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Безработица 2019 г.
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Специалисти

С работническа професия

Без квалификация



Структура
на лицата с трайни увреждания на пазара на труда

В професионалната 
структурата на 
безработните с трайни 
увреждания с най-
висок 
дял  са тези без 
квалификация – 39.9% 
и с работническа 
професия – 36.3 %

Запазва се тенденцията в 
образователната 
структура на 
безработните с намалена 
работоспособност, с най-
голям относителен дял 
да са 
лицата със средно 
образование и тези с 
основно и по-ниско 
образование – 30.8%. 

30.8%

39.9 %

47.3 %

36.3 %



Специфика в посредничеството
при търсене на работа за хора с увреждания

ДИФЕРЕНЦИРАН 
/ИНДИВИДУАЛЕН/ ПОДХОД

ТЪРСЕНЕ И 
ПРЕДЛАГАНЕ НА 

ПОДХОДЯЩА РАБОТА, 
СЪОБРАЗЕНА СЪС 

ЗДРАВОСЛОВНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА 

ЛИЦЕТО С УВРЕЖДАНЕ

ИНДИВИДУАЛЕН 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

С ПОДХОДЯЩИ 
СТЪПКИ

Presenter
Presentation Notes
Съобразно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), всички хора са равнопоставени при ползване на услугите, предоставяни от териториалните поделения на АЗ – дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), след регистрирането им като търсещи работа лица. Безработните лица с увреждания, регистрирани като търсещите работа лица, могат да ползват услугите по заетостта, като не се допуска никаква форма на пряка или непряка дискриминация. Към всеки безработен с трайни увреждания, се прилага индивидуален подход. Предоставят се подходящи услуги по заетостта, съобразени със специфичните им потребности, здравословно състояние, придобити образование и квалификация.При регистрирането на лицата от тази целева група, с цел доказване на трайно намалената им работоспособност, се изисква да представят решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК)/ Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) (регламентирано в  Правилника за прилагане на ЗНЗ). Представянето на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК е основание за трудовия посредник да търси и да предложи подходяща работа, която да бъде съобразена със здравословното състояние на лицето с увреждане или включване в конкретно обучение на възрастни.Съгласно изискванията на ЗНЗ, на всички регистрирани безработни лица, в т.ч. на хората с увреждания, се изготвят индивидуални планове за действие (ИПД) до един месец от регистрацията им в ДБТ. В ИПД се предприемат подходящи стъпки, които да съдействат за своевременното устройване на работа. Насоката за работа с безработното лице се определя въз основа на изявеното от негова страна желание за работа, от предприеманите от негова страна действия в това отношение и от съществуващите в момента социални или здравословни проблеми на лицето.



Услуги:
предоставяни от дирекциите бюро по труда за хора с увреждания

за свободни работни места

Информиране

Включване в обучение на
възрастни

Обучение

за активно поведение на
пазара на труда 

Мотивиране

Професионално ориентиране

Психологическо подпомагане

Подпомагане

по информиране и наемане на
работа

Посредничество

Включване в програми и мерки за 
заетост

Заетост

Presenter
Presentation Notes
Въведена е организация, позволяваща предоставяне на специализирано трудово посредничество за безработните лица с увреждания, което включва: - мотивиране за активно поведение на пазара на труда; психологическо подпомагане; професионално ориентиране; включване в обучение на възрастни; предоставяне на информация за подходящи свободни работни места – при посещение на място или по електронна поща; насочване към подходящи работни места на първичния пазар на труда; включване в програми и мерки за обучение и заетост, реализирани от АЗ по реда на ЗНЗ, както и в проекти по ОП РЧР, при условие, че отговарят на заложените изисквания. Други услуги, предоставяни от трудовите посредници на регистрираните безработни лица с увреждания са, както следва: регистрация в ДБТ; определяне на среща с трудов посредник за изготвяне на ИПД за договаряне на стъпките за подпомагане устройването на работа; последващи срещи с трудов посредник по изпълнение на ИПД и др. В случай, че безработното лице с увреждане не може да посети ДБТ по обективни причини, се определя дата за среща с трудовия посредник или служител на ДБТ посещава лицето на място. В част от бюрата по труда, за които няма осигурена достъпна архитектурна среда или се помещават на повече от един етаж, се обособява подходящо място за обслужване на хора с двигателни увреждания.



Възможности
за устройване на работа на хората с увреждания

Социални партньори, 
НПО, браншови 
организации и др.

Частни посредници 
и предприятията, 
които осигуряват 
временна работа

Субсидирана 
заетост 

Специализирани 
предприятия и 
кооперации на хора 
с увреждания

Първичен пазар 
на труда

Надомен труд



Устроени на работа и включени в обучения

193 096
89%

23 160
11%

Устроени на 
несубсидирани 
работни места

Устроени в 
субсидирана заетост  23 160

77%

6 739
23%

Устроени в 
субсидирана 
заетост  

Устроени в 
субсидирана 
заетост с намалена 
работоспособност

Показател Брой Отн.дял

Безработни, започнали обучение за професионална 
квалификация по заявка от работодател 510 *
- лица с трайни увреждания 32 6,3%
Безработни, започнали обучение по ключови компетентности 656 *
- лица с трайни увреждания 60 9,1%
Безр., започнали професионално обучение 15 749 *
- лица с трайни увреждания 1 716 10,9%
Професионално ориентиране 42 265 *
- с намалена работосп. 2 124 5,0%
Активно поведение на пазара на труда 18 404 *
- с намалена работосп. 980 5,3%
Ателие за търсене на работа 52 614 *
- с намалена работосп. 2 616 5,0%

7 215

6 739

Устроени на несубсидирани 
работни места с намалена 

работоспособност

Устроени в субсидирана 
заетост с намалена 
работоспособност
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Мобилно бюро по т руда през 2020 г. – в 143 населени мест а

2020 г. Мобилно бюро по труда



Нови
посреднически
услуги

Целта на услугата е постигане на устойчива заетост, намаление на 
напускащите работа в кратки срокове след устройването им на работа, 
както по програми и мерки за заетост, така и на първичния трудов пазар, 
чрез консултации, психологическа и мотивационна подкрепа, търсене на 
обратна връзка с лицето чрез различни канали и комуникация с 
работодателите.
• Очакван обхват – 1 111 ментора

Предоставяне на цялостна подкрепа и на индивидуални услуги на
всеки член от семейството, съобразно специфичните
характеристики и потребности на лицата, в т.ч.:
• Информационни услуги;
• Професионално консултиране;
• Привличане към регистрация на нерегистрираните членове на

семейството;
• Определяне на сферата на подпомагане и целите още преди

регистрацията в бюрото по труда;
• Превантивна работа с ученици в основната или средна степен

на училищното образование.
• Очакван обхват през 2020 г. – 1268 семейства;

Консултация и менторство след започване на работа

Семеен трудов консултант



Програми
за ЗАЕТОСТ на хората с увреждания

През 2020 г.: 
Заетост на 1 235 лица с трайни 
увреждания, от тях нова заетост 
на 134 лица.

Бюджет: 
8 161 963 лв. 

През 2020 г.: 
Осигурена заетост на 3 330 лица при пълен или непълен 
работен ден за осигуряване на домашна грижа на:
- Лица с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане с 
определена чужда помощ;
-Лица на възраст над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване, които не са освидетелствани по съответния 
ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
Бюджет: 
14 575 419 лв.

НП “Заетост и 
обучение на хора с 

трайни увреждания” 

НП “Предоставяне на 
грижа в домашна 

среда” /нова/



Насърчителни Мерки:
за работодатели, при наемане на хора с увреждания

Очаквани резултати: 
Осигуряване на заетост на 5 лица до 29-
годишна възраст с трайни увреждания 
вкл. военноинвалиди, както и младежи 
от социални заведения, завършили 
образованието си.

Бюджет: 
11 664 лв. 

Очаквани резултати: 
Осигуряване на заетост 145 лица с 
трайни увреждания, включително
военноинвалиди на пълно или 
непълно работно време.

Бюджет: 
326 575 лв.

чл. 36, ал. 2  от ЗНЗ чл. 52 от ЗНЗ

Presenter
Presentation Notes
чл. 36,  ал. 2  от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието сичл. 52, ал. 1 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, за работа на пълно или непълно работно време



(продължение)

Насърчителни Мерки:
за работодатели, при наемане на хора с увреждания

През 2020 г.:
Заетост на 384 безработни лица с трайни увреждания, от 
които 218 лица са включени в нова заетост.

Бюджет: 1 054 713 лв. 

Схема за държавна помощ!

чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ

Presenter
Presentation Notes
През второто полугодие на 2017 г. АЗ започна изпълнение на мярката по чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. Мярката се предоставя под формата на схема за държавна помощ за назначаване на работещи с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и регламентите на ЕС, които го изменят, допълват или заменят. Новата мярка е подходяща и за работодатели, търсещи работна сила за производство на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури, които до този момент не можеха да получат финансиране чрез програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от АЗ, поради ограниченията, произтичащи от приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Субсидията, която се отпуска за финансиране по чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ е за не по-малко от 3 и не повече от 12 месеца, като се предоставят суми в размер до 75 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране.



Нови финансови параметри
МРЗ  2020 г. = 610 лв

Психолози

Кейс мениджъри

750 лв.
Програма Старт на 

кариерата

Ромски медиатори  с 
висше образование 

по 
НП АНЛ

700 лв.

НП Помощ за 
пенсиониране

Мелпомена

НП ЗОХТУ

Ромски медиатори със
средно обр. по 

НП АНЛ

650 лв.

Насърчителни мерки, 
съгласно чл. чл. 36,  

41, 41а, 46, 50, 52, 53а, 
55, 55а, 55г и  55д

от ЗНЗ

500 лв.

Насърчителни 
мерки, съгласно чл. 
чл. 36, 52, 53а и 55а 

от ЗНЗ за лица с 
висше образование

550 лв.

Както и средства за започване на собствен бизнес като микро предприятие по ЗМСП - 4000 лв.



Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”  2014-2020  

Целта на Компонент II е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни
увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в
заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление
чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за
заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.

Целева група

Обучения и заетост за младите хора

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни 
младежи до 29г. с установена степен на 
намалена работоспособност 75 и над 75 на сто.
Устроени на работа - 593лица с трайни 
увреждания

Обучения и заетост

Приоритетно подкрепяни безработни лица с
установена степен на намалена работоспособност
75 и над 75 на сто.
Устроени на работа - 9 388 лица с трайни
увреждания
Включени в обучение - 266

Компонент II от схеми от ОПРЧР: 
„ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА“
„ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ“



Предизвикателства

Липса на единна система за реално междуинституционално интегрирано взаимодействие за
предоставяне на услуги и подкрепа на лицата с увреждания;

Развитие на институционалната система от най-ранна възраст за професионално ориентиране,
мотивиране за труд и ангажираност, социални, трудови и други личностни умения,
съдействащи за адаптивност към реална житейска и трудова среда;

Нормативни промени и развитие на капацитета на бизнеса и администрациите за ползване на
алтернативни форми за заетост, в т.ч. надомна, дистанционна, виртуална и др;

Липса на достатъчно финансово обезпечаване на модернизирането, доработването и
интегрирането на ИС на институциите, в т.ч. на АЗ с други ИС, както и за текущо обучение на
персонала за придобиване и повишаване на уменията за работа с хората със специфични
потребности;

Потребност от по-широка ангажираност на браншовите и други работодателски организации и
на обществеността към развитие на социалната отговорност, благотворителност и подкрепа.

Финансова подкрепа за придобиване и развитие на професионални и личностни компетенции
чрез специализирани индивидуални обучения за хора с увреждания, вкл. чрез дуални и
аналогични на него форми за обучение



БЛАГОДАРЯ 
ЗА ВНИМАНИЕТО!

WWW.AZ.GOVERNMENT.BG

Заедно ще успеем!
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