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Търсещи 

работа лица

Агенция

по заетостта

Работодатели 

Възможности за посредничество и 

услуги за хора с увреждания



Посредничество по информиране и

наемане на работа

Психологическо подпомагане

Професионално ориентиране

Включване в обучение на възрастни

Включване в програми и мерки за заетост

и обучение и схеми на ОП РЧР

За търсещи 
работа лица с 
увреждания

Средства за стипендии и транспортни

разходи

Информиране за свободни работни места

и за програми и мерки за запазване и

насърчаване на заетостта



Специфика в посредничеството при търсене 
на работа за хора с увреждания

 Диференциран подход;

 Трудов посредник за работа с хора с увреждания във 
всяка дирекция “Бюро по труда”;

 Индивидуален план за действие с подходящи стъпки;

 Търсене и предлагане на подходяща работа, съобразена 
със здравословното състояние на лицето с увреждане.



Търсещи работа 

лица с недостиг 

на определени 

компетенции –

включване в 

обучение на 

възрастни

Търсещи работа 

лица със 

сериозни 

проблеми –

диагностика на 

проблемите

Индивидуална работа с търсещите работа хора 
с увреждания

Активни 

търсещи работа 

лица на 

пазара на труда 

– насочване 

към свободни 

работни места 
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Надомен труд

Специализирани 

предприятия и 

кооперации на 

хора с

увреждания

Работодатели

Първичен пазар на 

труда

Частни посредници и 

предприятията, които 

осигуряват временна работа

Социални 

партньори, НПО, 

браншови 

организации и др.



Посредничество за устройване на работа

Включване в програми и мерки за заетост

и обучение

Преференции при наемане

на хора с увреждания

Преференции за стажуване

на хора с увреждания

Преференции за насърчаване на

териториалната мобилност

Контакти с 

работодатели

Информиране за възможностите за

наемане на работа на хора с увреждания



Правилник за 
прилагане на 

ЗНЗ

Национален 

план за действие 

по заетостта

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЕТОСТТА

Закон за
насърчаване 
на заетостта



Националният план за действие по заетостта през 2014 г. 

(НПДЗ)

Основни целеви групи

безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.;
безработни над 50-годишна възраст; 
безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда

професионална квалификация и недостиг на ключови
компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование
(включително от ромски произход);

хора с увреждания; 
неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени 

лица.



Финансиране

Програми и 

мерки по 

Закона за 

насърчаване 

на заетостта

(ЗНЗ)

Агенция

по заетостта

Схеми по 

Оперативна 

програма 

“Развитие на 

човешките 

ресурси” (ОП 

РЧР)



Държавен бюджет

73 млн.лв.

За субсидиране заетостта на 

21 882 безработни лица, в т.ч. 

15 011 - по програми и проекти

6 871 - по насърчителни мерки    

За осигуряване на обучение на 

12 851 безработни лица.

Финансиране от Държавния бюджет



Национални програми и мерки за 

насърчаване на заетостта

Равни възможности за хората с 

увреждания на пазара на труда

Предоставяне на средства за 

субсидирана заетост

Повишаване пригодността за 

заетост 

Създаване на условия за достоен и 

самостоятелен живот



Национални програми, насочени към хората с 

увреждания

 Национална програма за заетост и обучение на

хора с трайни увреждания

 Национална програма “Асистенти на хора с 

увреждания” 

 Национална програма “Кредит без лихва за хора 

с увреждания”



Национални програми, насочени към хората с 
увреждания

НП за заетост и професионално обучение за хора с 
трайни увреждания

 Основна цел: Повишаване пригодността за заетост и 

осигуряване на заетост до 24 месеца на регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни 

увреждания или преминали успешно курс на лечение за 

зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна 

възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната 

им изолация и за пълноценното им интегриране в 

обществото. 

 Очаквани резултати: Осигуряване на заетост на 1 964 лица, 

от тях нова заетост на 100 лица.



НП “Асистенти на хора с увреждания”

Национални програми, насочени към хората с 
увреждания

• Основна цел: Предоставяне на грижа в семейна среда на 

хора с трайни увреждания чрез осигуряване на заетост на 

безработни лица като лични асистенти

• Целева група: Безработни лица, подпомагани по реда на 

чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за 

отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи 

за хора с увреждания или тежко болни лица, както и  

безработни, полагащи грижи за изведени от 

специализирани институции лица или деца с увреждания.

• Очаквани резултати: Осигуряване на заетост на 2000 лица 

при 5 - часов работен ден, осигуряване на качествени грижи

на хора с трайни увреждания. 



Национални програми, насочени към хората с 

увреждания

Национална програма ” Кредит без лихва за   хора с увреждания”

 Цели: Осигуряване на заетост, равнопоставеност и създаване на условия за
пълноценен живот и трудова реализация на хора с увреждания, чрез:
формиране на предприемаческа нагласа и подпомагане на
социалноикономическата им интеграция; създаване на условия за развитие на
собствен бизнес на кредитоискатели по проект “Гаранционен фонд за
микрокредитиране; стимулиране на самонаемането и създаване на нови
постоянни работни места.

 Целева група: лица с увреждания, включително еднолични търговци, както и
кредитополучатели - юридически лица, в които съдружник е лице с увреждания,
отпуснати до 15.10.2008г. по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”
на МТСП.

 Основни дейности и финансиране: Възстановяване на лихвите (в размер до
10%) по кредитите на 46 лица с увреждания, кредитополучатели по проект
“Гаранционен фонд за микрокредитиране” на МТСП.



Програми и проекти за заетост и обучение, специално 

насочени към групата на младежите, така и такива, по които те  
са част от целевите групи

• Програма „Старт на кариерата”;

• Проект „От обучение към заетост” на Асоциация на индустриалния

капитал в България (АИКБ);

• Проект „Компас” на Конфедерация на труда „Подкрепа”;

• Проект „Шанс за работа” – 2014” на Конфедерация на

независимите синдикати в България (КНСБ);

• Проект „Професионално обучение и мотивация с цел постигане на

пригодност за заетост” на Държавно предприятие „Българо-германски

центрове за професионално обучение” (БГЦПО);

• Регионални програми



Национални програми за обучение и заетост

Програма “Старт в кариерата”- Компонент I

 Основна цел: Осигуряване на възможности за придобиване 

на трудов стаж в публичната администрация на младежи, 

завършили висше образование, с цел улесняване на 

прехода между образованието и пазара на труда.

 Очаквани резултати: Осигуряване на заетост на 1 971 

младежи, от тях на 400 новонаети



Проекти на социалните партньори

 Проект “Компас” на КТ “Подкрепа” - обучени 2220 безработни лица,
включени в субсидирана заетост 222 лица и заетост на първичния
пазар на 30% от успешно завършилите. .

 Проект “Шанс за работа 2014” на КНСБ – обучени 1954 безработни
лица, включени в стажуване – 780 лица.

 Проект “От обучение към заетост” на АИКБ - обучени 1880
безработни лица, включени в субсидирана заетост – 506 лица,
включени в заетост на първичния пазар – 320 лица.

 Проект “Професионално обучение и мотивация с цел постигане на
пригодност за заетост” (ПРО-МО-ПРИ)” - Обучени 1550 безработни
лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, обучени
200 обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници.



Програми и проекти за заетост и обучение, специално 

насочени към групата на младежите, така и такива, по 

които те  са част от целевите групи

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

• Основна цел: Повишаване на заетостта,намаляване на 

безработицата   и повишаване качеството на работната сила в 

регионите .

• Целева група:безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 24г. вкл.; 

хора с увреждания

• Очаквани резултати: Реализация на 256 регионални програми за 

заетост и осигуряване на заетост на 2000 безработни лица



Държавен бюджет

Разходи за социални и 

здравни осигуровки

Разходи за социални и 

здравни осигуровки и 

разходи за трудово 

възнаграждение

Насърчителни мерки за работодатели



ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ

ЗА ДА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ РАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА: 

Да няма изискуеми публични задължения

Да отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за

държавните помощи

Да е регистриран по действащото законодателство

Да няма задължения за неизпълнение на сключени договори по

програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси“

Да не е получавал средства от други източници за финансиране на

същите разходи 



Насърчителни мерки за работодатели

Подборът и оценката на работодателите се извършват от Съвет за 
сътрудничество към дирекция “Бюро по труда” по следните критерии:

Средносписъчна численост на персонала в предприятието за

месеца преди кандидатстването;

Вид на основната дейност;

Ползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца;

Изпълнение на задълженията по предходни договори.

Оценката по отделните критерии се извършва при условия и

параметри, определени в Методика, утвърдена със заповед 

на Министъра на труда и социалната политика.



Поддържащ период на 

заетост, равен на периода 

на субсидиране

На обявеното работно място 

работодателят може да 

назначи последователно 

повече от едно безработни 

лица, насочени от ДБТ

Работодателят да не е 

освобождавал, през 

последните три месеца, 

работници и служители на 

длъжности, на които ще 

наема безработни 

Насърчава се заетостта на 

по-квалифицираната 

работна сила

Насърчителни мерки за работодатели

Специфични изисквания

/с изключение на някои конкретни мерки/



При наемане на безработни лица с трайни 

увреждания, вкл. военноинвалиди

(чл.52, ал.1 от ЗНЗ)

При наемане на безработни лица с трайни 

увреждания на временна, сезонна или 

почасова работа (чл.52, ал.2 от ЗНЗ) 

При наемане на безработни младежи до 29 

год. възраст с трайни увреждания, включително

военноинвалиди, както и младежи от социални

заведения, завършили образованието си

(чл.36, ал.2 от ЗНЗ)

Предоставяне на 

средства за трудово 

възнаграждение и 

всички социални и 

здравни осигуровки 

върху него (за не 

повече от 6 месеца)

Насърчителни мерки за работодатели, 

при наемане на хора с увреждания



При наемане на 

младежи до 29 год. възраст за стажуване

(чл. 41 от ЗНЗ)

При наемане на безработни младежи до

29 год. възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ)
Предоставяне на 

средства за трудово 

възнаграждение и 

всички социални и 

здравни осигуровки 

върху него (за не 

повече от 6 месеца)

Насърчителни мерки за работодатели

при наемане на младежи до 29 год.



При наемане на продължително безработни лица 

до 29-годишна възраст на непълно работно време 

(чл.36а от ЗНЗ)

При наемане на безработни лица до 29-

годишна възраст с основно или по-ниско

образование и без квалификация за 

чиракуване (чл. 41а от ЗНЗ) 

Предоставяне на 

средства за трудово 

възнаграждение и 

всички социални и 

здравни осигуровки 

върху него

Нови насърчителни мерки за 

работодатели при наемане на младежи 

до 29 год.

При наемане на безработни лица до 29-годишна 

възраст, завършили средно или висше образование

и без трудов стаж (чл. 36б от ЗНЗ) 



Национален план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 

www.az.government.bg
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