщане в България е по-силно изразено при учениците, чиито 
родители са със средно или по-ниско образование, спрямо тези с 
родители висшисти.  

5.3. Същевременно с  около 90% е много по-вероятно учениците от 
семейства на висшисти да се преселят да живеят постоянно в 
чужбина спрямо завършващите, чиито родители са с основно или 
по-ниско образование.  

6. Най-предпочитаната държава за миграция от завършващите средно 
образование е Великобритания, като тя е посочена от почти всеки 
четвърти, възнамеряващ да напусне страната ученик.  

6.1. Великобритания е по-предпочитана за учениците в големите 
градове спрямо тези в малките градове и селата.  

6.2. Около 23% от желаещите да заминат в чужбина ученици са 
определили Германия като предпочитана страна. Нагласите обаче 
за миграция в тази страна се увеличават с намаляване на 
големината на населеното място.  

6.3. Средно един на десет завършващи ученици е посочил САЩ като 
предпочитана дестинация за заминаване.   

6.4. Друга желана страна е Холандия, като това предпочитание 
нараства много чувствително с увеличаване големината на 
населеното място.  
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6.5. Намерение за заминаване в Испания, Франция и Италия са заявили 
по около 4% от завършващите средно образование ученици.  

7. Великобритания е много по-предпочитана за заминаване държава  
от учениците с отличен успех от предходната година спрямо тези с 
успех до 4,50, като различието между тях е над 60%. 

7.1. Учениците с най-нисък успех изразяват малко по-високи нагласи 
за заминаване в Германия спрямо тези с по-висок успех от 
предходната година.  

7.2. С нарастване на успеха от предходната година се наблюдава 
увеличаване на предпочитанието за заминаване в държави като 
САЩ, Холандия, Франция и Австрия.  

8. ИСС констатира известно нарастване на  дела на учениците, които 
възнамеряват да заминат сами за чужбина. Ако през учебната 
2014/2015 година такова намерение са заявили 25% от 
завършващите с нагласи за чужбина, то през учебната 2016/2017 
година това е характерно за 30%.  

8.1. Налице са различия в решението за самостоятелно напускане на 
страната след завършване на средно образование в различните по 
големина населени места. Относителният дял на завършващите в 
областните центрове с намерение за самостоятелно заминаване в 
чужбина е по-висок с 33% до 43% спрямо този в по-малките 
градове и селата през разглежданите две учебни години. Според 
ИСС това е доказателство за определена по-висока сигурност и 
увереност на завършващите от по-големите градове по отношение 
на възможностите им за реализация и въобще за справяне с 
проблемите в чужбина.  

8.2. Около 15% от учениците с намерение за напускане на страната 
възнамеряват да направят това със семейството си. Този процент е  
по-висок в малките градове и селата спрямо останалите населени 
места, което по друг начин изразява по-високата решителност и 
увереност на завършващите в големите градове за успех в чужбина.  

9. И през двете изследвани учебни години относителният дял на 
момчетата, които предпочитат да заминат самостоятелно в 
чужбина, спрямо всички с намерение за външна миграция момчета 
е определено по-висок от съответния показател при момичетата.  
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9.1. По-висок е и процентът на завършващите момчета с намерение за 
напускане на страната с приятели спрямо този при момичетата.  

9.2. Като цяло може да се направи изводът за наличие на по-висока 
сигурност и увереност при момчетата за успешна реализация в 
чужбина спрямо ситуацията при момичетата.  

10. Успехът на ученика е безспорен фактор за неговата сигурност  и 
увереност при реализиране на намеренията за заминаване в 
чужбина. Налице е правопропорционална връзка между 
повишаването на успеха от предходната учебна година и 
увеличаването на дела на завършващите средно образование, които 
възнамеряват да заминат сами в чужбина. 

10.1. При завършващите с отличен успех от предходната учебна година 
се констатират с около 50% по-високи нагласи за самостоятелно 
заминаване в чужбина спрямо учениците с успех до 4,50. 

10.2. И при двете проучвания на ИСС  се установява,  че с намаляване 
на успеха на учениците се увеличава чувствително делът на 
желаещите да заминат в чужбина заедно със семейството си.    

11. Образованието на родителите е също фактор за начина на 
заминаване в чужбина, като се установява пряка връзка между по-
високото образование на родителите и по-силно изразеното 
намерение на учениците за самостоятелно напускане на страната.  

12. Извършените две проучвания на ИСС показват, че средно около  
70 % от завършващите ученици с намерение за заминаване в 
чужбина имат близки или роднини зад граница, при които биха 
могли да отидат.  

12.1. Наблюдава се тенденция, при която с намаляване на големината 
на населеното място се увеличава чувствително делът на 
желаещите да заминат в чужбина ученици с близки и роднини зад 
граница. Докато в четирите най-големи градове наличието на това 
обстоятелство е заявено от 61%  до 64% от завършващите с нагласа 
за заминаване в чужбина, то в най-малките градове и селата този 
факт се констатира за 74% от този тип ученици.   

12.2. Според ИСС това е свидетелство за едно по-динамично 
обезлюдяване на малките градове и селата  спрямо големите 
градове в резултат от миграцията в чужбина от предходните 
години.   
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12.3. Също така високият процент на заявилите наличие на близки и 
роднини зад граница ученици може да се приеме и като фактор за 
формиране  на намерения за заминаване в чужбина предвид 
известна сигурност, която те имат с такъв тип роднини. 

12.4. ИСС констатира, че относителният дял на завършващите 
момичета с намерение за напускане на страната и с близки и 
роднини зад граница е по-висок от този при момчетата както през 
учебната 2014/2015 година,  така и през учебната 2016/2017 година.  

12.5. Относителният дял на завършващите с намерение за заминаване в 
чужбина с отличен успех от предходната учебна година, които 
имат роднини и близки в чужбина, е по-нисък от този на учениците 
с по-нисък успех и особено на тези с успех до 4,50.  

 
 
 V. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ В ЧУЖБИНА 

      И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЯНА НА РЕШЕНИЕТО 

 
1. По-високите доходи и стандарт на живот са основната причина за 
заминаване в чужбина, която са обявили завършващите средно 
образование и през двете изследвани учебни години.  

1.1. Възможността за получаване на добро висше образование е друга 
причина, която макар и с около три пъти по-малък дял увеличава 
своето значение през разглеждания период между двете учебни 
години.  

1.2. С подобно влияние за формиране на намерението за заминаване в    
чужбина е и възможността за намиране на добра работа.  

1.3. Материалното подпомагане на семейството като предпоставка за 
заминаване в чужбина се констатира при около 5% от учениците с 
намерение за напускане на страната.  

1.4. Нежеланието за живеене в България е причина за формиране на по-
малко от 4% от намеренията за заминаване в чужбина, което 
показва, че причините за напускане на страната са от друг 
характер.  
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2.   Възможността за получаване на добро висше образование е два 
 пъти по-силен мотив за заминаване в чужбина сред учениците в 
 областните градове спрямо тези в останалите градове и селата. 

2.1. Противоположни тенденции се наблюдават по отношение на 
намирането на добра работа в чужбина, която причина за 
напускане на страната е много  по-съществена в малките градове и 
селата спрямо най-големите градове – София, Пловдив, Варна и 
Бургас.  

3. ИСС констатира, че възможността за по-високи доходи и стандарт    
на живот е определено по-силна причина за заминаване в чужбина 
при завършващите момичета, отколкото при момчетата.   

3.1. Също така в много по-голяма степен завършващите момичета имат 
нагласа за заминаване в чужбина с цел получаване на добро висше 
образование спрямо нагласите при момчетата.  

3.2. Много по-силен е обаче мотивът за заминаване в чужбина при 
завършващите момчета с цел намиране на добра работа.  

3.3. Момчетата избират малко по-често чужбина от момичетата с цел 
да помогнат материално на семейството си. 

4. Успехът от предходната учебна  година формира различия  между 
завършващите ученици по отношение на причините за заминаване 
в чужбина.  

4.1. ИСС установява много силно изразена тенденция на нарастване на 
влиянието на възможността за получаване на по-добро висше 
образование като причина за заминаване в чужбина с повишаване 
на успеха на завършващите ученици.  

4.2. Друга причина е намирането на добра работа, като при учениците с 
по-нисък успех от предходната учебна година нейното влияние е 
много по-силно  при формиране на намеренията за заминаване в 
чужбина.  

4.3. ИСС отбелязва много по-високото влияние на възможността за    
материално подпомагане на семейството като причина за 
заминаване в чужбина при учениците с най-нисък успех спрямо 
тези с по-висок и особено с отличен успех.  

5. Образованието на родителите е със силно влияние върху 
формирането на причините за нагласите за заминаване в чужбина, 
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както и за условията за промяна на тези нагласи сред 
завършващите средно образование.  

5.1. Много съществени са различията във връзка с възможността за 
получаване на добро висше образование в чужбина като причина 
за напускане на страната при учениците, чиито родители са с 
висше образование, и при тези с родители с по-ниско образование.  

5.2. При учениците, чиито родители са с най-ниско образование, 
материалното подпомагане на семейството е мотив с многократно 
по-силно значение спрямо останалите завършващи и имащи 
намерение за напускане на страната ученици.  

5.3. Различия съществуват  и по отношение на възможностите за по-
високи доходи и стандарт на живот като причина за миграция, 
която е по-силно изразена при децата с родители с по-високо 
образование.  

6. За всеки двама от средно трима завършващи с намерение за 
заминаване в чужбина ученици намирането на добре платена 
работа в България е условие, при което те биха останали в 
страната.  

6.1. ИСС подчертава, че подобряването на икономическата ситуация в 
страната е посочено като условие за промяна на намерението за 
миграция от около 40% от учениците с външни миграционни 
нагласи. 

6.2. Намирането на работа по специалността е друго условие, което е 
поставено от около 30% от тези ученици.  

6.3. Възможността за започване на собствен бизнес е следващото 
условие за промяна на решението за напускане на страната, което  
формулират завършващите средно образование.  

6.4. Други два фактора, които биха повлияли за промяна на решението 
за заминаване в чужбина, са наличието на политическа стабилност 
и по-значителното намаляване на корупцията в страната.  

6.5. Възможността за намиране на добре платена работа в България е 
по-съществено условие за оставане в страната сред завършващите 
момчета спрямо момичетата през учебната 2016/2017 година, 
докато през 2014/2015 г. не се наблюдават  различия между двата 
пола.  
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6.6.  Също така започването на собствен бизнес е много по-силен 
фактор за промяна на миграционните намерения при момчетата 
спрямо момичетата, които завършват средно образование.  

6.7. При завършващите момичета намирането на работа по 
специалността в България би оказало определено по-силно влияние 
върху промяната на намерението за заминаване в чужбина, 
отколкото при момчетата.  

6.8. Момичетата поставят по-често като условие за промяна на 
намерението за миграция подобряването на икономическата 
ситуация в страната.  

6.9. Намирането на добре платена работа в България би повлияло 
много по-силно за промяна на намерението за заминаване в 
чужбина при учениците с успех до 5,50, докато при тези с отличен 
успех  то е по-слабо.  

6.10. Започването на собствен бизнес ще се отрази по-чувствително 
върху промяната на решението за миграция отново при 
завършващите с успех от предходната година до 5,50 и много по-
слабо - при тези с отличен успех.  

6.11. За завършващите средно образование с по-висок успех през 
предходната година по-силно значение за промяната на 
миграционните намерения би оказало подобряването на 
икономическата ситуация в страната, както и намирането на работа 
по специалността.  

6.12. Също така учениците с по-висок успех са много по-чувствителни 
по отношение на наличието на политическа стабилност и 
намаляването на корупцията като условие за промяна на 
намерението за заминаване в чужбина.  

6.13. Трябва да се отбележи, че учениците с най-висок успех имат  
определено най-високи изисквания и към необходимостта от 
значително подобряване на здравеопазването като следващо 
условие за оставане в страната.  

6.14. Намирането на добре платена работа в България е по-съществено 
условие за промяна на намерението за миграция при учениците, 
чиито родители са със средно или по-ниско образование. 

6.15. Също така за учениците с родители, чието образование е средно и 
по-високо, много по-съществено условие за промяна на 
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намеренията за напускане на страната спрямо  учениците с най-
ниско образование на родителите са наличието на политическа 
стабилност и намаляването на корупцията.  

6.16. По-високото образование на родителите е свързано и с 
нарастване на изискванията на завършващите средно образование 
към здравеопазването като условие за промяна на намерението за 
заминаване в чужбина.   

 
       В заключение ИСС още веднъж подчертава, че в страната вече са 
налице формирани тенденции в миграционните нагласи на завършващите 
средно образование ученици, които поставят пред изключително сериозни 
проблеми развитието на редица общини в страната. 
 
        Затова миграционните нагласи и възможностите за въздействие 
върху формиращите ги причини трябва да се разглеждат не само като 
основен проблем на демографското развитие, но и като решаваща 
предпоставка за бъдещето на множество населени места  в България.  
 
 
         
 

 
 
 

(п) 
проф. д-р Лалко Дулевски 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 


