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Безработица
по данни на Агенцията по заетостта
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Национален план за действие по заетостта 2020г. 
Програми и мерки за обучение и заетост на хора с трайни
увреждания
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания:
 планирани средства за 2020г. - 8 161 963 за заетост на 1 

236 лица, от които 134 лица – нововключени;
 изразходвани средства за първото полугодие – 3 885 421 

лв.; работили 1077 лица с трайни увреждания;
 субсидирана заетост 24 месеца – минимална заплата и 

дължимите от работодателя осигуровки;
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Национален план за действие по заетостта 2020г. 
мерки за обучение и заетост на хора с трайни
увреждания
 Чл. 36 ал 2; 
 Чл. 51 ал.2 – 75% от МРЗ и осигуровки;
 Чл. 52 ал.1; 
 Размери на субсидиите – съгласно НПДЗ – 500/550 лв

и осигуровки, ежегодно актуализиране;
 Подбор и оценка на работодателите чрез методика 

утвърдена от министъра;
 Период на субсидиране – до 12 месеца, НПДЗ 2020 – 6 

месеца;
 Изискване за запазване на заетостта – чл. 52 ал1
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Подкрепена заетост съгласно Закона за насърчаване 
на заетостта

 „Подкрепена заетост" е оказване на съдействие на безработни
лица с трайни увреждания и от други групи в неравностойно
положение на пазара на труда, съобразно специфичните им
потребности, за работа на несубсидирани работни места;
 Чл. 43а. (2015 г.) (1) Лице, регистрирано по чл. 27, ал. 2, т. 2, да
оказва посреднически услуги, може да кандидатства за предоставяне
на суми за подкрепена заетост по чл. 30а, ал. 1, т. 23 за всяко
безработно лице с трайни увреждания или от други групи в
неравностойно положение на пазара на труда, насочено от поделението
на Агенцията по заетостта, което е устроило на работа на
несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца –
финансиране – 700 лв. съгласно НПДЗ 2020г.

12



Подкрепена заетост съгласно Закона за 
насърчаване на заетостта

Чл. 26. Посредническите услуги по заетостта включват:
 1. информиране и/или консултиране на търсещите
работа лица и на работодателите;
 2. психологическо подпомагане на търсещите работа
лица;
 3. мотивиране за активно поведение на пазара на труда
и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и
обучение;
 4. насочване към обучение на възрастни;
 5. насочване и подпомагане за започване на работа,
включително в друго населено място в страната или в
други държави.
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Основни проблеми на пазара на труда в краткосрочен план

 Рязко нарастване на безработицата и недостиг на кадри;
 Ръст на безработицата в големите градове;
 Сезонната заетост - ден година не храни ;
 Самонаемане и социална сигурност;
 Осигуряването за безработица – жизнено важно;
 Новосъкратените конкурират безработните от уязвимите групи;
 Системите за социална защита изискват документирани заетост и 

възнаграждения.
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Основни предизвикателства и „тесни места“ на 
пазара на труда в дългосрочен план

Структурни предизвикателства (несъответствие 
между търсени и предлагани умения)

Краткосрочна заетост,

Продължителна безработица,

Ефективно използване на 

човешките ресурси,

Поляризация на пазара на 

труда,

Индустриалните отношения,

Недекларираните 

възнаграждения.



 Заетост в професии, отличаващи се с голям брой заети лица и професии с 
нарастваща роля на пазара на труда 

Професии 2021 г.  2030 г. Абсолютен 
прираст 

Продавачи в магазини 209 561 171 123 -38 439 
Административни специалисти 117 649 120 537 2 887 
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 111 581 106 757 -4 825 
Сервитьори и бармани 68 117 57 732 -10 386 
Приложни специалисти в държавната администрация 51 475 54 110 2 634 
Учители по общообразователна подготовка в средното 
образование (V-XII клас) 43 100 50 590 7 491 
Учители в начален етап на основното образование (I-IV 
клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 36 869 43 258 6 389 
Медицински сестри и акушерки 46 917 51 798 4 880 
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 38 846 42 174 3 328 
Лекари 24 933 27 351 2 418 

Източник:Средносрочни и дългосрочни  прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2034 г. 
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Бъдещето на труда и промените в работните места
 Бързите технологични промени, автоматизацията и дигитализацията 

променят качеството и продуктивността на труда.
 Процесите се автоматизират, използват се роботи и изкуствен интелект, 

създават се качествено нови работни места, други стават излишни, 
откриват се нови сектори, продукти и услуги. 

 Роботите заместват човека най-напред при рутинните дейности, 
каквито има доста и в икономиката на нашата страна – оператори на 
машини, на линиите за монтаж на автомобили, но и някои по-
елементарни офис дейности.

 Едни работни места се закриват, но други се откриват – за 
компютърни инженери, управление на машинни захранващи 
устройства или разтоварващи машини. Процесът на дигитализация ще 
допринесе за създаване на нови работни места в областта на научните 
изследвания, технологиите, инженерството и математиката ;

 Трудно ще се автоматизират услугите за човека – медицински, 
социални, свързани със свободното време и развлеченията, резултат от 
повишаването на стандарта на живот. 
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Кои ще бъдат безработните в бъдеще?

Вероятно…
 Нискоквалифицирани работници поради автоматизация на 

рутинната работа и намаляващо предлагане на работни места 
за тази група,

 Работници със средно ниво на квалификация поради 
поляризацията на труда, изместени от по-
висококвалифицирани,

 Висококвалифицирани специалисти, чиито професии отмират 
или заети с мениджмънт, планиране, контрол – където има 
повторяемост и стандартизация и е възможна автоматизация;
 Личности с проблеми с ученето през
целия живот, не умеещи да работят в 

екип, да се самоорганизират и балансират 
трудовия и личния живот и др. 



Водещи са уменията за
 Креативност,
 Работа под стрес, риск и решаване на проблеми
 Комуникативност и сътрудничество, но и 

устойчивост на самоизолация,
 Самоуправление,
 Самоорганизиране на труда,
 Емоционална компетентност,
 Приятели на дигитализацията и роботизацията,
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Задачи на държавата и работодателите

 Индивидуализирана оценка на възможностите, 
подкрепа за придобиване на знания и умения, 
подпомагане на достъпа до новите форми на заетост;

 Адаптиране на работното време, обучението, развитие 
на кариерата;

 Социален диалог;
 Баланс между изискванията на работата (работна 

среда, организация на труда, управление) и 
индивидуалните възможности (здраве, умения, 
поведение, мотивация);

 Подкрепа на работоспособността – добро управление, 
участие на работника, сътрудничество между 
мениджмънта и работника;

20



Благодаря за вниманието!
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