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Въведение 
 

Националният план за действие по заетостта през 2014 г. (НПДЗ) подкрепя 

икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. 

Този план е ключов инструмент при прехода между два периода на развитие на 

политиката на пазара на труда: период на криза и период на оживление, на свиване и на 

ръст на заетостта, на замразяване и начало на ръст на социалните плащания, на свито и 

на бавно възстановяващо се вътрешно търсене. Той ще допринесе за реализиране на 

целите и поетите ангажименти на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 

2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2013 – 2020 г., на 

задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 г. – 2020 г., на Европейската 

гаранция за младежта. 

За пета поредна година планът включва одобрената от Националния съвет за 

насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие 

през 2014 г. Те ще бъдат постигнати чрез ускоряване нарастването на заетостта, 

преустановяване на ръста на безработицата, подкрепа за бизнеса за повишаване 

търсенето на работна сила и подготовка на кадри с необходимата квалификация. 

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2014 г. е 

„Ограничаване на безработицата чрез заетост в реалната икономика, включително на 

неравнопоставените групи на пазара на труда, като се възстановяват част от разходите 

на работодателите за наемане на безработни от тези групи, приоритетно от най-слабо 

развитите региони”. 

Действията, програмите и мерките в НПДЗ са съобразени с дългосрочните 

приоритети на Стратегията „Европа 2020” и необходимостта от подобряване на бизнес 

средата в България. Чрез тях ще се гарантира изпълнението на препоръките на 

Европейската комисия към страната в областта на пазара на труда.  

България започва да изпълнява европейската Гаранция за младежта от 2014 г. 

като действията за целта са включени в Национален план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта. Това е първата година от новия програмен период 

на структурните фондове на ЕС – 2014 г. – 2020 г. и същевременно е година за 

завършване на проекти и схеми по оперативните програми от изтичащия програмен 

период. 

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2014 г. са 

определени, като се очаква по-висок икономически ръст, постепенно стопанско 

оживление и активиране на вътрешното търсене и включват: 

 Активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните лица и 

най-вече на тези от неравнопоставените групи на пазара на труда. 

 Подобряването на бизнес средата, подкрепа за запазване на заетостта и 

ефективното използване на субсидиите за наемане на работа, използване на 

потенциала на ключови сектори на икономиката, подпомагане на заетостта в 

малките и средните предприятия и развитие на регионализацията. 

 Развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното 

партньорство. 

През 2014 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към 

следните основни целеви групи: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.1; 

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. 

                                                           
1 Съгласно Гаранцията за младежта, целевата група обхваща младежи под 25 г. (от 15 до 24 г.) 
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Финансирането на плана се осъществява със средства за активна политика на 

пазара на труда от Републиканския бюджет за 2014 г., както и със средства от 

Структурните фондове на ЕС. 

Изпълнението на плана ще допринесе за ограничаване на безработицата и ще 

осигури разнообразни възможности на заетите и безработните да получат нови знания 

и умения и да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда. 

В качество на инструмент за реализация на политиката по заетостта за 2014 г. 

НПДЗ съдържа информация за: 

 програмите, мерките и схемите за заетост и обучение и действията по 

Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта; 

 финансовите средства, източниците за финансиране, видовете стимули и 

техните размери – както за работодателите, така и за участниците в 

субсидирана заетост, обучение или насърчаване на мобилността;  

 отговорните институции за изпълнение на плана и техните партньори. 

 

Планът за 2014 г. е разработен в три части. Първата част представя състоянието 

на пазара на труда през 2013 г. и очакванията за 2014 г. Във втората част е определена 

националната политика по заетостта през 2014 г. и накратко европейските инициативи 

и документи по заетостта общо и включително за Европейската гаранция за младежта. 

В тази част са изложени и целите, приоритетите, целевите групи на политиката и 

програмите, мерките и действията в три основни направления: 

 Възстановяване на динамиката на трудовия пазар; 

 Подпомагане на създаването на нови работни места; 

 Укрепване на управлението на политиките по заетостта. 

 

Третата част съдържа приложенията, които конкретизират практическата 

реализация на плана от страна на отговорните институции и организации. Първото 

приложение включва кратки фишове на всички съдържащи се в НПДЗ 2014 г. проекти, 

програми, мерки и схеми по оперативните програми с посочени цели, основни 

дейности, целеви групи и отговорни институции, организации и партньори за тяхната 

реализация. Във второто приложение са регламентирани максималните размери на 

средствата по чл. 30а от Закона за насърчаване на заетостта за програмите и мерките за 

2014 г. В отделно приложение (3), което изпълнява ролята на указател, са определени 

видовете плащания за всяка програма или мярка, включена в плана. Финансовата 

таблица за разпределение на средствата от бюджета на МТСП за активна политика за 

2014 г. от държавния бюджет илюстрира средствата по програми, проекти и мерки и 

резултатите, които трябва да се постигнат като брой включени в заетост и обучение 

лица (приложение 4). В приложение 5 е включен анализ на изпълнението на НПДЗ 

2013 г. за деветмесечието с финансова таблица. Приложение 6 съдържа обобщена 

таблица с данни относно заетостта и безработицата в 28-те области на страната.  
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1. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА ПРЕЗ 2013 г. И ОЧАКВАНИЯ ЗА 2014 г. 

1.1. Макроикономическа среда, развитие на икономиката през 

2013 г. и очаквания за търсенето на работна сила през 2014 г. 

1.1.1. Развитие на икономиката през 2013 г. 

През деветмесечието на 2013 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната 

нарасна 0.7%2 на годишна база. Темпът на повишение на икономическата активност се 

забави спрямо предходната година, когато беше отбелязан растеж от 0.9%, в резултат 

на по-слабото вътрешно търсене. Така нетният износ беше в основата на формирания 

икономически растеж през първите девет месеца на 2013 г., с принос от 2 пр.п. Износът 

на стоки и услуги се увеличи с  8.6% в реално изражение, обусловен в голяма степен от 

базов ефект от свиването в ръста на показателя през деветте месеца на предходната 

година, а растежът на вноса се запази около стойността си от периода януари – 

септември 2012 г., в размер на 5.1%..  Така нетният износ успя да компенсира 

отрицателния принос на вътрешното търсене от 1.6 пр.п. Негативното развитие на 

вътрешното търсене бе резултат основно от намалението на бруто 

капиталообразуването, поради спад най-вече при запасите, в резултат от нарастването 

на износа, докато при инвестициите в основен капитал бе отбелязано минимално 

намаление от 0.3%. Частното потребление остана потиснато, поради слабото 

представяне на разходите за домакинствата, докато растежът на крайното потребление 

от 0.8% бе подпомогнат най-вече от правителственото потребление.Растежът на 

брутната добавена стойност (БДС) през първото деветмесечие на 2013г. беше формиран 

от секторите селско стопанство и услуги. Увеличението на новосъздадения доход в 

аграрния сектор от 8.1% бе подкрепено от благоприятните климатични условия и 

добрата селскостопанска реколта. Нарастването при услугите възлезе на 0.5%, с 

положителен принос най-вече от страна на финансови и застрахователни дейности;  и  

професионални дейности, научни изследвания, административни и спомагателни 

дейности3. Индустрията се характеризираше с отрицателно изменение на БДС през 

разглеждания период, което бе свързано с негативната динамика в строителството (спад 

от 2.6%), както и с отбелязаното понижение на новосъздадения доход в 

промишлеността с 0.9%. През септември и октомври динамиката на индекса на 

промишлено производство успя да излезе на положителна територия, с увеличение, 

съответно от 2% и 4.3% на годишна база, след период на понижение от четири поредни 

месеца.  

От началото на 2013 г. инфлацията в страната следва ясно изразена тенденция на 

понижение. Годишният темп на изменение на хармонизирания индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ) се забави значително и премина на отрицателна 

територия, като потребителските цени отчетоха понижение от 1% през ноември спрямо 

съответния месец на 2012 г., а дефлацията от началото на годината бе 1.3%. Сред 

основните фактори за динамиката на потребителските цени в страната беше спадът в 

левово изражение при международните цени на петрола и храните. Значителен принос 

за отчетеното понижение имаха и корекциите в административните цени. Те се 

понижиха средно с 4% за периода януари-ноември, което допринесе с 0.7 пр.п. за 

общата дефлация от началото на годината. Базисната инфлация4  също бе отрицателна, 

като възлезе на -0.5% на годишна база, както в резултат от по-ниските цени от внос, 

така и поради слабото вътрешно търсене. 

Забавянето в темпа на нарастване на цените през деветте месеца на годината 

спомогна за повишаване на покупателната способност на доходите на населението. Със 

                                                           
2 Растежът на БВП и динамиката на отделните му компоненти са представени със сезонно неизгладени данни. 
3 Съгласно групировка на отраслите по 10 икономически дейности. 
4 Услуги и неенергийни промишлени стоки, при изключване на влиянието на административни корекции. 
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започналия процес на стабилизиране на заетостта темпът на увеличение на средната 

работна заплата се понижи до 3.9% в номинално изражение, при ръст от 10.8% за 

периода януари – септември 2012 г. Същевременно, прирастът в реално изражение 

постепенно се ускори от 2.1% за първите три месеца до 4.4% за третото тримесечие на 

2013 г. Наблюдаваното подобрение в динамиката на заетите през 2013 г., в условията на 

ограничена икономическа активност, доведе до забавяне в темпа на нарастване на 

производителността на труда. Реалното увеличение на БВП на един зает се понижи до 

1% за първото деветмесечие, при средногодишен растеж от 4% за последните три 

години. По-бавното увеличение на производителността на труда бе фактор за 

влошаване в динамиката на разходите за труд на единица продукция (РТЕП). 

Увеличението на реалните РТЕП през първите девет месеца възлезе на 10%, повлияно 

основно от повишението на показателя в сектора на услугите, след като през 

предходните две години реалните РТЕП общо за икономиката отбелязаха намаление на 

годишна база от 2.2% и 2.6%, съответно през 2011 г. и 2012 г.5 В промишлеността се 

наблюдаваше слабо увеличение на реалните РТЕП от 2.7%, поради слабата 

икономическа активност, но секторът показа висока гъвкавост в приспособяването на 

разходите си за труд по време на кризата и съответно способност да поддържа 

разходната си конкурентоспособност. 

1.1.2. Очаквания за развитието на икономиката и пазара на труда през 2014 г. 

През 2013 г. се очаква българската икономика да отбележи реален растеж от 

0.6%, с основен принос от страна на външния сектор. Забавянето на растежа на 

вътрешното търсене, което започна от края на 2012 г., продължи и през първото 

полугодие на 2013 г., и за цялата година се очаква отрицателен принос, основно поради 

намаление на инвестициите. Свиването на вътрешното търсене се очаква да ограничи 

динамиката на вноса до 4.4% в реално изражение и при очакван растеж на износа на 

стоки и услуги от 6.8%, приносът на нетния износ към ръста на БВП е положителен, в 

размер на 1.5 пр.п. 

През 2014 г. очакванията за подобрение на перспективите пред европейската 

икономика се отразяват в ускоряване на растежа на българския износ до 7.2% в реално 

изражение, а вътрешното търсене ще започне да се възстановява, като очакванията са 

да отбележи увеличение от 1.9%. Повишението на износа и вътрешното търсене ще 

спомогнат за по-бързо нарастване и на вноса (7.1%), като нетният износ се очаква да 

има отрицателен принос към растежа от 0.1 пр.п. Така растежът на БВП за 2014 г. се 

очаква да достигне 1.8% в реално изражение, с положителен принос от страна на 

вътрешното търсене, най-вече по линия на потреблението, но така също и със слабо 

положително влияние от страна на инвестициите. 

Развитието на заетостта в началото на 2013 г. и очакванията до края на годината 

дават основание да се очаква стабилизиране в броя на заетите за цялата година около 

нивото им от 2012 г. През първото тримесечие броят на заетите надхвърли стойността 

си от края на 2012 г., а през вторите три месеца бе постигнат положителен ръст на 

заетостта и на годишна база6. Отчитайки сезонните колебания до края на 2013 г., 

очакванията са броят на заетите да се задържи около този от 2012 г. Същевременно, 

заедно със стабилизирането на заетостта, нивото на безработица се повишава. Това се 

дължи както на все още ограничените възможности за наемане на труд, така и на 

повишението на икономическата активност на населението. Въпреки обичайното 

раздвижване на пазара на труда през второто и третото тримесечие, нивото на 

безработица остава по-високо на годишна база през цялата 2013 г., като 

средногодишната му стойност се очаква да възлезе на 12.9%7. През 2014 г. 

                                                           
5 Показателят реални РТЕП е изчислен като компенсация на един нает разделен на БВП на един зает по текущи цени. 
6 По данни от Системата на националните сметки. 
7 Според дефиницията на НРС. 
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възстановяването на пазара на труда се очаква да продължи с ускорен темп и за разлика 

от 2013 г. ще се отрази в намаление на безработицата, чието средногодишно ниво се 

очаква да достигне 12.6%. С постепенното повишаване на заетостта растежът на 

средната работна заплата се очаква да се установи на около 5%, а напредването в темпа 

на нарастване на производителността на труда ще спомогне за намаляване на разликата 

между двата показателя, установена през 2013 г. 

Инфлацията през 2013 г. остава сравнително ниска, под влияние на 

благоприятната конюнктура на международните пазари на суровини, като 

средногодишният темп на изменение на ХИПЦ се очаква да бъде 0.6%. Все още 

свитото потребление и влошените очаквания на домакинствата, както и поевтиняването 

на стоките за дълготрайна употреба ще продължат да задържат базисната инфлация на 

сравнително ниско ниво. Влиянието на външните фактори за формиране на инфлацията 

в страната се очаква да остане слабо до края на годината. През 2014 г. средногодишната 

инфлация се очаква да достигне 1.8%. Не се очаква ускорение на инфлацията по линия 

на външни фактори, поради очакваното несъществено повишение на международните 

цени на храните и петрола, и стабилно евро. С възстановяването на вътрешното търсене 

се очакват по-високи относителни потребителски цени на услугите в сравнение с 

хранителните и нехранителните стоки. Данъчната политика също се очаква да има 

нисък принос за инфлацията. 

 

1.2. Заетост, безработица и неравнопоставени групи на пазара на 

труда през 2013 г. (за деветмесечието) и очаквания за промени в 

предлагането на работна сила през 2014 г., общо и по региони 

През деветте месеца на 2013 г. се наблюдава известно стабилизиране на пазара 

на труда. Икономически активното население на възраст 15-64 г. нараства с 27.9 хил. в 

сравнение с деветте месеца на 2012 и достига 3 324.4 хил. средно за деветте месеца на 

2013 г.8 Коефициентът на икономическа активност за същата възрастова група е 

68.3% или с 1.5 процентни пункта (п.п.) по–висок в сравнение с деветте месеца  на 

2012 г.  

Средният брой на заетите през деветте месеца на 2013 г. нараства в сравнение 

със същия период на предходната година, като по-значителен е ръстът на заетите в 

икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хуманно 

здравеопазване и социална работа“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Броят на 

заетите нараства във всички възрастови групи с изключение на заетите от възрастовите 

групи 15-24 г. и 25-34 г. Продължава тенденцията на нарастване на броя на заетите на 

възраст 55-64 г., като коефициентът им на заетост също се увеличава (с 1.6 п.п.) спрямо 

деветмесечието на 2012 г. и достига 47.3% средно за деветте месеца на 2013 г.   

Коефициентът на заетост на населението на възраст 15-64 г. е 59.4%, а този на 

населението на възраст  20–64 навършени години е 63.5% през деветте месеца на 2013г. 

В сравнение със същия период на предходната година коефициентът на заетост за 

възрастовата група 15-64 г. се увеличава с 0.8 п.п., а този за възрастовата група 20–64 г. 

се увеличава с 0.7 п.п. 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение9 към края на септември 

2013 г. намаляват с 40.8 хил., или с 1.8% спрямо края на юни 2013 г., като достигат 2.26 

милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2013 г. най-голямо намаление на 

наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и 

                                                           
8 По данни от Наблюдението на работната сила на НСИ, изчислени средно за първо, второ и трето тримесечие 
9 По предварителни данни от изследването на НСИ „Наети лица и средна работна заплата“ през второто тримесечие 

на 2013г. 
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ресторантьорство” - с 19.7%, „Култура, спорт и развлечения” - с 5.6%, и „Операции с 

недвижими имоти” - с 4.6%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение е регистрирано в „Образование” - с 1.3%, и „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети” - с 0.3%.  В структурата на наетите лица по икономически 

дейности продължава да е най-голям относителният дял на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети” - съответно 21.5% и 17.1%. 
През деветте месеца на 2013 г. безработните лица в страната са 435.1 хил.10, от 

които 57.4% са мъже и 42.6% са жени. В сравнение с деветте месеца на 2012 г. броят на 

безработните се увеличава с 27.1 хил. За същия период коефициентът на безработица се 

увеличава с 0.7 п. п. и средно за деветте месеца на 2013 г. достига 12.9 %. При мъжете 

коефициентът на безработица нараства с 0.3 п. п ., а при жените – с 1.1 п. п., като 

достига съответно 13.9% и 11.7%. Продължително безработни са 245.9 хил., или 56.5% 

от всички безработни лица, като в сравнение с деветмесечеието на 2012 г. делът на 

продължително безработните се увеличава с 1.3 п.п. Коефициентът на продължителна 

безработица през деветте месеца на 2013 г. се увеличава средно с 0.5 п.п. и достига 

7.3% (съответно 8.1% при мъжете и 6.4% при жените)11. 

Безработните лица, регистрирани в бюрата по труда през периода януари-

септември 2013 г. също нарастват в сравнение със същия период на предходната 

година. Средномесечният им брой е 369 650, с 6 911 лица повече спрямо деветте месеца 

на 2012 г. Средномесечното равнище на безработица, е 11.3%, с 0.3 п.п. спрямо деветте 

месеца на 2012 г.  

През деветмесечието на 2013 г. се наблюдава нарастване на входящия и на 

изходящия поток от безработни, регистрирани в бюрата по труда. Входящият поток 

нараства с 2.3%, а изходящият поток нараства с 10.4%. Входящият поток от 

безработни обхваща 366 772 лица, от които 348 771 лица са новорегистрирани, а 18 001 

лица са безработни с възстановена регистрация.  През деветмесечието на 2013 г. се 

отчита ръст на новорегистрираните безработни и на безработните с възстановена 

регистрация. В резултат се отчита нарастване на входящия поток с 8 298 безработни. 

По икономически дейности, най-голям е делът на  новорегистрираните безработни от 

„Държавно управление”  - 15.3% (при 12.6% през 2012 г.), от „Преработваща 

промишленост” - 12.7% (при 13.4% през 2012 г.) и от „Търговия” - 12.5% (при 13.2% 

през 2012 г.). 

Изходящият поток обхваща 387 977 безработни. От тях 202 335 лица са 

постъпили на работа, а 185 642 лица са отпаднали от регистрация. Изходящият поток се 

увеличава с 36 490 лица спрямо деветте месеца на 2012 г. в следствие на по-големия 

брой постъпили на работа през периода (с 28 162 лица повече). Постъпилите на работа 

нарастват в резултат на значително по-големия брой на включените в заетост на 

първичния пазар и по програми и мерки за заетост, докато, включените в заетост в 

схемите на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 

намаляват. Общо на първичния пазар са започнали работа 132 964 безработни лица, 

включително и тези, на които са предоставени услуги, стимулиращи ги за по-активно 

поведение на пазара на труда и съответно, довели до започване на работа. Те са с 12 269 

лица повече в сравнение с деветмесечието на 2012 г.  

Средномесечният брой на безработните от групите в неравностойно положение 

на пазара на труда нараства през периода януари-септември 2013 г. в сравнение със 

същия период на предходната година. Безработните младежи на възраст до 29 г. са 75 

129 души средномесечно, с 1 740 лица повече спрямо деветмесечието на 2012 г. 

Относителният им дял от всички безработни е 20.3%. Безработните до 24 годишна 

възраст са 35 537 лица средномесечно, като нарастват с 569 лица в сравнение с 

                                                           
10 НСИ, Наблюдение на работната сила 
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деветмесечието на 2012 г. Те са 9.6% от средния брой на всички безработни, 

регистрирани в бюрата по труда през периода януари-септември 2013 г. От 

безработните младежи на възраст до 24 г. с регистрация в бюрата по труда до 4 месеца 

са 47.3% (или 16 809 лица средномесечно). Безработните над 50-годишна възраст са 

средно 131 593 през периода януари-септември 2013 г., като нарастват с 2 933 лица 

спрямо същия период на 2012 г., а делът им е 35.6% от всички безработни. 

Безработните без квалификация и специалност са 205 424 средномесечно за периода 

януари-септември на 2013 г., като нарастват с 3 403 в сравнение със същия период на 

предходната година и са 55.6% от всички безработни. Продължително безработните 

са средно 123 363 лица, повече с 3 365 лица спрямо деветте месеца на 2012 г. и са 33.4% 

от общия брой на безработните. Безработните лица с увреждания, регистрирани в 

бюрата по труда, през деветте месеца на 2013 г. са средно 15 455, като нарастват само 

със 175 лица спрямо същия период на предходната година. Делът им от общия брой на 

безработните е 4.2%.  

Броят на обезкуражените лица12 на възраст 15-64 г. продължава да намалява. 

Средно за деветте месеца на 2013 г., броят им е 212.7 хил., или със 18.1 хил. по-малко 

спрямо същия период на  2012 г. 

Търсенето на работна сила чрез бюрата по труда през деветте месеца на 2013 г. 

нараства в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи както 

на значителното увеличение на местата за субсидирана заетост, така и на по-голямо 

търсене в бюрата по труда от реалната икономика. От реалния сектор в бюрата по труда 

са заявени 115 867 свободни работни места, с 9 777 места повече спрямо деветте месеца 

на 2012 г. На първичния пазар най-много свободни работни места в бюрата по труда са 

заявени от преработващата промишленост (28 050), търговията и ремонта на 

автомобили и мотоциклети (15 846), хотелиерството и ресторантьорството (10 601), 

селското стопанство (8 588). 

Средният брой на заетите за деветмесечието на 2013 г. се увеличава в сравнение 

със същия период на 2012 г. Едновременно с това през същия период средният брой на 

безработните продължава да нараства.  

Продължаващото нарастване на общия брой на безработните и на броя на 

безработните от основните групи в неравностойно положение на пазара на труда 

изисква продължаване на усилията и през 2014 г., за намаляване на безработицата, 

общо и сред групите в неравностойно положение на пазара на труда, чрез предоставяне 

на обучение съобразно потребностите на пазара на труда и подкрепа за заетост.  

През 2014 г. се очаква възстановяването на пазара на труда в страната да 

продължи с ускорен темп съгласно Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 

на МФ за периода 2014-2016 г. В резултат,  през 2014 г. се очаква заетостта да нарасне, 

а нивото на безработица да намалее до 12.6%. Възстановяване на пазара на труда през 

2014 г. се очаква и съгласно есенната прогноза на ЕК, като по-съществено то ще бъде 

през 2015 г. Независимо от това възстановяването ще е бавно, поради значителния спад 

на населението.  

В регионален аспект с най-голям брой икономически активно население на 

възраст 15-64 г.13 средно за първите три тримесечия на 2013 г. е Югозападният район 

(1 058.7 хил.), следван от Южния централен (669.1 хил.). Най-нисък е броят на 

икономически активното население на 15-64 навършени години в Северозападния 

район – 323.4 хил. Коефициентът на икономическа активност за възрастовата група 15-

64 г. е по-висок от средния за страната през деветте месеца на 2013 г. в Югозападния 

район (72.1%) и Южния централен район (68.4%), а най-нисък е в Северозападния 

район (62.8%). 

                                                           
12 По данни от Наблюдението на работната сила, НСИ 
13 НСИ, Наблюдението на работната сила  
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Различията в броя на заетите и коефициента на заетост в отделните региони в 

страната са относително постоянни. Те са резултат от въздействието на различни 

демографски и социално-икономически фактори. Най-висока е заетостта в 

Югозападния район, което се дължи на социално-икономическото развитие на този 

регион, както и на местонахождението на столицата в него. По данни от Наблюдението 

на работната сила на НСИ средно за първите три тримесечия на 2013 г. коефициентът 

на заетост за населението на възраст 20-64 г. в Югозападния район е най-висок - 69.2%. 

Най-ниска е заетостта, и като абсолютен брой, и като дял от населението, в 

Северозападния регион. Коефициентът на заетост в региона за населението на възраст 

20-64 г. средно за деветте месеца на 2013 г. е 58.6%.  

По данни от Наблюдението на работната сила безработицата по райони също се 

отличава със значителна диференциация. Средно за деветте месеца на 2013 г. най-голям 

е броят на безработните в Югозападния (105.2 хил.) следван от Южния централен 

район (91.4 хил.), и Североизточния (75.7 хил.). С по-нисък от средния за страната 

коефициент на безработица за деветте месеца на 2013 г. е само Югозападният район с 

9.8%.  

           Регионалните различия в равнището на безработица се запазват, като през 2013 г. 

разликата между максималното (за област Видин) и минималното (за област София-

град) средномесечно равнище на безработица продължава да нараства за четвърта 

поредна година.  През 2013 г. разликата между стойностите в равнището на 

безработица за тези области е 18.6 процентни пункта, при 17.8 процентни пункта през 

2012 г.  

 В 8 области през деветте месеца на 2013 г. средномесечното равнище на 

безработица намалява спрямо същия период на 2012 г. Най-съществен спад се отчита в 

областите Смолян (с 1.2 процентни пункта) и Шумен (с 0.6 процентни пункта). В 18 

области на страната равнището на безработица нараства спрямо деветте месеца на 2012 

г. Най-голям ръст се отчита в областите Сливен (с 1.7 процентни пункта) и Плевен (с 

1.2 процентни пункта). Средномесечното равнище на безработица е по-ниско от 

средното за страната в 9 области, като продължава да е най-ниско в областите: София-

град (3.6%), Габровска (7.1%), Варненска (7.2%) и Бургаска (8%), Пернишка (10%), 

Пловдивска (10.1%), Старозагорска (10.3%), Русенска (10.4%) и Великотърновска 

(11.1%).  

В останалите 19 области равнището на безработица е над средното за страната и най-

високите му стойности се отчитат в областите: Видин (22.2%), Монтана (20.5%), Враца 

(20.3%) и Търговище (19.8%). 

2. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2014 г. 

2.1. Европейски инициативи и документи и отражението им върху 

националната политика по заетостта, Европейска гаранция за 

младежта 

През април 2013 г. Съвета на ЕС прие Препоръка14, с която се приканват всички 

държави-членки на ЕС да предприемат действия, гарантиращи, че всички млади хора 

на възраст до 25 г. получават добро предложение за работа, продължаване на 

образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като останат без работа 

или напуснат системата на формалното образование. Макар Препоръката да не е 

правнообвързващ акт, в свое Съобщение15 от юни 2013 г. Европейската комисия 

приканва държавите-членки с региони с младежка безработица над 25% да разработят 

                                                           
14 Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (2013/С 120/01) 
15 Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския съвет, Европейския икономически и социален комитет 

и Комитета на регионите СОМ (2013) 447, Брюксел, 19.06.2013 г. 
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национални планове за изпълнение на гаранцията за младежта. По този начин 

Препоръката оказва пряко влияние върху политиката за заетост, която страната ни ще 

изпълнява през 2014 г. посредством Националния план за изпълнение на Европейската 

гаранция за младежта. 

Съгласно работен документ на Европейската комисия, съпътстващ 

предложението за Препоръка на Съвета на ЕС16, за да бъдат успешни националните 

планове трябва да се спазват четири основни принципа: 

 Партньорски подход – включване на всички ангажирани с младежката 

политика организации и институции; 

 Активизиране и ранна интервенция – предвиждане на мерки, насочени към 

уязвимите младежи, изправени пред набор от пречки за включване в заетост и 

обучение (като бедност, социално изключени и др. под.); 

 Интеграция на пазара на труда – включване на мерки за осигуряване на 

работно място и/или обучение; 

 Европейско измерение на гаранцията за младежта, което предполага 

използване на структурните фондове на ЕС, взаимно учене, оценка и 

подобряване на прилаганите схеми. 
 

Гаранцията за младежта следва да бъде предоставена на младите хора при 

регистрирането им в службата по заетостта, а за неработещите, неучещите и 

необучаващите се младежи, които не са регистрирани в бюрата по труда, държавите-

членки следва да определят съответния отправен момент за нейното предоставяне в 

рамките на същия четиримесечен срок. 

Съгласно Инициативата за младежка заетост17, изпълнението на Гаранцията за 

младежта ще се финансира с общ бюджет от 6 млрд. евро за периода 2014 – 2020 г. 

Средствата ще се предоставят на региони от типа NUTS 2 и с равнище на безработица 

над 25%. Всички региони в България, с изключение на Югозападния регион, отговарят 

на това условие.  

Част от действията в подкрепа на младежката заетост са в посока на 

подпомагане прехода на младежите от образование и обучение към заетост чрез 

развитие и повишаване на качеството на формите за обучение на работното място.  

Една от препоръките на ЕК към страните-членки е насочена към осигуряване на 

качество на стажовете. С приемането на рамка за осигуряване на качество на стажовете 

ще се осигури и минимално равнище на защита на стажуващите лица от гледна точка  

на условия на труд, възнаграждение и др., както и предотвратяване ползването на 

стажантите като по-евтина или безплатна работна сила за продължителен период от 

време. 

България е предприела действия за изпълнение на препоръката на ЕК като са 

разработени предложения за допълнения в Кодекса на труда за регламентиране на 

договора за стажуване. 

Друга европейска инициатива е създаването на Европейски алианс за 

професионална подготовка, чиято основна цел е свързана с повишаване на качеството и 

предоставяне на повече възможности за чиракуване, включително и промяна на 

нагласите и повишаване на атрактивността и ефективността на схемите за чиракуването 

като форма на професионална подготовка.  България е подкрепила Европейския алианс 

за професионална подготовка и в тази връзка са предприети действия от институциите 

за проучване на опита на страните-членки, прилагащи дуалното обучение, с цел 

въвеждане на елементи на дуално обучение в националната система на професионално 

обучение. 

                                                           
16 Commission staff working document SWD (2012) 409 final 
17 Youth Employment Initiative, предложена от Европейския съвет на 7 -8 Февруари 2013г. 
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В подкрепа на създаването на работни места в „зелената икономика“ през 2014 г. 

Европейската комисия ще приеме Съобщението за създаването на работни места в 

„зелената икономика“. Съобщението ще се фокусира върху основните действия, които 

следва да се предприемат от държавите-членки за създаването на работни места и за 

подобряване на ресурсната ефективност на работното място, както и върху очакваното 

развитие в уменията, необходими за развитието на ресурсно-ефективна икономика.  

За адресиране на предизвикателствата на ниво ЕС и предприемане на действия 

за насърчаване създаването на работни места и намаляване на безработицата, ключова 

роля имат мерките, които се изпълняват на национално ниво в изпълнение на 

специфичните препоръки на Съвета на ЕС. През 2014 г. ще се изпълнява четвъртият 

Европейски семестър, в рамките на който България следва да представи своята 

Национална програма за реформи, в която ще включва основните мерки и реформи, 

насочени към насърчаване на растежа и заетостта, както и мерки, предприети в 

изпълнение на препоръките, отправени към България от Съвета на ЕС през юли 2013 г.  

Политики и конкретни мерки, които ще подпомогнат изпълнението на 

препоръките от 2013 г. в областта на заетостта, доходите и борбата с бедността, са 

включени в Националния план за действие по заетостта за 2014 г. Съгласно 

препоръките на Съвета на ЕС през юли 2013 г. България следва: 

 Да премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране, да въведе 

една и съща законоустановена пенсионна възраст за мъжете и за жените и да прилага 

активни политики по заетостта, които да позволят на по-възрастните работещи да 

останат по-дълго на пазара на труда. Да въведе по-строги критерии и механизми за 

контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, така че да се ограничат ефективно 

злоупотребите (препоръка 2). 

 Да ускори националната Инициатива за младежка заетост, например чрез 

схеми за гаранции за младежта. Да продължи да укрепва капацитета на Агенцията по 

заетостта с цел тя да предоставя ефикасни консултации на търсещите работа и да 

развие капацитет за определяне и  задоволяване на потребностите от умения. Да засили 

активните политики по заетостта, по-специално националните схеми за заетост (част от 

препоръка 3). Изпълнението на националната Гаранция за младежта ще стартира през 

януари 2014 г.  

 Да преразгледа минималните осигурителни прагове, за да се гарантира, че 

системата не оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицираните работещи (част 

от препоръка 3)18. 

 Да постигне конкретни резултати по националните стратегии за борба с 

бедността и интегриране на ромите. Да подобри достъпността и ефективността на 

социалните трансфери и услуги, по-специално за децата и възрастните хора (част от 

препоръка 3). 

В изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване ще продължат действията за активното 

включване на пазара на труда, развитието на междусекторни услуги за социално 

включване и осигуряването на устойчивост и адекватност на социалните плащания. За 

превенция на бедността и социалното изключване сред децата ще продължи процеса на 

деинституционализация на грижата за деца. До края на 2013 г. ще бъде приета 

Националната стратегия за дългосрочна грижа, чрез която се цели да се разкрият нови 

социални услуги в общността за дългосрочна грижа, деинституционализация на 

грижата за възрастните хора и хората с увреждания, както и насърчаване на 

взаимодействието между здравните и социалните услуги. За постигане на конкретни 

                                                           
18 В началото на 2014 г. ще се проведе изследване относно влиянието на минималните 

осигурителни доходи върху заетостта. Очаква се резултати от изследването да бъдат получени през 

април 2014 г. 
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резултати от изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-

2020) общините ще продължат да изпълняват конкретните мерки и дейности, насочени 

към образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия и други с оглед 

интеграцията на ромите. 

През 2014 г., в изпълнение на ангажиментите на Р. България, произтичащи от 

членството в Европейския съюз, ще продължи изпълнението на мерки за преглед и  

актуализиране на националното законодателство в областта на свободното движение на 

работници, миграцията и интеграцията в съответствие с европейските норми и 

документи. През 2014 г. предстои приемането на нови и изменението на действащи 

Европейски директиви в областта на свободното движение на работници, миграцията и 

интеграцията, които ще окажат въздействие както на европейския, така и на 

националния трудов пазар. В рамките на 2014 г. се очаква да бъде приета Директивата 

на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването 

на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на 

работници. Прилагането на тази директива ще осигури гаранция за равно третиране на 

работниците, упражняващи правото си на свободно движение в рамките на 

Европейския съюз, и ще предостави по-ефективни средства за правна защита в 

случаите, когато са налице необосновани пречки по отношение на правото и достъпа 

им до заетост. 

Друга важна стъпка в европейското право по отношение на насърчаване на 

трудовата мобилност и закрилата на осигурените лица в държавите-членки се очаква да 

бъде приемането на директивата на Европейския парламент и Съвета относно 

минималните изисквания за увеличаване на мобилността на работниците чрез 

подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права. Целта 

е да се осигурят необходимите условия, правила за действие на схемите за 

допълнително пенсионно осигуряване, които да подкрепят свободното движение на 

работници между държавите-членки или мобилността във всяка една държава-членка.  

 

2.2. Приоритети и направления на националната политика по 

заетостта през 2014 г. 

Основните предизвикателства на пазара на труда и в областта на човешките 

ресурси през 2013 г., които трябва да се решават през 2014 г. и с помощта на активната 

политика са: 

 Недостиг на свободни работни места и ограничено разкриване на нови 

работни места, което фокусира търсенето на работна сила върху 

висококвалифицираните кадри за определени сектори, а търсенето на 

нискоквалифицирани остава свито или предимно със сезонен характер; 

 Висок брой безработни, който се увеличава при съществена диференциация 

по региони, ниска конкурентоспособност на пазара на труда на младежите, 

продължително безработните, безработните над 50-годишна възраст, ромите, 

безработните с увреждания, като при тези неравнопоставени групи има 

опасност от социална изолация и съществено обедняване. 

 Сегментиран пазар на труда с ниска мобилност със силно влияние на 

сезонния фактор. 

 Висок резерв от неактивни лица с ниска или без квалификация. 

 Силно влошена ситуация на пазара на труда в някои европейски страни, в 

които работят много българи – в т.ч. Гърция, Испания, и др.  

 Полагане на труд без трудови договори, неплащане на трудовите 

възнаграждения и нарушаване на трудовото законодателство. 
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Активната политика на пазара на труда не ограничава свободната конкуренция и 

не отменя приноса на бизнеса в създаването на работни места. Тя има положително 

въздействие върху процесите на ускоряване на икономическото оживление, доколкото 

може да влияе пряко върху предлагането на труд (по количество и по качество) и да 

осигури бързи и качествени преходи на пазара на труда. Осигуряването на обучение и 

субсидирана заетост на най-уязвимите групи от безработни осигурява социално 

включване за тези групи, заработени доходи и осигурителни права, постъпления от 

данъци и осигуровки за държавата, а поемането на част от разходите за персонал на 

фирмите, особено за малките и средните предприятия, е на практика подкрепа и 

насърчаване да създават работни места. Заетостта за неравнопоставените групи е 

фактор и за излизане на част от тях от капана на бедността и за реализиране на някои от 

задачите на социалната икономика. 

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2014 г. са 

определени, като се очаква по-висок икономически ръст, постепенно стопанско 

оживление и активиране на вътрешното търсене. 

Основните приоритети включват: 

1. Активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните лица 

и най-вече на тези от неравнопоставените групи на пазара на труда. За 

възстановяване на динамиката на трудовия пазар ще допринесе по-бързото 

устройване на работа на безработните, които своевременно са придобили 

търсените на пазара на труда умения след отговарящо на потребностите на 

работодателите обучение; активиране на неактивните лица в т.ч. 

обезкуражените; подпомагане на създаването на работни места. 

2. Подобряване на бизнес средата, подкрепа за запазване на заетостта и 

ефективно използване на субсидиите за наемане на работа, използване на 

потенциала на ключови сектори, като например екологичната икономика, 

ИКТ или сектора на здравеопазването и предоставянето на грижи за 

осигуряване на повече заетост. Наред с това ще се ограничава нелоялната 

конкуренция на предприятията с нерегламентирана заетост и недекларирани 

плащания и ще се подпомага заетостта в малките и средните предприятия. 

Ще се развива регионализацията. 

3. Развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното 

партньорство. 

 

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2014 г. е 
„Ограничаване на безработицата чрез заетост в реалната икономика, включително на 

неравнопоставените групи на пазара на труда, като се възстановяват част от разходите 

на работодателите за наемане на безработни от тези групи, приоритетно от най-слабо 

развитите региони”. 

 

През 2014 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към 

следните основни целеви групи: 

1. Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.; 

2. Безработни над 50-годишна възраст. 

3. 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) 

4. Хора с увреждания 

5. Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица. 

 

Тези групи съдържат подгрупи, за които се предвиждат специфични програми и 

мерки. Например във връзка с изпълнението на Европейската гаранция за младежта в 
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групата на безработните младежи приоритетна е групата на безработните младежи до 

25 г.  

През 2014 г. ще се акцентира върху профилирането на търсещите работа лица, 

индивидуализирането на услугите, разнообразяване на индивидуалните планове, 

предоставяне на услуги по консултиране и психологическо подпомагане. Ще се 

ограничават посещенията в бюрата по труда за формално потвърждаване на статуса на 

безработен. След ползване на различни услуги при трудовия посредник и насочване 

към първичния пазар на труда, което не е последвано от заетост, безработните ще бъдат 

включвани в обучения, програми и мерки за субсидирана заетост. В програми и мерки 

на активната политика ще се включват и лица, на които е предоставен статут на 

бежанец или хуманитарен статут. 

През 2014 г. ще продължи изграждането на системата за проучване и 

прогнозиране на потребностите от работна сила с финансиране по ОП РЧР. В МТСП 

ще работи специализираното звено за прогнозиране на потребностите от работна сила с 

определена квалификация. Резултатите ще се използват за провеждане на ефективни 

политики в областта на образованието, обучението, социалното включване и заетостта. 

Ще продължи изпълнението на дейности за разширяване на достъпа и повишаване на 

качеството и ефективността на услугите по заетостта. 

Най-значителни финансови ресурси от държавния бюджет за активна политика 

ще бъдат насочени към младежите, продължително безработните лица, лицата в 

предпенсионна възраст, лицата с увреждания, за заетост, обучение, стажуване и 

чиракуване на безработни лица. 

По ОП РЧР ще се използва останалия финансов ресурс от първия програмен 

период за осигуряване на заетост. Със средствата от новия програмен период 2014 – 

2020 г. ускорено ще стартират процедури за финансиране на проекти с цел в кратки 

срокове да започне включване на безработните в обучения, в стажуване, в  заетост и др. 

Ще се използва опита от най-успешните операции през първия програмен период, тези 

с бърз и устойчив ефект върху заетостта, за обучение, заетост, мобилност в т.ч. на 

висококвалифицираните кадри. 

Воденето на активен диалог от страна на правителството със социалните 

партньори и през 2014г. ще даде резултат по отношение на изсветляването на доходите 

и стабилизирането на осигурителната система. Нарастването на трудовите доходи и 

жизнения стандарт на работещите и техните семейства е основен фактор за 

ограничаване на бедността. При това, целта е повишаването на доходите на заетите, в 

това число и минималните, да става на базата на реалното нарастване на 

новосъздадената стойност и на производителността на труда. Повишаването на 

минималната работна заплата e мярка за намаляване на бедността и в частност на броя 

на „работещите бедни“. 

Повишаване на ефективността и ефикасността на активните политики на пазара 

на труда ще се постига на база резултатите от стартиралата през 2013г. оценка на 

нетния ефект от активните програми и мерки на пазара на труда, с помощта на 

финансиране по проект по ОП РЧР. Ще се извърши последваща оценка на ефекта от 

активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво, в т.ч. и на следните 

ефекти: ефект на мъртвото тегло; ефект на заместването; ефект на изместването и 

последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за избрани 

показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за 

периода 2000-2011 г. (макро-оценка), както и последваща оценка на всички елементи 

(програми и мерки за заетост) на активната политика на пазара на труда в следните 

направления: насоченост; релевантност към стратегията на ЕС „Европа 2020”; 

икономичност; ефективност; ефикасност.  

Националният план за действие по заетостта през 2014 г. ще включва действия в 

следните основни направления: 
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1. Възстановяване на динамиката на трудовия пазар 

 Активиране на безработните, обучение и подпомагане за бързо устройване на 

нова работа и намаляване на продължителността на безработицата; 

активиране на неактивните и в т.ч. обезкуражените лица;  

 Мобилизиране на всички участници на трудовия пазар за въвеждане на 

необходимите промени; 

 Инвестиции в уменията, базирани на по-добро прогнозиране и наблюдение на 

потребностите на работодателите; 

 Подобряване на социалното включване и социалната сигурност; политика по 

доходите и пасивна политика; 

 Насърчаване на свободното движение на работещите. 

 

2. Подпомагане на създаването на работни места  

 Подобряване на бизнес средата с ефект върху заетостта, насърчаване на 

инвестициите и растежа, създаващ висока заетост на качествени работни 

места; в сектори с потенциал за растеж; (на „зелени” работни места вкл. 

всичко за предприемачество); 

 Осигуряване на работни места на безработните от неравнопоставените групи 

чрез ефективно използване на субсидиите за наемане на работа; 

 Подкрепа за малките и средните предприятия; развитие на регионализацията 

и териториалната мобилност. 

 

3. Укрепване на управлението на политиките по заетостта 

 Мобилизиране на всички участници на трудовия пазар за реализация на 

политиките (обмен на информация между институциите и частните трудови 

посредници, предприятията за осигуряване на временна работа); 

 Повишаване ефикасността на контрола за по-добра защита на заетите лица и 

ограничаване на неформалната икономика; Подобряване на контрола върху 

реализацията на активната политика по заетостта, на качеството на 

предоставяните услуги и капацитета на Агенцията по заетостта, развитие на 

системата за оценяване на резултатите от работата с клиентите; 

 Подобряване на социалния диалог чрез съвместна работа със социалните 

партньори за осигуряване на заетост. 

 Подобряване на координацията между държавните институции за отчитане на 

критерия „заетост” при предприемане на промени в нормативната уредба, при 

стартиране на нови проекти,  

 

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, 

проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. и при 

благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очаква: 

 Коефициент на заетост за групата (15 - 64 г.) – 60 %; 

 Коефициент на заетост за групата (20 - 64 г.) – 64 %; 

 Коефициент на заетост за групата (15 - 24 г.) – 22 %; 

 Коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 47 %; 

 Коефициент на безработица (по данни от НРС) да не надвиши 13 %. 

 Осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на почти 22 хил. 

безработни и с финансиране по ОП РЧР 2007–2013 г. и през 2014 г. - на 6000 

безработни. 
 

2.3. Възстановяване на динамиката на трудовия пазар 
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2.3.1. Активиране на безработните, обучение и подпомагане за бързо 

устройване на нова работа и намаляване на продължителността на 

безработицата; активиране на неактивните в т.ч. обезкуражените лица 

През 2014 г., Агенцията по заетостта ще продължи да се реформира, с оглед 

предоставянето на все по-ефективни и качествени многоканални услуги и консултации, 

удовлетворяващи потребностите на гражданите и бизнеса, като запази основните 

приоритети за модернизиране на предоставяните посреднически услуги по заетостта.  

Новият сайт на агенцията през 2014г. ще предоставя две електронни услуги – подаване 

на заявление за регистрация от търсещите работа лица и подаване на заявка-

спецификация за свободно работно място от работодателите. Чрез новия сайт  

работодателите ще имат достъп до профилите на търсещите работа лица, регистрирани 

в ДБТ, съобразен със Закона за защита на личните данни. 

За изпълнение на препоръките на Съвета на ЕС към България за предоставяне на 

по-ефикасни консултации с цел постигане на националните цели и приоритети по 

Стратегия „Европа 2020” ще продължи работата на трудови посредници – ромските 

медиатори, психолозите и мениджърите на случай, назначени по НП „Активиране на 

неактивни лица”. Тези експерти, както и други служители от Агенция по заетостта ще 

бъдат включени в специализирани обучения за развитие и надграждане на техните 

умения с цел подобряване на работата с уязвимите групи. 

След анализ на резултатите от работата на Ателиетата за търсене на работа през 

2014 г. поетапно ще се премине към тяхното внедряване във всички ДБТ в страната. 

Целта е Ателиетата да се превърнат в предпочитано място за безработни лица, 

работодатели и социални партньори в процеса за предоставяне на услуги по  

професионално ориентиране, съпътствани с психологическо консултиране и формиране 

на мотивация за участие в учене през целия живот.Темите за провеждане на Ателиетата 

ще бъдат допълнени чрез включване на професионалното ориентиране, което дава 

възможност на търсещите работа лица, независимо от възрастта да определят 

компетенциите и интересите си, да вземат адекватни решения за образование и 

професия, както и да изготвят своя поведенчески и кариерен план.  

Ще продължи насърчаването на работодателите да разкриват нови работни 

места за качествена заетост на търсещите работа лица. През 2014 г. ще бъдат 

организирани и проведени 100 трудови борси, от които 20 специализирани за 

различните уязвими групи на пазара на труда. 

Агенцията по заетостта ще продължи да въвежда услугата тип “едно гише” , 

което ще поощри неактивните и обезкуражените лица да ползват услугите на бюрата по 

труда. 

Ще продължи прилагането на диференциран индивидуален подход, чрез който 

се отчитат специфичните потребности и особености на безработните лица и лицата, 

търсещи работа. Ще се актуализират непрекъснато индивидуалните планове за 

действие на всяко лице и пакета от разнообразни услуги по заетост и обучение. Ще се 

активира участието на безработното лице при изготвянето на индивидуалния план за 

действие, с цел плана да отчита по-добре индивидуалните потребности и да включва 

конкретни мерки и услуги за устройване на работа, както и поетите ангажименти от 

безработното лице.  

В съответствие с актуализираната технология на работа в ДБТ през първите 3 

месеца от изготвяне на индивидуалния план за действие лицата ще бъдат мотивирани 

за активно поведение на пазара на труда като ежедневно ще им се предоставя 

информация за свободните работни места, обявени в ДБТ. Идентифицирането на 

индивидуалните потребности на лицата ще продължи  с изготвянето на портрет и 

профил на безработните лица с оглед определяне на най-подходящите услуги.  

За безработните, с установени дефицити, слаба мотивация и активност на пазара 

на труда ще се използва инструмента “диагностика и анализ“, както и ще се намали 
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периода за изпълнение на заложените стъпки в индивидуалния план за действие.  За 

преодоляване проблемите лицата ще бъдат консултирани и насочвани от психолозите и 

мениджърите на случай.  

В изпълнение на Решението на ЕК от 26.11.2012 г., за изпълнение на Регламент 

(ЕС) № 492/2011относно реформирането на мрежата за мобилност „Европейски услуги 

за заетост – EURES”, през 2014 г., ще се осъществяват дейности, свързани с изграждане 

структурата и капацитета на Националното бюро за координация, звената в рамките на 

Агенцията по заетостта, асоциираните партньори на мрежата EURES и др., за да се 

превърне тя в основен инструмент за интернационално посредничество и да отговори 

на изискванията на Стратегия „Европа 2020”. 

За изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за укрепване на капацитета на 

системата по заетостта и за развиване способността за прогнозиране на нуждите от 

умения, през 2014 г. ще се проведе обучение на служителите на ЦА на АЗ, ДРСЗ и ДБТ 

за установяване на потребностите на работодателите от работна сила с определени 

характеристики по проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите 

от работна сила с определени характеристики“. 

През 2014 г. един от основните приоритети на политиката по заетостта е 

активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните лица и най-вече 

на тези от неравнопоставените групи на пазара на труда чрез включването им в 

обучения за придобиване на търсени на пазара на труда знания, умения и 

компетентности. Усилията ще са насочени към реинтеграцията на пазара на труда на 

безработни лица с ниско образователно и квалификационно равнище, както и на 

младежи до 29 г. без трудов опит или лица със загубени трудови навици чрез 

включване в обучения за придобиване на нова квалификация, повишаване на 

квалификацията и уменията на безработните лица в съответствие с потребностите на 

пазара на труда. За изпълнение на тези дейности ще се използват средства за активна 

политика от държавния бюджет, както и финансовия ресурс на ОП РЧР. 

За подобряване на пригодността за заетост на безработните лица ще допринесе 

дейността на Държавното предприятие „Българо-германски центрове за професионално 

обучение” по предоставяне на качествено професионално обучение по професии, 

търсени на пазара на труда. В рамките на проект “Професионално обучение и 

мотивация с цел постигане на пригодност за заетост (ПРО-МО-ПРИ)“ ще се 

организират  обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови 

компетентности на младежи до 29 г. и безработни от групи в неравностойно положение 

на пазара на труда. Чрез създаване на партньорства с работодатели от браншовете, в 

които са специализирани клоновете на предприятието, ще се тества прилагането на 

елементи от дуалното обучение. Ще продължи дейността по провеждане на обучения 

на обучаващи на възрастни с цел повишаване на методическата им компетентност.   

Професионално обучение, обучение за придобиване на професионална 

квалификация и обучение за придобиване на ключови компетентности ще се 

предоставя и от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи 

към МТСП. 

Възможности за заетост и обучение на безработни лица ще се предоставят и по 

различни програми и проекти. Националната програма за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания предоставя възможност на безработни лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст и безработни лица в трудоспособна възраст, преминали 

успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда”, да повишат пригодността си за заетост чрез включване в 

мотивационно обучение, обучения за придобиване на ключови компетентности или 

обучения за придобиване на професионална квалификация, съобразени със 

специфичните особености на безработните и с идентифицираните потребности по 

професии на работодателите, които могат да разкрият работни места по програмата. 
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Мотивационно обучение ще се предоставя и по Национална програма „Активиране на 

неактивни лица” с цел безработните да бъдат мотивирани да търсят активно работа или 

да се включат и в други обучения за придобиване или повишаване на квалификацията 

или за придобиване на ключови компетентности, както и в последваща заетост. При 

необходимост с някои лица ще работят мениджъри на случай и психолози, назначени 

по програмата. През 2014 г. ще стартира изпълнението на нова програма за заетост и 

обучение на безработни лица – „Клио”, чиято цел е осигуряване на обучение, 

последваща заетост и социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на 

работни места в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на 

обекти - недвижимо културно наследство. По програмата ще се предоставя обучение на 

безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, приоритетно продължително 

безработни лица, лица над 50 годишна възраст и младежи до 29 г. с ниско образование 

и без квалификация.  Съвместно с Министерство на земеделието и храните и Агенцията 

по горите ще се изпълнява Национална програма „Възобновяване и опазване на 

българската гора“ за осигуряване на заетост на продължително безработни лица, чрез 

разкриване на работни места в дейности за възобновяване, опазване на държавния 

горски фонд и подобряване на екологичната обстановка в страната. 

През 2014 г. ще продължи финансирането на обучения на заети и безработни 

лица по ОП „РЧР”. През 2014 г. по схема „Подкрепа за заетост” ще продължи да се 

предоставя обучение на безработни на работното място по ключова компетентност 

„Умение за учене“  по утвърдена програма от наставник, определен от работодателя. 

Ще се предоставя професионално обучение и обучение по ключови компетентности. 

Възможности за включване в обучение на младежи до 29 г. възраст ще предоставя и 

схема „Първа работа”. Ще се предоставят ваучери за обучение по ключови 

компетентности. За безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, 

приоритетно младежи до 29 г., жени, отсъствали дълго време от работа, поради 

майчинство/отглеждане на дете, лица с увреждания и неактивни лица (включени след 

регистрация в ДТ) ще продължи изпълнението на схема „Квалификационни услуги и 

насърчаване на заетостта”, като ще се осигурява обучение за придобиване или 

повишаване на професионалната квалификация.  

С оглед улесняване прехода от образование към заетост и натрупване на първи 

професионален опит по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на 

възможности за стаж” ще продължи стажуването на безработни младежи до 29 г.,  

завършили средно или висше образование и без трудов стаж по специалността, при 

работодатели. С цел подпомагане процеса на интеграция и по-лесна адаптация към 

динамичните условия на пазара на труда по схема „Квалификация и мотивация за 

конкурентно включване на пазара на труда” на безработни лица ще се предоставя 

мотивационно и професионално обучение и обучение по ключови компетентности. 

През 2014 г. ще продължи насърчаването на участието в учене през целия живот 

и предоставянето на квалификационни услуги на заети лица. По схема 

„Квалификационни услуги и обучение за заети лица - Фаза 3” заетите в микро, малки, 

средни и големи предприятия лица ще имат възможност да се включат в обучение за 

придобиване или повишаване на професионалната квалификация и обучение за 

придобиване на ключови компетентности с цел повишаване производителността на 

труда и създаване на условия за устойчива заетост. По схема „Социални иновации в 

предприятията” ще се предоставя възможност за обучение за обучаващи на заети лица 

над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти, както и за провеждане на 

обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за 

обучаващи. С оглед повишаване на пригодността за заетост и създаване на възможност 

за кариерно развитие на заети лица на трудов договор и самонаети лица продължава 

изпълнението на схема „Аз мога повече”. По схемата ще се предоставя обучение за 
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придобиване или повишаване на професионалната квалификация или за придобиване 

на ключови компетентности. 

В рамките на схема „Ограмотяване на възрастни” безработни лица с ниско 

образование ще се обучават в курсове за ограмотяване и курсове за усвояване на 

учебното съдържание за класове от прогимназиалния етап на основното образование с 

цел улесняване на достъпа им до професионално обучение и интегриране на пазара на 

труда. 

Принос за подобряване на достъпа на възрастни до обучение има схема 

„Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити 

знания, умения и компетентности”. През 2014 г. с промени в Закона за 

професионалното образование и обучение нормативно ще се регламентира 

валидирането на компетентности, придобити в резултат на неформално обучение и 

самостоятелно учене, и ще стартира изпълнението на дейности по консултиране на 

заинтересованите лица,  оценяване и сертифициране на компетентности. 

 Повишаването на пригодността за заетост на безработни от уязвимите групи на 

пазара на труда чрез обучение, стажуване и заетост ще се осигурява по проектите на 

социалните партньори, които ще се реализират през 2014 г. Проект „От обучение към 

заетост” (АИКБ) е насочен към младежи с ниска мотивация за труд и недостатъчна 

квалификация или без трудов опит, продължително безработни и лица без 

квалификация над 50-годишна възраст. Предвижда се организиране на мотивационно 

обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови 

компетентности. Част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат 

наети на първичния пазар или на субсидирани работни места. Проект „Компас” (КТ 

„Подкрепа”) е насочен към осигуряване на подкрепа за активно включване на пазара на 

труда на безработни младежи до 29 г., нискоквалифицирани безработни жени над 50 г. 

и други целеви групи. Предвижда се предоставяне на професионално ориентиране, 

обучение за придобиване на ключови компетентности и на професионална 

квалификация. Част от успешно завършилите обучение за професионална 

квалификация ще бъдат наети на първичния пазар и при субсидирана заетост. Проект 

„Шанс за работа - 2014” (КНСБ) е насочен към активиране и подобряване пригодността 

за заетост на безработни младежи до 29 г. без квалификация и с ниска мотивация за 

труд и на безработни над 50-годишна възраст. Прилага се комплексен подход, 

включващ мотивиране на лицата, обучение за придобиване на ключови 

компетентности, професионално обучение за придобиване на професионална 

квалификация и стажуване на успешно завършилите обучение за период от 3 месеца. 

Предлагането на индивидуализирани услуги по кариерно ориентиране 

подпомага лицата в прехода им от образование и обучение към заетост и от едно 

работно място към друго и има ключова роля за интегрирането на пазара на труда на 

лица от групите в неравностойно положение, рано напусналите училище, младежите, 

които не работят и не са обхванати от системите за образование и обучение, 

неграмотните и ниско квалифицираните безработни. С оглед на това развитието на 

услугите по кариерно ориентиране ще бъде приоритетна област на политиката за 

ученето през целия живот през 2014 г. В рамките на схема „Система за кариерно 

ориентиране в училищното образование” кариерните консултанти в 28 регионални 

центъра за кариерно развитие ще предоставят услуги по кариерно ориентиране на 

ученици. Водеща роля за консултиране на търсещите работа лица при избора на 

подходящо обучение и заетост ще има Агенцията по заетостта. С цел  осигуряване на 

достъп на по-голям брой безработни до качествени услуги, през 2014  г. професионално 

ориентиране ще се предоставя и от лицензирани центрове за информиране и 

професионално ориентиране. Информация и консултации, свързани с възможности за 

кариерно и професионално развитие, ще се предоставят от десет кариерни центъра, 

създадени  по схема „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда” на ОП РЧР. 
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Списъкът на професиите за професионално образование и обучение ще се 

актуализира и допълва с нови професии в съответствие с развитието на пазара на труда. 

През 2014 г. ще се прилага Националната класификация на професиите и длъжностите, 

2011 г. с обогатен списък на професиите и длъжностите на база направените през 2013 

г. предложения от бизнеса, институции и организации. 

 

2.3.2. Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

От началото на 2014 г. България започва изпълнението на Националния план за 

изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Съгласно Националния план и 

съобразно Препоръката на Съвета на ЕС, Гаранцията за младежта е право на всеки 

регистриран безработен младеж до 25 г. да получи предложение за работа или 

обучение. В България срокът за отправяне на предложение ще бъде до края на 

четвъртия месец от регистрацията на младежа в бюрото по труда. С младежите, които 

не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда ще се работи посредством 

прилагането на партньорски подход за тяхното идентифициране и до 1 месец след това 

- осъществяване на контакт с тях. 

В национален контекст, Гаранцията за младежта ще се реализира поетапно – 

през 2014 г. с приоритет ще се финансира обучение и заетост на младежите до 25 г. с 

основно и по-ниско образование (преждевременно напуснали образователната 

система), чиято регистрация в бюрата по труда е с продължителност до 4 месеца 

включително. За младежите с висше и средно образование, с продължителност на 

регистрацията в бюрата по труда до четвъртия месец включително, ще се финансира 

започването на първа работа (стажуване).  

Мерките и действията в Националния план за изпълнение на Европейската 

гаранция за младежта са групирани в две направления. Реформите и мерките за ранна 

интервенция и активиране, са включени в първото направление. Сред планираните 

реформи са въвеждане на дистанционна и комбинирана форма на обучение, развиване 

на индивидуалното и груповото наставничество, изграждане и прилагане на система за 

кариерно ориентиране и консултиране, изграждане на система за признаване и 

валидиране на компетентности, придобити от неформално образование или 

самостоятелно учене. Едновременно с тези реформи ще се изпълняват и конкретни 

мерки за активиране на младите хора на пазара на труда, сред които: предоставяне на 

професионално ориентиране в училищата, вкл. във висшите учебни заведения; 

организиране и провеждане на 28 специализирани трудови борси за младежи; във всяко 

бюро по труда най-малко по един трудов посредник ще бъде специализиран за работа с 

групата на младежите. Центровете за кариерно развитие към ДРСЗ и към ЦУ на АЗ ще 

имат активираща роля в работата с младежите посредством провеждането на „Дни на 

кариерата”. Процесът на активиране, осъществяван от трудовите медиатори (вкл. 

ромските медиатори) ще бъде подпомогнат с работата на кейс-мениджърите, назначени 

в бюрата по труда. 

В рамките на направлението за интеграция на пазара на труда, предвидените 

реформи включват регламентиране на договора за стажуване в Кодекса на труда и 

стартиране на дейността по въвеждането на елементи от дуалната форма за 

професионално обучение. Едновременно с планираните реформи са предвидени и 

мерки, насърчаващи и подпомагащи интеграцията на пазара на труда: професионално 

ориентиране на всеки регистриран безработен младеж; включване в мотивационно 

обучение; предоставяне на субсидии на работодателите да разкриват работни места за 

младежи; стажуване и чиракуване. Едновременно с изпълнението на мерките със 

специфична насоченост към младежите, те ще могат да се възползват и от останалите 

форми на подкрепа за заетост: насърчаването на териториалната мобилност чрез 

предоставянето на средства за явяване пред работодател или за пренасяне на 

покъщнина при започване на работа в друго населено място; насърчаване започването 
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на самостоятелна стопанска дейност чрез предоставяне на грантове за стартиране на 

самостоятелен бизнес, както и на средства за обучение и консултантски услуги.  

В контекста на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта и в рамките на ОП РЧР 2014-2020 г. ще бъдат разработени подходящи 

операции, насочени към младежите до 29 г. включително. Допустимите дейности ще са 

свързани с предоставянето на професионално ориентиране и кариерно консултиране, 

включване в обучения (за професионална квалификация, ключови компетентности и 

мотивационно), насочване към работни места на първичния пазар на труда, както и към 

субсидирана заетост, за стажуване и чиракуване. Ще бъдат включени и дейности за 

идентифициране и активиране на младежи, които не са регистрирани в бюрата по 

труда, не работят и не учат. 

Планът ще се изпълнява в сътрудничество с всички институции и организации, 

ангажирани с младежка политика – МОН, ММС, НСОРБ, организации на 

работодателите и работниците и служителите, младежки организации. 

Изпълнението на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта ще започне през януари 2014 г. с мерки и програми, финансирани със 

средства от държавния бюджет, в рамките на средствата за активна политика на пазара 

на труда в размер на 21 900 000 лв. С предвиденото финансиране се очаква да бъде 

осигурена заетост на 7 хил. младежи до 29 г. и около 4 хил. да бъдат включени в 

обучение.  

Съобразно финансирането по реда на ЕСФ, вкл. Инициативата за младежка 

заетост на Европейската комисия, предвиденото финансиране през 2014 г., в рамките на 

проекта на ОП РЧР 2014-2020 г. е в размер на 60 млн. лв., с които да се стартират схеми 

за изпълнение на Гаранцията за младежта. 
 

2.3.3. Инвестиции в уменията, базирани на по-добро прогнозиране и 

наблюдение на потребностите на работодателите 

Перспективите за развитие на европейските икономики, сред които и 

българската икономика, за периода до 2020 г. са свързани с осъществяване на 

продължителни структурни промени. Те ще се отразят на развитието и създаването на 

нови работни места в почти всички икономически сектори. Това предполага наличие на 

качествена работна сила със знания и умения, които отговарят на потребностите и 

изискванията на работните места.  

За постигане на синергия между търсене и предлагане на знания и умения, 

системите на образованието и обучението и заетостта се нуждаят от получаване на 

навременна и регулярна информация за потребностите на икономиката и бизнеса, 

качествените характеристики на работната сила, влиянието на икономическите и 

демографски процеси, с оглед формулиране на политики и предприемане на адекватни 

действия. Тази информация е особено необходима във връзка със стартиране в 

началото на 2014 г. на Гаранцията за младежта. 

През 2014 г. ще продължи работата за проучване и прогнозиране на 

потребностите от работна сила с определени характеристики. Ще започне дейността на 

Националното звено за прогнозиране, което отговаря за събирането и обобщаването на 

цялата налична информация от различни информационни източници за пазара на труда 

в България, поддържане на база данни с основни макро-икономически и демографски 

показатели и показатели за пазара на труда. В края на годината ще се изготви прогноза 

за развитието на пазара на труда и ще се разработи доклад. 

Предвижда се специално обучени експерти от системата на Агенцията по 

заетостта да проведат две проучвания (в началото и в средата на годината) сред 

работодателите за идентифициране на потребностите в краткосрочен аспект от работна 

сила с определени характеристики. Ще се прилага методиката, разработена и тествана 



24 

 

през 2013 г. в рамките на проекта „Изграждане на система за прогнозиране на 

потребностите от работна сила с определени характеристики“ по ОП РЧР. 

Информацията от проучванията и прогнозите ще бъде обществено достъпна и 

ще се използва в процеса на планиране в системите на професионалното образование и 

обучение и висшето образование, както и при обучението на възрастни, организирано и 

финансирано от Агенцията по заетостта.  

За осигуряване на работна сила със съвременни знания и умения, необходими на 

бизнеса, през 2014 г. системата на образование ще изпълнява мерки и действия за 

гарантиране на равен достъп до качествено образование и професионално обучение във 

всички региони на страната. За тази цел системата на финансиране на училищата чрез 

делегираните бюджети ще бъде допълнена с елемент „качество на обучението”, с който 

ще се отчита приноса на училището за развитието на учениците. По този начин, 

финансирането на училищата и възнагражденията на учителите ще бъдат обвързани с 

образователните резултати на учениците. В областта на висшето образование 

финансирането на държавните висши училища ще бъде обвързано с реализацията на 

студентите на пазара на труда.  

През 2014 г. се предвижда да стартира програма за развитие на педагогическите 

кадри, която ще има за цел тяхното привличане и задържане в професията, както и 

стимулиране на младите учители. За преодоляване на недостига на педагогически 

специалисти, държавните висши училища ще бъдат насърчавани да развиват приема в 

педагогическите професионални направления. За повишаване на качеството на 

образование ще продължи изпълнението на дейности за подобряване на материалната 

база, вкл. подобряване на материално-техническата база за практическо обучение - 

работилници, лаборатории и др. Модернизирането на образователния процес ще се 

осъществява чрез въвеждането на нови информационни и комуникационни технологии 

за преодоляване на разликите между нивото на ползване на съвременни технологии от 

учениците и приложението на тези технологии в образователния процес. Предвижда се 

и въвеждане на електронно обучение, а при наличие на средства - въвеждане на нови 

информационни и комуникационни технологии в училище за изравняване на 

съвременните технологии и тяхното приложение в образователния процес. В системата 

на професионалното образование ще продължи да се спазва принципа на обвързване на 

план-приема с особеностите на икономиката в съответния регион, включително като се 

поддържат и финансират паралелки с брой ученици под задължителния минимум, 

когато се подготвят специалисти, важни за развитието на икономиката на региона.  

За предприемане на своевременни действия за осигуряване на съответствие 

между търсенето и предлагането на знания и умения ще се използва информацията от 

регулярния обмен: между Агенцията по заетостта и Националната агенция за 

професионално образование и обучение за търсенето и предлагането на професионално 

обучение за лица над 16-годишна възраст; между Агенцията по заетостта и 

Националната агенция по приходите за проследяване на професионалната реализация 

на безработните лица, завършили успешно професионално обучение, финансирано със 

средства за активна политика на пазара на труда; между МТСП и МОН относно 

младежите, завършващи средно и висше образование с оглед своевременно 

предоставяне на информация за свободните работни места, и за отпадналите от 

училище за включването им в програми и мерки на пазара на труда. 

Ще се развива националната информационна система за оценка на 

компетенциите и разработването на професионални стандарти. За улесняване на 

прехода от образование и обучение към заетост и допълване на теоретичните знания с 

практически умения ще се предоставят възможности за стажуване в реална работна 

среда. През 2014 г. ще продължат да се организират стажове както в процеса на 

образование и обучение под формата на ученически и студентски практики на реални 

работни места, така и след завършване на средно или висше образование за младежите 
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до 29 г. Ще се работи за повишаване качеството на стажовете, както и за 

регламентиране в Кодекса на труда на договора за стажуване. 

Предоставяне на информация и кариерно ориентиране на ученици, студенти, 

заети и безработни лица ще се осъществява от центровете за предприемачество и 

кариерно ориентиране във висшите училища и в системата на училищното 

образование, както и от центрове за кариерно развитие към системата на Агенцията по 

заетостта. 

 

2.3.4. Подобряване на социалното включване и социалната сигурност; 

политика по доходите и пасивна политика 

Бедността е комплексен проблем и поради това политиките и мерките за 

намаляване на бедността обхващат различни ключови области като пазара на труда, 

доходи, образование и квалификация, деинституционализация, жилища, достъпна 

среда, здравеопазване, интеграция на уязвимите етнически групи, достъп до услуги и 

др. Ключов акцент се поставя върху активното включване на пазара на труда, развитие 

на междусекторни услуги за социално включване и осигуряване на устойчивост и 

адекватност на социалните плащания. Предоставянето на достъпни и ефективни 

социални услуги, отговарящи на потребностите на потребителите, е важен елемент на 

политиката за подкрепа на уязвимите групи. Активното включване на пазара на труда е 

основно средство за подкрепа на уязвимите групи от трудоспособното население, 

включително и на тези групи, които са отдалечени от пазара на труда и се нуждаят от 

допълнителни подкрепящи мерки. За лицата в трудоспособна възраст приоритетът е 

участие на пазара на труда, а това налага и създаването на подпомагащи програми за 

социална реализация на тези лица, които да съпътстват програмите за заетост. 

Предлаганите възможности за активното включване на пазара на труда на 

безработните лица от уязвимите групи се съчетават с действията за  осигуряване на 

услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда 

групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална 

работа с тези лица. Наред с това се осигурява комплексна подкрепа на семействата, 

които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез подобряване на 

достъпа до социални услуги и тяхното качество, разширяване на мрежата на тези 

услуги в страната, деинституционализация, както и насърчаване на взаимодействието 

между здравните и социалните услуги. С финансиране по схема „Помощ в дома” се 

създават Центрове за грижа в домашна среда или Звена за грижа в домашна среда към 

съществуващите Домашни социални патронажи. В центровете се предоставят почасови 

услуги за лична помощ на нуждаещи се лица (помощ за поддържане на лична хигиена, 

помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства и др.), както и почасови услуги за 

комунално- битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните 

помещения и др. За подобряване устойчивостта на процесите по планиране, 

управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги се 

изпълнява схема „Развитие на  системата за планиране и управление на социални 

услуги на регионално равнище“, по която са наети 56 областни координатори по 

социални услуги. Чрез дейността на координаторите се укрепва капацитета за развитие 

на модерни мрежи от социални услуги за социално включване на лица от уязвими 

групи. Чрез проекта „Социално включване“, който се финансира със заем от 

Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) стартира 

изпълнението на нов подход за превенция на социалното изключване на децата и 

семействата в риск посредством развитието на мрежа от интегрирани услуги за деца от 

0 до 7 годишна възраст. Проектът дава възможност на общините да развиват услуги за 

ранно детско развитие, за ранна интервенция на уврежданията, за превенция на 

рисковете в ранна детска възраст, за по-добра училищна готовност, за подобряване на 
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семейната среда и т.н. Към настоящия момент по Проекта за социално включване в 69 

общини в страната се изграждат нов тип услуги за деца и семейства. 

Продължава развитието и модернизирането на работата на институциите и 

доставчиците, работещи в областта на социалното включване и подобряване на 

взаимодействието между тях, повишаване на професионалния капацитет и мотивацията 

на служителите чрез изпълнението на схема „Укрепване на капацитета на Агенция за 

социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната 

работа“. По Схема „Съпричастност“ по ОП РЧР продължава създаването или 

разширяването дейността на центрове за подкрепа на хора с трайни увреждания.  Чрез 

изпълнението на схема „Социални иновации в предприятията“ по ОП РЧР се подобрява 

социално-икономическия климат в предприятията, чрез прилагане на иновативни 

стратегии за развитие на човешките ресурси, въвеждане на гъвкави форми на заетост, 

разширяване на предоставяните за работниците и служителите социални придобивки и 

мерки за устойчива заетост за лицата над 55- годишна възраст. През 2014 г. ще 

продължи да се изпълнява и схема „Подкрепа за институционалното изграждане на 

институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“ по ОП 

РЧР , по която ще се наемат на стаж в МТСП, МЗ или второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика/ министъра на 

здравеопазването, безработни младежи до 29 години от групите в неравностойно 

положение на пазара на труда.  

С оглед пазара на труда, политиката по доходите през 2014 г. ще има за цел 

недопускане на намаляване и по възможност увеличаване на покупателната способност 

на доходите от труд, особено по отношение на нискодоходните групи от наетите. С 

инструмента на политиката „минимална работна заплата” ще се гарантира запазването 

на нормалното преживяване на заетите, които получават минимална и близки до нея 

заплата. На базата на обективни ретроспективни данни линията на бедност за 2014 г. бе 

актуализирана на 251 лв. Минималната работна заплата е определена на 340 лв., така че 

след отчисляването на личните данъчни и осигурителни вноски да се осигури 

превишение над линията на бедност. Повишаването ще изисква незначителни средства 

като дял в общите разходи на работодателите (под един промил увеличение на общите 

разходи) и не се очаква да окаже негативно въздействие върху заетостта. В същото 

време, поради структурата на разходите на нискодоходните групи се очаква 

динамизиране на вътрешното търсене и вторичен благоприятен ефект върху заетостта. 

Важно следствие е запазването на атрактивността на наемането на работници, в т. ч. на 

младежи, които започват трудовата си кариера, и нискоквалифицираните работници. 

 За втора поредна година при определянето на минималните осигурителни 

доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014 

г. е възприет принципът за запазване на МОД в случай, че няма сключено 

споразумение между представителите на работодателите и на наетите. По този начин е 

гарантирано, че увеличаването на МОД става със съгласието на заитересованите 

страни, отразява спецификата на браншовете и възможностите на фирмите за запазване 

на заетостта и разкриване на нови работни места. 

В рамките на пенсионната реформа през 2014 г. ще се запази възрастта и 

осигурителния стаж за пенсиониране на достигнатите нива от 2013 г.19, като това 

вероятно ще се отрази в увеличаване броя на наетите млади хора на освободени 

работни места от пенсионирани заети или вследствие кариерно развитие на заети лица.  

През 2014 г. ще се запази минималния дневен размер на обезщетението за 

безработица от 7.20 лв., което при увеличена минимална работна заплата ще стимулира 

                                                           
19 През 2013 г. мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (пенсия за старост) 

при достигане на възраст от 63 години и 8 месеца и при наличие на осигурителен стаж 37 години и 8 

месеца, а жените при достигане на възраст от 60 години и 8 месеца и 34 години и 8 месеца осигурителен 

стаж (за трета категория труд). 
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безработните лица за активно поведение на пазара на пазара още през първите месеци 

след регистрация в бюрото по труда.   

 

2.3.5. Насърчаване на свободното движение на работещите 

В областта на свободното движение на работници през 2014 г., ще продължи 

работата за постигане целите на Стратегията „Европа-2020”, за създаване на по-

интегриран европейски пазар на труда, като се отчитат и националните потребности и 

политики за заетост. 

За да подобри съответствието между търсенето и предлагането на работа в 

рамките на европейския пазар на труда, Европейската комисия инициира стратегическа 

реформа на мрежата на Европейските служби за заетост (EURES). Целта е EURES да 

бъде преобразуван в инструмент за заетост, който да служи на целите на стратегията 

„Европа-2020”, като насърчава мобилността на работната сила в рамките на ЕС и 

допринася за справяне с недостига на работна сила, трайно незаетите работни места,  

както и с несъответствията между търсените и предлаганите квалификации.  

Като част от цялостната реформа през 2014 г., ще бъдат предприети действия на 

национално и регионално ниво, които да осигурят плавен и ефективен преход към 

новата структура. В кратък срок, ще бъде определена „Национален орган на 

координация”, който ще организира и ръководи цялостната дейност за извършване на 

реформата, ще се разработи концепция за развитието на EURES - България (създаване 

на система за акредитация на EURES партньорите на национално ниво, механизми за 

събиране на данни, обучение на служителите за предоставяне на EURES-услуги, 

развиване на специфични мерки за подпомагане на посредническите услуги за млади 

хора, в т.ч. подготовка за участие в обмена на информация за стажуване и чиракуване 

по смисъла на Регламент (ЕС) № 492/2011, както и осъществяване на посредничеството 

на стажанти и чираци и др.). В новия програмен период на ОП РЧР (2014 – 2020) ще 

бъдат включени механизми за финансиране на действия, подкрепящи реформата и 

изграждането на капацитета на мрежата. 

В областта на политиката по интеграция на имигранти ще се развиват правните 

и административните инструменти за прием на имигранти, както и други 

законодателни и административни мерки, свързани с интеграцията в обществото на 

приетите имигранти и членовете на техните семейства, ще се прилага комплекс от 

мерки за борба с нелегалното пребиваване и заетост. За целта за новия програмен 

период се очаква стартирането на Фонд „Убежище и миграция”, който ще е новият 

инструмент на ЕС за финансиране на тази политика и ще замени Европейския фонд за 

интеграция на граждани на трети страни (като го обедини с други два досегашни фонда 

в областта на миграцията и убежището). 

Предвид двустранния характер на интеграционните процеси (приемно общество 

и имигранти), ще се провежда балансирано управление на приема и интеграцията на 

граждани от трети страни, при отчитане потребностите на националния пазар на труда, 

включително чрез прилагане на новите разпоредби относно издаването на „синя карта 

на ЕС” и „Единно разрешение за пребиваване и работа”.  

  За развитие на политиката за интеграцията на граждани на трети държави в т.ч. 

бежанци, при отчитане състоянието на националния пазар на труда през 2014 г. ще се 

прилага Национална програма за интеграция на бежанци, като преходен инструмент 

между старите и новите финансови инструменти предвид смяната на програмния 

период. Предвижда се през 2014 г. да започне изпълнението на програма за обучение по 

български език и професионално обучение на лица, придобили статут на бежанец или 

хуманитарен статут, с оглед последващо включване в заетост . 
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2.4. Подпомагане на създаването на работни места 

2.4.1. Подобряване на бизнес средата с ефект върху заетостта, насърчаване на 

инвестициите и растежа, създаващ висока заетост на качествени 

работни места; в сектори с потенциал за растеж; (на „зелени” работни 

места вкл. всичко за предприемачество) 

Един от основните приоритети в политиката за насърчаване създаването на нови 

работни места през 2014 г. е  повишаване на конкурентоспособността на българската 

икономика, подпомагане сектора на малките и средните предприятия, стимулиране на 

инвестиционната активност и ускоряване ръста на износа, включително създаване на 

благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите в технологични и 

иновативни производства, развитие на публично - частното партньорство, стимулиране 

на конкуренцията при запазване на обществения интерес, развитие на „зелената 

икономика”, както и ефективно развитие на енергийния сектор.  

Подобряването на инвестиционната и бизнес среда ще се реализира чрез 

подържане на макроикономическата и финансовата стабилност, която да създаде 

предпоставки за ускоряване на икономическия растеж, както и подобряване достъпа до 

инвестиционни стимули и мерки за насърчаване на достъпа до финансиране на малките 

и средните фирми, включително чрез Българската банка за развитие. В условията на 

икономическо възстановяване България продължава да прилага най-ниски данъчни 

ставки в Европа -  10% корпоративен данък, 0% - за реинвестирана печалба в общини с 

висока безработица, 10% данък върху личните доходи, 5% данък върху дивидентите. 

Компютрите, софтуерът, новите машини и съоръжения имат 50% годишна 

амортизация. Страната се отличава с най-ниските оперативни разходи в ЕС, а добрата 

квалификация на персонала се оценява от чуждестранните инвеститори.  

Провежданата политика за насърчаване на инвестициите е насочена към 

увеличаване на икономическата активност и технологичното развитие в производства и 

услуги с висока добавена стойност и създаването на нови високопроизводителни 

работни места, както и към намаляването на регионалните диспропорции в социално-

икономическото развитие. Промените в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) 

и правилника за неговото прилагане ще допринесат за преодоляване на спада в 

инвестиционната активност в страната, както и въвеждане на допълнителни 

възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена 

стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места. Разширен е 

обхвата на закона като са включени нови икономически дейности в сектора на 

услугите, в т.ч. високотехнологичните услуги. Намалени са до три пъти досегашните 

прагове за издаване на сертификат за клас инвестиция, като е въведен и допълнителен 

базов праг за инвестиции в сектора на услугите. Извършването на инвестицията е 

обвързано със създаването на нови работни места, посредством въвеждането на 

допълнителен критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция - брой на 

разкритите нови работни места, който позволява пропорционално намаляване на 

размера на инвестицията с увеличаване на общата заетост. Включена е възможност за 

финансиране от държавния бюджет на част от разходите за наетата работна сила, чрез 

въвеждането на нова насърчителна мярка за целево предоставяне на финансова 

подкрепа за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, 

задължителни осигурителни вноски за работниците и служителите, заели новите 

работни места, за период от не повече от 24 месеца от разкриването на съответното 

работно място. Насърчава се създаването и поддържането на заетост за 

висококвалифицирани специалисти и в слабо развити региони. Заедно със 

съществуващата мярка за възстановяване на част от разходите за специфично обучение 



29 

 

на новоназначените служители и работници се цели подпомагане развитието на 

икономически сектори, където разходите за персонала са значителни. Поради 

ограничения наличен бюджет за прилагане на финансовите мерки по ЗНИ е предвидена 

възможност за финансовото им обезпечаване по Оперативните програми, в т.ч. и по ОП 

РЧР, през следващия програмен период (2014-2020 г.).  

  Процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти е оптимизирана 

чрез децентрализация с разширяване на правомощията на общините за провеждане на 

политиката за насърчаване на инвестициите, като е въведена възможност управата на 

общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински 

сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение, за които да прилага 

насърчителни мерки от своята компетентност. Наред с това инвестициите в общини с 

безработица над средната за страната ще продължат да се ползват от по-ниските 

прагове по ЗНИ с цел преодоляване на регионалните различия в заетостта. 

По ОП „Конкурентоспособност“ в рамките на направление „Подобряване на 

бизнес средата с ефект върху заетостта, насърчаване на инвестициите и растежа, 

създаващ висока заетост на качествени работни места в сектори с потенциал за растеж“  

през 2014 г. ще се реализират процедури за „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия“, „Внедряване на иновации в предприятията“, „Подкрепа за 

развитието на клъстерите в България“. По Оперативната програма ще се реализират и 

процедури „Инвестиции в зелена индустрия“ и „Енергийна ефективност и зелена 

икономика“, които са насочени към насърчаване на инвестициите и растежа за 

повишаване на заетостта на качествени работни места в сектори с потенциал за растеж.  

Перспективите за развитие на малките и средните предприятия до 2020 г, 

съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП 2013-2020г., са обвързани с 

опазването на околната среда. Един от основните приоритети в стратегията включва 

създаването на възможности за МСП да превърнат предизвикателствата на околната 

среда във възможности, което изисква предоставяне на повече информация, експертни 

познания и финансови стимули, за да се използват в пълна степен възможностите за 

нови „зелени“ пазари и повишена енергийна ефективност, отчасти чрез въвеждането в 

МСП на системи за управление на околната среда. Стратегическата цел е до 2020 г. е 

България да се превърне в държава, в която МСП инвестират в енергийна ефективност, 

разработват и предлагат на пазара „зелени” продукти. Държавата трябва да предоставяо 

финансови стимули за тази цел и да информира предприемачите за всички 

възможности по пътя към „зелените” технологии. 

През 2014 г. в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ще 

се създаде допълнителна временна и постоянна заетост в строителството и 

управлението на инфраструктурата за подобряване на управлението на водите и 

отпадъците, както и в областта на опазване и подобряване на биологичното 

разнообразие. В рамките на конкретните операции ще се извърши обучение за 

повишаване на капацитета на получателите на средства от програмата за управление и 

изпълнение на проектите, както и за успешно управление на новоизградената 

инфраструктура. 

В изпълнение на ЗНЗ, през 2014 г. ще се подкрепя достъпът до „зелени работни 

места“  на лица, които са останали без работа за по-продължителен период от време. 

„Зелените“ работни места се разкриват в икономически дейности, които допринасят за 

опазване на околната среда. Със средства от държавния бюджет ще се финансират 

разходите на работодателите за заплати и осигуровки на лицата за период от 6 месеца. 

Ще продължат да се стимулират и гъвкавите форми на заетост чрез 

предоставяне на субсидии от държавния бюджет за безработни лица, наети на непълно 

работно време. Мярката предоставя възможност на работодателите да подобрят своята 

конкурентоспособност чрез намаляване на разходите за труд, както и да реагират по-

ефективно на променящите се пазарни условия.  
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По направление „Подкрепа за малките и средните предприятия“ в рамките на 

Инициативата ДЖЕРЕМИ през 2014 г. ще продължи изпълнението на финансовите 

инструменти, предоставящи достъп до финансов ресурс на малките и средните 

предприятия под формата на гаранции по заеми, както и  под формата на дялово 

участие в стартиращи фирми, което ще има благоприятен ефект върху заетостта. По 

инструмента „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ се предоставят 

преференциални условия по кредитите, теглени от МСП, като в същото време се 

предостави възможност на банките да финансират повече и по-рискови МСП. Чрез 

инструмента за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално 

финансиране се предоставя подкрепа за стартиращи иновативни бизнеси под формата 

на дялови инвестиции, като инструментът се характеризира с две фази на финансиране, 

съобразено с развитието на предприятието и възможност за консултации от група 

професионалисти в различни сектори от бизнеса (ментори). Чрез финансовия 

инструмент за заемно финансиране чрез споделяне на риска МСП ще имат възможност 

да получат кредити с ниски лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение. Целта 

на инструмента е да подкрепи МСП чрез предоставяне на заеми, при 50% ефективно 

намаление на лихвения процент по отпуснатия заем и намаление на таксите, 

комисионните и обезпеченията, свързани с кредитите.  

През 2014 г. продължава дейността си и Микрофинансираща институция 

ДЖОБС“ ЕАД (МФИ ДЖОБС), създадена след преструктурирането на Схемата за 

финансов лизинг на проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”- ДЖОБС. МФИ 

ДЖОБС  чрез мрежа от 40 посредници на територията на страната предоставя 

финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети 

лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната 

под формата на микро-лизинг и микро-кредит с максимален размер до  25 хил. евро.  

Средствата за отпускане на микрокредити са осигурени под форма на кредитна линия 

от Европейски микрофинансов фонд Прогрес, управляван от Европейския 

инвестиционен фонд.  

През 2014 г. ще продължи  реализацията на схема „Насърчаване стартирането на 

проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност“ по ОП РЧР за стартирането 

на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица чрез предоставяне на 

специализирани обучения, грантове в размер до 20 хил. лв. и съпътстващи 

консултантски услуги.  

 

2.4.2. Осигуряване на работни места на безработните от неравнопоставените 

групи чрез ефективно използване на субсидиите за наемане на работа 

Младите хора в България са основна целева група в политиката за заетост и през 

2014 г. В контекста на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта (виж 2.3.2.) ще се изпълнява целенасочена политика за осигуряване на 

заетост и обучение на младежите като неравнопоставена група на пазара на труда с 

приоритет на младежите до 25 години.  

Работата с младежите ще продължи да се съобразява с техните специфични 

характеристики – липса на професионален опит, трудови навици, специалност или 

професионална квалификация, мотививация за трудова заетост или обучение. 

Използваните инструменти и предоставяните услуги, отговарят на спецификите на 

младежите. Ще се предоставя информиране и консултиране на регистрираните в 

бюрата по труда лица, ще продължи провеждането на специализирани трудови борси, 

на които в неформална среда се срещат потенциалните работодатели с безработните 

младежи. Ще продължи реализацията на програмите и мерките, доказали своята 

ефективност и търсени от младежите и работодателите - „Старт на кариерата”, схеми 
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„Ново работно място”, „Първа работа”, „Създаване на заетост на младежите чрез 

осигуряване на възможности за стаж”. Насърчителните мерки по реда на ЗНЗ, 

допълнени с три нови мерки вследствие на промените в ЗНЗ от 2013 г., ще продължат 

да бъдат акцент в политиката за стимулирането на работодателите да разкриват нови 

работни места, на които да се наемат безработни младежи. Ще продължи и 

приоритетното включване на младежи до 29 г. в някои от програмите, в които не са 

основна целева група, като схеми – „Подкрепа за заетост”, „Квалификационни услуги и 

насърчаване на заетостта”. 

През 2014 г. ще продължи реализирането на програми и мерки, финансирани от 

държавния бюджет, насочени към осигуряване на заетост на хората с увреждания. Ще 

продължи изпълнението на проекти с подкрепата на ОП РЧР, целящи подобряване на 

качеството на услугите и обхващане на по-голям брой потребители от неравностойните 

групи.  В подкрепа на създаването на условия за достоен и независим живот на хората с 

увреждания е изготвен проект на Националната стратегия за дългосрочна грижа като 

рамка на политиките. Приемането на стратегията ще създаде условия за независим и 

достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на 

качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа според 

индивидуалните им потребности. Акцентът е поставен върху деинституционализация 

на грижата и разширяване на достъпа до услуги, подкрепа на семействата, създаване на 

по-ефективен механизъм за финансиране на дългосрочната грижа и др 

Реализацията на пазара на труда на тази уязвима група е един от основните 

инструменти за интегриране на хората с увреждания във всички области на 

обществения живот. През 2014 г. ще продължи реализацията на мерките в изпъление на  

Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г. , чиято цел е 

осигуряване на условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на 

трудова реализация на хората с увреждания в трудоспособна възраст и подобряване 

качеството им на живот.  

Едни от най-успешните социални услуги за подкрепа на хората с увреждания и 

техните семейства в домашна среда са услугите „личен асистент”, „социален асистент” 

и „домашен помощник”. През 2014 г., в изпълнение на Национална програма 

„Асистенти на хора с увреждания”, ще се осигурява заетост на безработни лица, 

полагащи постоянни грижи за тежко болен член на семейството или роднина за 

облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, 

нуждаещ се от постоянни грижи. 

 За обезпечаване на нарастващите потребности от услугите в домашна среда за 

хора с увреждания и болни хора, зависими от грижите на своите близки, такива услуги 

се предоставят и с подкрепата на ОП РЧР 2007-2013 г. В рамките на програмата се 

реализират схеми, целта на които е да се обезпечи нарастващата потребност от 

предоставяне на качествени грижи в домашна среда, както и да се апробират и 

приложат нови подходи в грижата за най-уязвимите лица. По проект „Подкрепа за 

достоен живот” по Схемата „Алтернативи” с бенефициент АСП и партньори 262 

общини и 23 района на Столична община, се прилата нов подход за предоставяне на 

услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен 

асистент” в национален мащаб.  

По ОП РЧР през 2014 г. ще продължава да се изпълнява и схемата 

„Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, която  предоставя обучение за 

придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, с 

приоритет хора с увреждания, както и последващо стажуване при работодател за срок 

от три месеца. Продължава и финансирането по схеми „Помощ в дома” и „Развитие на 

системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” в 

подкрепа на социалното включване, социална защита, реална интеграция, 

рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и пълноценно включване на 
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лицата, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа, и хората с физически 

увреждания, психически разстройства и умствена изостаналост на лица с трайни 

увреждания. 

За повишаване качеството на живот и трайна интеграция на най-

маргинализираните общности ще продължи да се реализира схема „Интегра”. В 

целевата група се включват деца и ученици, представители на уязвими етнически групи 

– роми и др., както и техните родители, лица отпаднали от образователната система, 

хора с увреждания. 

По схема „Съпричастност” продължават да се реализират проектите, за 

създаване или разширяване на дейността на центрове за подкрепа на хора с трайни 

увреждания.  

През 2014 г. продължават и дейностите по Националната програма за заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания  и „Кредит без лихва за хора с увреждания”. 

От август 2013 г. България разполага с единна система за управление на 

държавната политика спрямо хората с увреждания. Създадена е изключително 

широкообхватна база данни с повече от 100 документа (нормативни актове, стратегии, 

програми) с близо 1600 индикатора, засягащи в различен аспект здравословното 

състояние, социалния, трудовия и образователния статус, регистър на хората с трайни 

увреждания и информация за действащите програми в тази сфера. Например 

програмите за осигуряване и оборудване на работни места за такива хора, за отпускане 

на средства за технологично обновяване, за стартиране на собствен бизнес, за 

осигуряване на достъп до културни и спортни обекти, за рехабилитация и социална 

интеграция. В отделен регистър ще бъде предоставена информация за 

специализираните предприятия, в които работят хора с увреждания. 

Продължително безработните лица са една от групите, които са най-силно 

засегнати от кризисните процеси на пазара на труда и са застрашени от отпадане от 

пазара на труда и социално изключване. В рамките на национална програма „От 

социални помощи към осигуряване на заетост”  се осигурява заетост и социална 

интеграция на продължително безработни лица, обект на месечно социално 

подпомагане. Чрез промени в целевата група на Програмата ще се даде възможност за 

включване на по-широк кръг лица. 

Продължава изпълнението на насърчителна мярка, стимулираща работодателите 

да наемат на работа продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ), като им се 

осигурява заетост за период от 12 месеца, а субсидираният от държавния бюджет 

период е до 6 месеца. 

В условията на бавно възстановяване на икономиката, принос за намаляване на 

безработицата сред неравнопоставените групи на трудовия пазар имат схемите, 

финансирани по ОП РЧР. По схема „Развитие” ще  продължи осигуряването на заетост 

на успешно приключили професионално обучение безработни лица над 50-годишна 

възраст, безработни младежи до 29-годишна възраст и продължително безработни 

лица. Трайно безработните лица са целева група по схема „Подкрепа за заетост“. 

Включването им в схемата им дава възможност за обучение на работното място под 

ръководството на наставник по ключова компетентност „Умения за учене“ и 

субсидирана заетост. 

Осигуряването на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на 

месечно социално подпомагане, е един от приоритетите на политиката по заетостта в 

страната.Включването на лицата от тази група в обучение е възможност да 

усъвършенстват своите знания и умения, предпоставка за повишаване на пригодността 

им за заетост, както и превенция на социалното изключване и маргинализация. В тази 

връзка безработни лица с право на месечно социално подпомагане, полагащи 

обществено полезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП в рамките на 14 дни 

месечно, ще се включат през оставащия период от месеца в обучение, съобразено с 
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техните потребности (обучение за ограмотяване, мотивационно обучение, обучение за 

придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности) и с 

търсенето на пазара на труда.  

Регламентираното след промяна в ЗНЗ изплащане на стипендии за участниците в 

мотивационно обучение, ще насърчи безработните лица, които са с ниски доходи, да се 

включат в този вид обучение, и ще допринесе за тяхното активно поведение на пазара 

на труда.  

В условията на застаряване на населението и намаляване на работната сила, но 

същевременно при увеличаване продължителността на живота, осигуряването на 

активен трудов живот на хората над 50-годишна възраст е основен приоритет. За 

безработните лица в предпенсионна възраст ще се реализира Националната програма 

„Помощ за пенсиониране”. Ще продължи и реализацията на мярката за  безработните 

лица над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ), съгласно която на работодател, разкрил 

свободно работно място и осигурил заетост на лице от целевата група, се предоставят 

средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и задължителните плащания 

по трудовото и осигурителното законодателство. Безработните над 50-годишна възраст 

ще могат да участват и в схема „Подкрепа за заетост”.  

Активният трудов живот на лицата от по-високите възрастови групи зависи и от 

пенсионната реформа, в рамките на която през 2014 г. е предвидено: 

 Запазване на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по чл. 68 от 

КСО на достигнатите през 2013 г. нива; 

 Възстановяване осъвременяването на пенсиите по „Швейцарското правило". 

Това ще доведе до увеличение на пенсиите от 1 юли 2014 г. с 3%, за което са 

предвидени допълнителни 120 млн. лева. Предвидено и увеличаване на тавана 

на пенсиите от 1 юли 2014 г. от 770 лв. на 840 лева. 

В изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на 

ромите (2012-2020 г.) основните направления на действие в подкрепа на активното 

участие на ромите на пазара на труда включват: активиране на продължително 

безработни и икономически неактивни лица с оглед ползване на интегрирани услуги, 

подкрепящи социално-икономическата интеграция на ромите; осигуряване на достъп 

до различни видове обучения (за придобиване на ключови компетентности и 

професионална  квалификация); насърчаване на заетостта, включително на „зелени” 

работни места чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване 

на качествена заетост и опазване на околната среда; осигуряване на достъп до 

инструменти и инициативи за започване на самостоятелна заетост; прилагане на 

механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст 

заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на 

ромската общност; въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на 

работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез 

прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност и др. 

Целевата група на ромите е обект на специализирани услуги от ромските 

медиатори през 2014 г. по Националната програма “Активиране на неактивни лица”. Те  

ще бъдат основна част от участниците в Национална програма „От социални помощи 

към осигуряване на заетост”, регионалните програми, схеми „Развитие” и „Подкрепа за 

заетост” и др.  

Агенцията по заетостта ще проведе през 2014 г. специализирани трудови борси 

за безработните от ромската общност. Целта на борсите е да се подпомогне наемането 

на работа на безработните от ромски произход, чрез улесняване на достъпа им до 

информация за свободни работни места и осигуряване на пряк контакт и договаряне с 

работодатели. Безработните роми могат да участват и в схемата по ОП РЧР „Вземи 

живота си в свои ръце”. 
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В условия, когато делът на безработните жени е по-висок, отколкото на 

безработните мъже, важно значение имат мерките за подкрепа на участието на жените 

на пазара на труда, включително чрез достъп до обществени грижи за деца и за лица, 

нуждаещи се от постоянни грижи, увеличаване на ресурсите за образование и програми 

за професионална квалификация. Съвместяването на професионалните и семейните 

задължения е едно от ключовите направления в Националната стратегия за насърчаване 

на равнопоставеността на половете. Мерките в тази област обхващат: разработване и 

прилагане на по-ефективни политики за съвместяване на професионалните и семейните 

задължения за мъжете и жените, както в държавния, така и в частния сектор; 

насърчаване на ползването на родителски отпуск от страна на бащите; развитие на 

гъвкавите форми на заетост и гъвкавото работно време, благоприятно за работниците 

със семейни задължения; подобряване и разширяване на обхвата на социалните услуги 

за деца и зависими членове в семейството. Схемата „Социални иновации в 

предприятията“ по ОП РЧР подпомага постигането на по-добър баланс между личния, 

семейния и професионалния живот на родителите с деца. С изпълнението на проектите 

по схемата се насърчава прилагането на иновативни стратегии за развитие на 

човешките ресурси в малки, средни и големи предприятия. Стимулират се различните 

гъвкави форми на заетост за родителите  на деца до 3-годишна възраст, както и на деца 

с увреждания, самотни родители. Родителите, които се възползват от възможността за 

работа на непълно работно време получават допълнителни възнаграждения. 

През 2014 г. със средства от държавния бюджет ще се финансира разкриването 

на работни места за безработни майки и самотни родители с деца до 3-годишна възраст, 

както и за безработни майки с деца от 3 до 5-годишна възраст. Те ще имат възможност 

да осъвременят своите знания и умения чрез обучение, което също ще се финансира със 

средства от държавния бюджет.  

С инструментите на активната политика на пазара на труда ще се насърчава 

създаването на културен продукт в театъра и утвърждаването на националните 

ценности. По националната програма „Мелпомена“ млади артисти получават първа 

работа, а също и други безработни лица със специфични знания и умения в областта на 

театралното дело. Със средства от държавния бюджет по програмата ще се финансират 

разходите на работодателите за заплати и осигуровки за период от 12 месеца. 

През 2014 г. ще продължи да се подкрепя заетостта и на безработни лица, 

изтърпели наказание “лишаване от свобода”, като работодателите, които са ги наели ще 

получават субсидиране на заплатите и осигуровките на тези лица до 6 месеца. 

 

2.4.3. Подкрепа за малките и средните предприятия; развитие на 

регионализацията и териториалната мобилност 

Малките и средните предприятия са моторът на предприемаческата дейност и 

„гръбнакът” на икономиката20, но е необходимо държавата да ги подкрепя, 

включително в областта на иновациите, като основен фактор за устойчив растеж и 

повишаване на добавената стойност в икономиката. По този начин се полагат основите 

на политика за подобряване на достъпа до пазари и финансиране с приоритет към 

МСП. Основно средство за подкрепа на МСП е Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г., която има за цел постигане на динамично 

конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация 

на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. Акцентът в 

програмата е осигуряване на по-голяма директна подкрепа за българския бизнес. Сред 

другите акценти на програмата се открояват технологичното обновление, въвеждането 

                                                           
20 МСП са 99% от всички предприятия у нас и осигуряват 77% от работните места. Делът на 

добавената стойност, създадена от българските МСП, е над средните стойности за Европа.  
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на международни стандарти, интернационализация, помощ при износа. Средствата по 

новата програма са над 1 млрд. евро. Целта е осигуряване на по-широк достъп до 

финансиране по програмата  през новия програмен период посредством опростяване на 

административните процедури и постигане на конкуренция между проектите.  

През 2014 г. новосъздадените предприятия, получили безвъзмездна финансова 

помощ по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” по ОП РЧР, ще могат да ползват съпътстващи консултантски 

услуги за развитие на бизнеса.  

Ще се насърчи инициативността на младите хора с бизнес идеи. В процес на 

разработване е проект на Национална стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия в България, в която са изведени 10-те основни области, в които ще се 

следи развитието на тези предприятия, и 10-те ръководни принципа, които ще са в 

основата на планираната и прилагана политика по отношение на малкия и средния 

бизнес. Сред тях са достъпът до финансиране, интернационализацията, иновациите и 

предприемачеството. 

Друго средство за подкрепа на МСП е насърчаване на навременното плащане по 

търговските сделки. Евродирективата за борбата със забавянето на тези плащания може 

да постигне реален ефект, когато малките и средните предприятия са достатъчно 

информирани за своите права. Директивата е инструмент за регулиране на 

отношенията по плащанията и помага да се намали периодът за извършването им. През 

2014 г. ще се положат усилия, за да може срокът на разплащане на държавата към 

бизнеса да се намали допълнително. Ще се работи за събирането по електронен път на 

задълженията на бизнеса към държавата.  

От изключително значение е МСП да имат достъп до финансови инструменти, 

съобразени с техните нужди. През 2014 г. „Българска банка за развитие"(ББР)  стартира  

програма от 20 млн. лева за подкрепа на проекти на прохождащи и съществуващи 

микро и малки предприятия. Банката ще предоставя петгодишни инвестиционни 

кредити при 6% фиксирана лихва, а изискването за собствено участие намалява от 25% 

на 10%. По програмата за микрофинансиране могат да кандидатстват всички микро и 

малки предприятия, занаятчии, земеделски производители и самонаети лица. ББР ще 

предлага два вида кредитни продукти - кредит "Развитие", който е за съществуващи 

фирми и кредит "Стартиращ бизнес" - за реализиране на нови бизнес идеи21. 

През 2014 г. ще се провежда политика за намаляване на административната и 

бюрократичната тежест, улесняване при търсенето на нови пазари, осигуряване на 

условия за равностоен достъп до финансови средства. Част от пакета мерки за 

намаляване на административната тежест върху бизнеса е намалението на таксите за 

регистрация на фирми, които се събират от Агенцията по вписвания.  

Принципът „Мисли първо за малките“ е заложен и в изследванията за ефекта от 

прилагането на законодателството върху малкия и средния бизнес (т.нар. МСП-тест). 

Задължителното му въвеждане, което предстои, е крачка към подобряване на бизнес 

средата в България22.  

 

                                                           
21 Кредит "Развитие" ще се предлага както за инвестиции, така и за оборотни средства. Инвестиционният кредит е с 

максимален размер до 100 000 евро, а срокът на погасяване до 5 години и гратисен период до 1 година. Лихвеният процент от 6% е 

фиксиран за целия период, а изискването за собствено участие на кандидатите е 10%. ББР ще предлага този продукт и с 

възможност за отпускане на оборотни средства. При него лихвеният процент е фиксиран на 7% за целия период, а максималната 
сума е до 50 000 евро. Срокът за погасяване на кредита за оборотни средства е до две години. 

Кредит "Стартиращ бизнес" е насочен към новосъздадени микро и малки фирми, които искат да реализират нови проекти 

и идеи. Лихвата от 6% е фиксирана за целия период, а самоучастието на фирмите е 10%. Максималният размер на заема е до 50 000 
евро, срокът на погасяване е до 5 години, с гратисен период до 1 година. 

 
22 Понастоящем, в класацията за бизнесклимата "Да се прави бизнес" (Doing business), която Световната банка 

публикува във Вашингтон, България запазва позицията си от предходната година с 58-мо място.  
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Регионално развитие 

Регионалните планове за развитие на шестте района на страната – 

Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и 

Югоизточен  за периода 2014-2020 г. са част от пакета документи за стратегическо 

планиране на регионалното развитие, в които е определена визията, средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие на 

територията на района. Целта е не само икономическо и социално развитие, но и  

запазване на регионалната идентичност, културното богатство и многообразие, в 

съответствие с европейските и националните цели на регионалната политика и 

съобразно специфичните характеристики и потенциал за развитие на районите. 

Седемгодишният период на плановете съвпада с програмния период на кохезионната 

политика и структурните инструменти в ЕС. 

В подкрепа на тяхното развитие, през 2014 г. ще се реализира публична 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, с бюджет от 500 

млн. лева. В нея ще могат да участват местните власти и министерствата. Фондът в 

помощ на общините – ФЛАГ, който отпуска заеми на общини и на общински 

дружества, които изпълняват проекти, одобрени от Управляващите органи на 

оперативните програми на ЕС, както и на общини за подготовка на проектни 

предложения, ще получи допълнително финансиране със заем от 35 млн. евро от 

Европейската банка за възстановяване и развитие. Средствата ще позволят удължаване 

на Инфраструктурния проект на ФЛАГ и разширяване на капацитета му за 

предоставяне на заеми на общините. 

Нов момент в развитието на регионализацията е включване на Северозападния 

район (СЗР) в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. Този район ще 

бъде пилотен за прилагане на модела на интегрираните териториални инвестиции и 

разработването на Интегрирана стратегия за териториално развитие на СЗР.  

Разширява се териториалния обхват на подкрепа в новата оперативна 

програмата „Региони в растеж”. Предвидените дейности по програмата в голямата си 

част ще допринесат за генериране на растеж и заетост в по-слабо развитите региони. 

Индикативният  бюджет  на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. е 

1.2 млрд. евро съгласно разчетите, заложени в Споразумението за партньорство. 

Програмата ще подкрепя дейности за енергийна ефективност, осигуряване на 

съвременни социални жилища, ремонт, реконструкция, изграждане на подходяща 

общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца, възрастни 

хора с увреждания. Ще се финансират дейности за развитие на природни, културни и 

исторически атракции от национално и световно значение, строително-ремонтни 

работи за заведения за спешна помощ, лечебни заведения за болнична помощ и 

дейности за строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, 

второкласни и третокласни пътища. 

Развитието на регионализацията и повишаване капацитета на местните власти за 

разработване и реализиране на програми за обучение и заетост ще се осъществяват чрез 

включване в НПДЗ 2014 на 256 регионални програми (при 196 през 2013 г. и 168 през 

2012г.), както и с методологично подпомагане на регионалните комисии за заетост да 

оценяват потребностите на пазара на труда, да работят на проектен принцип и да се 

повиши ефективността при използването на предоставените ресурси. Регионалните 

програми са съобразени с приоритетите на съответната областна стратегия за развитие 

и на регионалните, областните и общински планове за развитие. Ще се финансира 

изпълнението на дейности в широк диапазон: поддържане на четвъртокласната пътна 

мрежа и опазването на обществения ред и общинската собственост, екологични 

дейности, подкрепа за развитието на туризма, извършване на  археологически разкопки 

и поддържане на паметници на културата, читалища и религиозни храмове, клубове на 

пенсионера. 
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Очаква се положителен ефект по отношение на заетостта в регионите с висока 

безработица да имат и мерките за насърчаване на териториалната мобилност. През 

2014 г. за насърчаване на мобилността ще се изпълняват схемите „По-близо до работа” и 

„На път”. Чрез схема „На път“ се разширява на комплекса от мерки, насочени към 

насърчаване на географската мобилност на работната сила в България, като се 

обхващат заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат 

възможност да ползват за целта обществен транспорт. Чрез предоставяне на стимули за 

работодателите за организиране на транспорт за заетите лица в съответното 

предприятие се осигуряват предпоставки за запазване на заетостта на лицата. По схема 

„По-близо до работа” се предоставят стимули за работодателите да наемат лица от 

населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и 

стимули за лицата да търсят подходяща работа, и в случаите, в които тя е далеч от дома 

им. По насърчителната мярка по чл. 42 от ЗНЗ ще се насърчават мобилността на 

безработни лица, които желаят да започнат работа извън границите на населеното 

място, в което живеят.  

 

2.5. Укрепване на управлението на политиките по заетостта 

2.5.1. Мобилизиране на всички участници на трудовия пазар за реализация на 

политиките; обмен на информация между институциите и частните 

трудови посредници, предприятия за осигуряване на временна работа 

Активирането на безработни лица (приоритетно за неучещите и неработещите 

младежи), които не са регистрирани в бюрата по труда, ще е основна задача през 

2014г., чието изпълнение е нормативно уредено след промените в ЗНЗ и правилника за 

неговото прилагане, приети през 2013 г. На база на предоставената в изпълнение на 

Споразумението за обмен на информация  между министъра на труда и социалната 

политика и министъра на образованието и науката, МОН ще предоставя информация за 

младежите, които са отпаднали от образователната система, както и за завършилите 

средно и висше образование, които не се обучават в следващата образователна степен. 

Това ще направи възможно идентифицирането на напусналите формалната 

образователна система младежи. Въз основа на информацията, предоставена от МОН, 

ще се идентифицират  лицата, които не са регистрирани като търсещи работа, не 

работят и не учат. Трудовите посредници ще предоставят на тази група лица 

информация за предоставяните от бюрата по труда посреднически услуги по заетостта. 

Заедно с неправителствения сектор ще се работи за мотивиране на младежите да се 

регистрират в бюрата по труда и да се възползват от предоставяните там услуги. 

За целите за изпълнение на държавната политика за заетост ще продължава и 

сътрудничеството между НАП, АЗ и ИА ГИТ. Ще се развива сътрудничеството между 

АЗ и НАПОО при осъществяване на контрола върху качеството на професионалното 

обучение, огранизирано от АЗ.  

Ще продължи сътрудничество на Агенция по заетостта с частните фирми-

посредници. Утвърдилата се практика за сключване на споразумения за сътрудничество 

и съвместна дейност с частните посредници на пазара на труда, през 2013 г. се разшири 

и обхвана и предприятията, които осигуряват временна работа. Споразуменията 

създават условия за обмен на информация за свободни работни места, обмяна на опит и 

добри практики. Изпълнението на заложените в споразуменията дейности през 2014 г. 

ще е насочено към разширяване възможностите за устройване на работа на 

регистрираните в дирекциите „Бюро по труда” безработни лица.  

През 2014 г. между АЗ и частните фирми –посредници и предприятията, които 

осигуряват временна работа ще се сключват нови споразумения, ще се обменя 
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информация и чрез единния портал за обявяване на свободни работни места. С цел 

регистрация в “Е-трудова борса” на интернет страницата на АЗ, предстои разработване 

на информационна подсистема за посредници, които не разполагат с електронен 

регистър за наличните работни места.  

 

2.5.2. Повишаване ефикасността на контрола за по-добра защита на заетите 

лица и ограничаване на неформалната икономика; подобряване на 

контрола върху реализацията на активната политика по заетостта, на 

качеството на предоставяните услуги и капацитета на Агенцията по 

заетостта, развитие на системата за оценяване на резултатите от 

работата с клиентите 

Агенцията по заетостта ще продължи изпълнението на дейности за повишаване 

достъпа и качеството на услугите по заетостта в изпълнение на функцията на  

обществен посредник на пазара на труда, който изпълнява държавната политика на 

пазара на труда, осигурява бърз преход между различните състояния на пазара на труда 

- от безработица към заетост, от училище към заетост, от неактивност към трудова 

дейност, от заетост към заетост. Агенцията по заетостта ще продължи да се реформира, 

с оглед утвърждаването й като модерна институция с утвърдени позиции и нарастващ  

дял на пазара на труда. 

За подобряване на контрола върху качеството на предоставяните услуги, 

реализацията на активната политика по заетостта и капацитета на Агенцията по 

заетостта през м. юни 2013г. беше актуализирана Методиката за извършване на 

контролна дейност. Нейното прилагане оптимизира и повишава качеството на 

контролната дейност, а оттам и на дейността на териториалните поделения на АЗ. През 

2014 г. ще продължи осъществяването на мониторинг на териториалните поделения на 

Агенцията по заетостта по отношение на качеството на предоставяните услуги, 

реализацията на активната политика по заетостта и капацитета на Агенцията по 

заетостта, в съответствие с Методиката за извършване на контролна дейност.  

Резултатите от контролната дейност и през 2014г. ще подпомагат процесите на 

оптимизиране и подобряване на качеството на предоставяните услуги; успешната 

реализация на активната политика, ефективно използване на публичните ресурси и 

повишаване на капацитета на агенцията. 

С цел модернизиране на предоставяните посреднически услуги ще се развият 

инструментите за измерване на ефективността и ефикасността от работата на 

Агенцията по заетостта на национално и регионално равнище. Ще се развие системата 

за обратна връзка с потребителите на услуги по заетостта и превръщането й в коректив 

на дейността на Агенцията. С ключовите работодатели за отделните региони ще 

работят специализирани екипи. Отдалечените райони ще продължат да се обслужват от 

мобилни офиси за посреднически услуги (изнесени работни места). Ще продължат 

дейностите по разширяване обхвата на предоставяните електронни услуги чрез 

използване на възможностите на интернет и Е- трудова борса за търсещите работа лица 

и работодателите. 

През 2014 г. за развитие капацитета на Агенцията по заетостта, трудовите 

посредници ще се обучават за предоставяне на качествени посреднически услуги във 

връзка с акуализираната Технология на работа в ДБТ, като и за усъвършенстване на 

социалните умения на служителите.  

Осъществяването на ефективен контрол по спазване на трудовото 

законодателство и на законодателството в областта на заетостта има съществен принос 

за подобряване функционирането на пазара на труда, осигуряване на по-добра защита 

на заетите лица и на справедлива конкурентна среда за развитие на бизнеса чрез 

ограничаване на неформалната икономика. В условията на възстановяване на 
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икономиката от кризата има условия за ограничаване на неформалната икономика, 

която по време на кризата обикновено се увеличава, за това ще допринесе развитието 

на обмена на информация между институциите, активирането на дейността на 

социалните партньори в тази област, намаляването на регулациите и опростяването на 

условията за правене на бизнес, информирането на гражданите за техните трудови 

права и др. 

Инспекционната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” 

(ИА ГИТ) през 2014 г. ще е насочена към осъществяване на ефективен контрол в 

следните направления: 

 инспектиране на законосъобразното наемане на работа, заплащането на труда 

и работното време в предприятия от всички икономически дейности, с акцент 

върху предприятията, в които е констатирано забавено изплащане на 

трудовите възнаграждения; 

 спазване изискванията на трудовото законодателство по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, възникването на трудовото 

правоотношение, работното време, почивките и отпуските и заплащането на 

труда в малки и средни предприятия; 

 извършване на проверки относно осигуряването на минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд на работните места в 

предприятия, в които се извършва производствена дейност; 

 извършване на проверки на работодатели, установени в България, 

командироващи свои работници в рамките на предоставяне на услуги в 

държави-членки на ЕС; 

 осъществяване на административно сътрудничество за обмен на информация 

със сродни институции в ЕС във връзка с командироването на работници в 

рамките на предоставянето на услуги; 

 извършване на проверки по спазването на законодателството, свързано с 

изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на 

страните по служебното правоотношение. 

Специализираният контрол на ИА ГИТ по спазване на законодателството за 

насърчаване на заетостта ще включва извършване на проверки: 

 за законосъобразно осъществяване на посредническа дейност по наемане на 

работа; 

 за законосъобразно осъществяване на дейността от предприятия, които 

осигуряват временна работа; 

 на предприятия и обучаващи организации, ползващи средства, предоставени 

по програми и мерки за насърчаване на заетостта; 

 за законосъобразно наемане на чуждестранни граждани и приемането на 

командировани работници и служители от държави-членки на ЕС и от трети 

държави в предприятия на територията на Република България. 

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ ще изпълнява дейности за 

повишаване качеството на работа и гарантиране на ефективното прилагане на 

трудовото законодателство чрез реорганизация на дейността в съответствие с добри 

практики в други държави - членки на ЕС, ефективно прилагане на информационните 

технологии в дейността, повишаване на квалификацията на служителите чрез участие в 

различни форми на обучение.  

Продължава работата на асистентите в инспекционната дейност, назначени по 

Проект „Подобряване контрола на труда”. По проект "Поддържащо и надграждащо 

обучение на 460 служители от специализираната администрация на ИА ГИТ" ще се 

проведат обучения на служители, които ще допринесат за придобиване и 

задълбочаване на специфични знания и умения за извършване на по-качествена и по-

ефективна контролна дейност. По проект „Повишаване ефективността на контролната 
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дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ще се работи по 

разработване и въвеждане на система за управление на качеството на контролната 

дейност, както и на информационна система, обхващаща цялостната дейност на 

институцията и съдържаща актуална, надеждна и широкообхватна информация за 

целите на контрола. В изпълнение на Проект „Повишаване организационния капацитет 

на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, финансиран по линия на 

Оперативна програма „Административен капацитет”, ще се осигурява единна 

организация на контрола, която да гарантира повишаване на ефективността на 

работните процеси и усъвършенстване на инспекционните дейности. 

През 2014 г. ще продължи дейността по инспектиране на предприятията за 

гарантиране спазването на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител. 

За повишаване ефикасността на контрола, по-добра защита на заетите лица и 

ограничаване на неформалната икономика ще се изпълняват следните мерки: 

 Извършване на проверки по законосъобразното възникване на трудовите 

правоотношения, спазване на разпоредбите за работното време и заплащането 

на труда; контрол по спазването на законодателството, свързано с 

изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на 

страните по служебното правоотношение. 

 Специализирана контролна дейност по наемането на работа на незаконно 

пребиваващи на територията на Република България чужденци по 

идентифицираните с оценката на риска по чл. 78а, ал. 2 от ЗНЗ икономически 

дейности и сектори, в които се наблюдава или е възможно да се извърши 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци. 

 Извършване на проверки на дейността на предприятия осигуряващи временна 

работа, както и на предприятия - ползватели. 

 Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с 

проблеми по защитата на труда на областно равнище. 

 

2.5.3. Подобряване на социалния диалог чрез съвместна работа със 

социалните партньори за осигуряване на заетост 

През месец октомври 2013 г. европейските социални партньори приеха 

Декларация относно участието на социалните партньори в европейското икономическо 

управление. В нея се отбелязва необходимостта от анализ на въздействието на 

управлението на европейските икономически процеси върху социалния диалог на 

европейско и национално равнище. Целта е да се формира обща визия за 

последствията, които дебатът относно европейското икономическо управление има 

върху социалния диалог на европейско и национално равнище, както и с оглед развитие 

на възможни препоръки на съответните нива. За европейските социални партньори 

укрепването на икономическото управление е възможност да се отговори на 

предизвикателствата пред Европа.  

Социалният диалог може да бъде движеща сила за успешни икономически и 

социални реформи. Социалните партньори могат да повишават информираността 

относно последиците от икономическата и социална промяна върху социалните 

системи и трудовите пазари. Те също могат да играят ключова роля в създаването на 

условия, които ще стимулират създаването на работни места, по-специално чрез 

улесняване на икономическото възстановяване и на пазара на труда и социално 

включване. Те следва да предложат конкретни решения за насърчаване на растежа и 

заетостта. 

В национален контекст, социалните партньори участват в разработването и 

прилагането на политиката по заетостта. През 2014 г. ще продължи ефективният 
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социален диалог, сътрудничеството и консултациите на национално, отраслово, 

браншово, областно и общинско равнище, както и в рамките на рамките на 

консултативните и други съвети към държавни институции. 

Ще продължи съвместната работа със социалните партньори при изготвянето на 

законодателни предложения в областта на пазара на труда, усъвършенстване на 

трудовото законодателство, подобряване на условията на труда, модернизиране на 

системите на заплащане, ограничаване на нерегламентираната заетост и сивата 

икономика, ефективното използване на средствата от оперативните програми на ЕС, 

разработването на подходи за адаптиране на предприятията и наетите лица към 

промените и преструктурирането на икономиката и пазара на труда.  

В духа на продължаването на добрите практики, социалните партньори ще бъдат 

ангажирани с изпълнението на проекти за заетост и обучение, включени в НПДЗ-2014г.  

Национално представителните организации на работодателите и на работниците 

и служителите ще иматключова роля при оценката на компетенциите на работната 

сила, разработването на професионалните стандарти, актуализирането на държавните 

образователни изисквания за придобиване на професия и учебните програми във 

висшето образование, въвеждането на елементи на дуалната система на обучение, 

функционирането на системата за признаване на неформално придобити знания, 

умения и компетентности, прогнозирането на потребностите от работна сила с 

определена квалификация и други дейности с положителен ефект върху 

функционирането на пазара на труда. 

Благоприятен ефект върху заетостта ще има повишаването на ролята на 

социалните партньори при разработването на механизъм за определяне на минималната 

работна заплата, превенцията на съкращенията, обучения на безработни лица и 

подпомагане на тяхното наемане на работа, идентифициране по региони на недостига 

на квалифицирани кадри, информиране за предстоящо разкриване на нови работни 

места, повишаване на ефективността на програмите и мерките за заетост, контрол 

върху ефикасността на изразходваните средства, популяризиране на възможностите за 

участие в проекти и програми, информиране на гражданите за защитата на техните 

трудови права.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

 

І. ФИШОВЕ НА ПРОГРАМИТЕ, ПРОЕКТИТЕ И МЕРКИТЕ С 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 

 

1. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ 
 

 

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” – Компонент 1 

 

Основна цел  Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, 

завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между 

образованието и пазара на труда. 

Целева група  Младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше 

образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. 

Дейности Осигуряване на работа в публичната администрация при съответствие между 

заявените работни места и образователния профил на младежите.  

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 1 971 младежи, от тях на 400 новонаети. 

Необходими 

средства 

6 590 072 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ Партньори Централни ведомства - публични администрации 

(министерства, ведомства, агенции и други 

първостепенни и второстепенни разпоредители с 

бюджетни кредити), Областни и общински 

администрации 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ” 

 

Основна цел  Ограничаване на безработицата и престоя на пазара на труда чрез осигуряване на 

възможности за нова реализация на лицата, останали без работа.  

Целева група Безработни лица, съкратени/освободени в резултат от икономическата криза в 

страната и/или преструктуриране, приватизация или стартиране на производство 

по несъстоятелност и ликвидация на предприятията и свързани с тях 

производства. 

Дейности Заетост на субсидирани работни места. 

Очаквани 

резултати 

Заетост на 1 057 лица при 6-часов работен ден. 

Необходими 

средства 

685 512 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции/ 

организации 

МТСП и АЗ  Партньори Частни предприятия, национално 

представителни организации на 

работодателите и работниците, браншови 

организации на работниците и 

служителите. 

 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 

Основна цел  Насърчаване на заетостта в строителството и подпомагане на малкия и среден 

строителен бизнес, намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на 

обществената среда в населените места и социална инфраструктура в общините, 
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повишаване квалификацията на безработните в областта на архитектурата и 

строителството, озеленяването, здравеопазването и социалните услуги, създаване 

на условия за устойчива заетост на работната сила в общините. 

Целева група Безработни лица, регистрирани в ДБТ 

Дейности  Осигуряване на временна заетост в строителството чрез финансиране и 

изпълнение на обекти по следните мерки: 

- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” 

- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица 

по специалности в областта на архитектурата и строителството, озеленяването, 

здравеопазването и социалните услуги 

Очаквани 

резултати 
 Осигуряване на заетост за 550 лица в строителството, в т.ч. за 220 регистрирани 

в ДБТ безработни 

 Професионално обучение на 200 регистрирани в ДБТ безработни лица 

 Оптимизиране на учебната среда на учащите се, повишаване комфорта на 

обитаване на потребителите на социални услуги, подобряване на работните 

условия на служителите в областта на социалните услуги, здравеопазването, 

образованието и администрацията, а оттам – осигуряване на по-качествено 

обслужване на гражданите 

Необходими 

средства 

3 000 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции/ 

организации 

МТСП Партньори Общини и областни управители, 

държавни институции и контролни 

органи, вписани от компетентните органи 

като юридически лица религиозни 

институции и читалища 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТ” 
 

Основна цел  Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на 

месечно социално подпомагане. Повишаване на пригодността за заетост на лица, 

обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на 

уменията и квалификацията. 

Целева група  Трудоспособни безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 

(ДБТ), които са обект на месечно социално подпомагане, като приоритетно се 

включват безработни лица от следните групи: 

- продължително безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”; 

- член от семейство с деца, в което и двамата родители са безработни и 

семейството е обект на месечно социално подпомагане; 

- безработен самотен родител/осиновител, който е обект на месечно социално 

подпомагане; 

- безработни лица на месечно социално подпомагане до 29-годишна възраст. 

 Безработни лица, притежаващи специфични знания и умения, необходими за 

изпълнението на дейностите по проектите, които не са обект на месечно социално 

подпомагане до 30% от общия брой на наетите по Програмата; 

 Продължително безработни лица, при липса на безработни лица на месечно 

социално подпомагане – по изключение, с разрешение на изпълнителния директор 

на АЗ, при сформиране на аварийни групи. 

Дейности Общополезни дейности: 

 Комунално-битово обслужване; 



 3 

 Благоустройство на населеното място и производствените зони; 

 Поддържане и опазване на общинска и държавна собственост; 

 Опазване и поддържане на околната среда; 

 Поддържане и опазване на паметници на културата; 

 Социални дейности; 

 Дейности по неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на 

последствията от аварии и природни бедствия /наводнения, пожари, свлачища, 

тежки зимни условия, земетресения и др./; 

 Други общополезни дейности. 

2.Дейности в предприятия без държавно и/или общинско участие: 

 За подобряване на условията на труд и работната среда на собствената им 

територия в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се 

поддържа целогодишна/ постоянна заетост на работните места; 

 В основното им промишлено производство и производство на строителна 

продукция. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 2000 лица. 

Необходими 

средства 

10 968 810 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции/ 

организации 

МТСП, АЗ Партньори Работодатели, ИА ГИТ, АСП, областни комисии 

по заетостта, Съвети за сътрудничество 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА ХОРА 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. Безработните лица могат да бъдат 

включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на 

следните условия: 

- да не са в нетрудоспособна възраст по смисъла на ал.1, т.12 от 

Допълнителната разпоредба на ППЗСП; 

- да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия 

до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство 

до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т. 2, ал. 1 от 

Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки - за 

дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от 

Закона за закрила на детето. 

- да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат 

грижи; 

- да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране. 

 Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица 

или деца с увреждания. 

Лица, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат: 

- лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен 

на увреждане, с определена чужда помощ; 

- деца до 18 години с трайно намалена работоспособност или вид и степен на 

увреждане, с определена чужда помощ; 

- лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания. 

Дейности „Личен асистент” 
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Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 2000 лица при 5 - часов работен ден, осигуряване на 

качествени грижи на хора с трайни увреждания. 

Необходими 

средства 

7 612 352 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ Партньори ДРСЗ, ДБТ, АСП, ДСП, АХУ 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ  

 

Основна цел Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост 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. 

Целева група  Безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст; 

 Безработни лица, преминали успешно лечение за зависимост към наркотични 

вещества. 

Дейности Осигуряване на субсидирана заетост до 24 месеца. 

Очаквани 

резултати 

Заетост на 1 964 лица, от тях нова заетост на 100 лица. 

Необходими 

средства 

9 798 943 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ Партньори АСП, АХУ, ДСП, Национално представени 

организации на хора с увреждания и за хора 

с увреждания, социални партньори 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА” 

 

Основна цел Активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, 

посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за 

привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по 

труда”, за да получат право за включване в обучение и/или заетост. 

Целева група  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 работа); 

 Регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми (с минимум 

средно образование), назначени по Програмата като ромски медиатори в ДБТ. 

Дейности Дейностите по програмата включват: 

 Работа с неактивните лица: идентифициране на групите от неактивни и 

обезкуражени лица и техните потребности; индивидуална работа с       

бенефициентите и подпомагане включването им в заетост и обучение; 

 Трудови борси: организиране и провеждане на общи и специализирани трудови 

борси с цел директно договаряне и осигуряване на заетост; 

 Насърчаване и развитие на местно сътрудничество по въпросите на заетостта 

(сключване на местни споразумения за заетост); 

 Предоставяне на мотивационно обучение. 

С трудните клиенти на ДБТ, както и с клиентите със специфични потребности ще 

работят мениджъри на случай (кейс-мениджъри) и психолози, назначени по 

програмата. 

Очаквани 

резултати 

Заетост на 124 лица към дирекции „Бюро по труда” 
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Необходими 

средства 

952 904 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ Партньори Общини, НПО и др. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА 

ГОРА” 

 

Основна цел  Осигуряване на заетост и социална интеграция на продължително безработни 

лица, чрез разкриване на работни места в дейности за възобновяване, опазване на 

Държавния горски фонд и подобряване на екологичната обстановка в страната. 

Целева група  В програмата се включват продължително безработни лица. 

Работодатели Дейностите се финансират от държавни предприятия, създадени за управление на 

горските територии. Държавните предприятия, чрез техните териториални 

поделения (държавни горски и държавни ловни стопанства) възлагат изпълнението 

на дейности в стопанисваните от тях горски територии, на фирми - изпълнители 

или извършват самостоятелно част от тях. 

Дейности Разкриване на работни места в дейности за възобновяване, опазване на 

Държавния горски фонд и подобряване на екологичната обстановка в страната. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 200 продължително безработни лица, обект на 

Програмата. 

Необходими 

средства 

800 000 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

 

Прилагаща 

институция 

МТСП и АЗ, Държавните 

предприятия, чрез техните 

териториални поделения 

(държавни горски и 

държавни ловни стопанства) 

Партньори МТСП, АЗ, МЗХ, Държавните 

предприятия, чрез техните 

териториални поделения 

(държавни горски и държавни 

ловни стопанства) 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КЛИО“ 

 

Основна цел  Социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на работни места в 

дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти - 

недвижимо културно наследство съгласно чл. 6, т. 1 – 6 от Закона за културното 

наследство. 

Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица, обект на Програмата, 

чрез включването им в обучение за придобиване на ключови компетентности 

и/или професионална квалификация и повишаване на мотивацията за активно 

поведение на пазара на труда чрез включване на безработните лица в 

мотивационно обучение. 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, приоритетно от 

следните групи: продължително безработни лица; безработни лица до 29 - 

годишна възраст; безработни лица над 50 - годишна възраст. 

Дейности 1. Обучение: 

- за придобиване на първа степен на професионална квалификация; 

- по част от професия; 

- за придобиване на ключови компетентности; 

- мотивационно обучение. 

2. Субсидиране на заетост на разкрити работни места в дейности по опазване, 

поддържане, реставрация и обслужване на обекти - недвижимо културно 

наследство: 

- Опазване и ревитализиране на недвижимо културно наследство – консервация, 

реставрация, адаптация, реконструкция, модернизация, реновация и др. 



 6 

(специфична поддръжка); 

- Облагородяване и поддържане на териториите, прилежащи към обектите (обща 

поддръжка); 

- Охрана на обекти – недвижимо културно наследство; 

- Туристическа анимация; 

- Екскурзоводско обслужване; 

- Строително-ремонтни дейности и озеленяване; 

- Други общополезни дейности. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на обучение и заетост на 100 безработни лица. 

Необходими 

средства 

415 200 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ Партньори Областни администрации, общини и 

общински предприятия; Общински и частни 

културни организации и културни 

организации със смесено участие; Общински 

и регионални културни институти; Музеи. 

 

ПРОЕКТ „ОТ ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ” 

 

Основна цел  Подобряване на ефективността на пазара на труда посредством постигане на по-

добро съответствие между потребностите на работодателите от човешки ресурси 

и тяхната квалификация; повишаване на мотивацията за труд на продължително 

безработните лица. 

Целева група   Безработни лица; 

 Безработни младежи без квалификация, без трудов опит, с ниска мотивация за 

труд; 

 Безработни лица над 50-годишна възраст без квалификация; 

 Продължително безработни лица. 

Дейности  Обучение по ключова компетентност „Управление на конфликти” от 

„Обществени и граждански компетентности”; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация по една от 

професиите „Продавач консултант”, „Оператор на компютър”, „Работник 

хранително-вкусовата промишленост”, „Шивач”, „Оператор в 

дървообработването”, Помощник в строителството”, „Помощник пътен строител”, 

„Озеленяване и цветарство”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, 

„Сервитьор-барман”; 

 Мотивационно обучение; 

 Субсидирана заетост за период от 3 месеца за 27% от успешно завършилите 

обучение за професионална квалификация, по професиите, по които са завършили 

обучение по проекта;  

 Заетост на първичния пазар за не по-малко от 1 месец за 17% от успешно 

завършилите обучение за професионална квалификация, по професиите, по които 

са завършили обучение по проекта. 

Очаквани 

резултати 
 Обучени 1880 безработни лица; 

 Включени в субсидирана заетост – 506 лица; 

 Включени в заетост на първичния пазар – 320 лица. 

Необходими 

средства 

3 019 940 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

Асоциация на 

индустриалния 

капитал в 

България 

Партньори АЗ, АИКБ Консулт ЕООД, „Персонал 

Трейнинг” ЕООД, ЦПО към „Териториален 

център за квалификация и преквалификация” 

ООД, „Икомс” ЕООД 
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ПРОЕКТ „КОМПАС” 

 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост и подобряване на възможностите за 

професионално и трудово развитие; повишаване на качеството на работната сила 

чрез придобиване на нови и/или подобряване на съществуващите знания, умения 

и компетентности за постигане на съответствие между професионалните 

качества и квалификации на безработните лица и търсенето на пазара на труда; 

подкрепа за работодатели при наемане и осигуряване на заетост за безработни 

лица от приоритетните групи на пазара на труда. 

Целева група   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; 

 Хора с увреждания; 

 Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

Дейности  Предоставяне на професионално ориентиране; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация по една от 

професиите „Камериер”, „Сервитьор-барман”, „Оператор на компютър”; 

 Обучение по ключови компетентности „Мултикултурни и социални аспекти в 

обслужването на клиенти” или „Управление на конфликти” от „Обществени и 

граждански компетентности”; 

 Субсидирана заетост за период от 3 месеца за 10% от успешно завършилите 

обучение за професионална квалификация, по професиите, по които са завършили 

обучение по проекта; 

 Заетост на първичния пазар за не по-малко от 1 месец за 30% от успешно 

завършилите обучение за професионална квалификация, по професиите, по които 

са завършили обучение по проекта. 

Очаквани 

резултати 
 Обучени 2220 безработни лица; 

 Включени в субсидирана заетост – 222 лица; 

 Включени в заетост на първичния пазар – 30% от успешно завършилите 

професионално обучение лица. 

Необходими 

средства 

2 839 380 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

КТ „Подкрепа” Партньори АЗ, „Тайгър Клуб”, „Евроквалификационен 

център”, „Национален образователен 

център”, „Академия за професионално 

развитие Експерт”, „Джоб Тайгър” 

 

ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАБОТА - 2014” 

 

Основна цел  Активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработни младежи до 

29 г., с подгрупа до 25 г., без квалификация и с ниска мотивация за труд, и на 

лица над 50 г. 

Целева група   Безработни лица; 

 Безработни младежи до 29 г. с основно и по-ниско образование и без 

квалификация; 

 Безработни лица над 50-годишна възраст с по-високо от основно образование. 

Дейности  Мотивационно обучение; 

 Обучение по ключови компетентности „Работа в екип” от „Обществени и 

граждански компетентности”; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация по една от 
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професиите „Работник в озеленяването”, „Болногледач”; 

 Осигуряване на стажуване за период от 3 месеца за 40% от успешно 

завършилите обучение за професионална квалификация, по професиите, по които 

са завършили обучение по проекта 

Очаквани 

резултати 
 Обучени 1954 безработни лица; 

 Включени в стажуване – 780 лица. 

Необходими 

средства 

3 040 584 лв. - ДБ 

82 068 лв. - съфинансиране 
Източници на 

финансиране 

ДБ и съфинансиране от КНСБ 

Прилагаща 

институция 

КНСБ Партньори АЗ, Сдружение „Колеж за 

работническо обучение” 

 

ПРОЕКТ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ 

НА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ” (ПРО-МО-ПРИ) 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в 

неравностойно положение на пазара на труда с цел професионална реализация в 

реалната икономика и по този начин осигуряване на по-устойчиво развитие на 

икономиката и намаляване на живеещите в бедност. 

Целева група   Безработни младежи до 29 г., с приоритет младежи до 25 г., вкл. напускащите 

Домовете за деца, лишени от родителска грижа след навършване на 18 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); 

 Неактивни лица, в т.ч. обезкуражени лица; 

 Хора с увреждания. 

Дейности  Мотивационно обучение; 

 Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация и обучение 

по част от професия; 

 Обучение за придобиване на ключови компетентности „Обществени и 

граждански компетентности“ и „Инициативност и предприемачество”; 

 Обучение на обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници. 

Очаквани 

резултати 

 Обучени 1550 безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара 

на труда; 

 Обучени 200 обучаващи на възрастни, в т.ч. наставници. 

Необходими  

средства 

3 038 905лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

ДП БГЦПО Партньори АЗ 

 

ПРОЕКТ „СДРУЖЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ” 

 

Основна цел  Пилотно апробиране на австрийския опит за създаване на сдружения за 

квалификация за предоставяне на по-добри възможности за обучение и 

квалификация на заети лица от малки и средни предприятия. 

Целева група  Български работници и служители, заети в австрийски фирми, функциониращи в 

България, които са част от сформираното сдружение за квалификация. 

Дейности В съответствие с определените потребности от обучение, изготвени планове за 

обучение на заетите лица и избраните от сдружението за квалификация обучаващи 

институции: 

 Предоставяне на обучение за придобиване на квалификация по част от професия 

и/или 
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 Предоставяне на обучение за ключови компетентности. 

Очаквани 

резултати 

Обучени 200 заети лица – български работници и служители от австрийски фирми, 

функциониращи в България. 

Необходими 

средства 

74 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ Партньори Федералното министерство на труда, социалните 

въпроси и защита на потребителите на Австрия; 

Австрийската фирма OSB Consulting; 

работодатели 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ” 

 

Основна цел  Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране  

Целева група  Безработни лица, които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ, на които 

съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1-2 от КСО, не им достигат до 24 месеца 

осигурителен стаж и до 2 години възраст за придобиване на право на пенсия или 

до 24 месеца осигурителен стаж при навършена възраст за придобиване на право 

на пенсия  и не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на 

друго основание. С цел използване на експертните им възможности, лица от тази 

група с висок образователен статус и квалификация могат да се назначават като 

консултанти за подпомагане на работодателите и за предаване на натрупания опит 

между генерациите. 

Дейности Осигуряване на заетост на  включени в програмата лица за срок не по-малко от 3 

месеца и не повече от 24 месеца.  

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на  заетост на 131 лица, в т.ч. 100 нововключени. 

Необходими 

средства 

385 431 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ  Партньори Общини, общински  предприятия, частни и 

държавни предприятия и организации, в т.ч. 

и организации с нестопанска цел 

 

ПРОГРАМА „КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

 

Основна цел  Осигуряване на равнопоставеност и създаване на условия за пълноценен живот 

от хора с увреждания чрез постигане на устойчива самостоятелна заетост и 

предприемачество.  

Целева група  Лица с увреждания, включително еднолични търговци, както и 

кредитополучатели - юридически лица, в които съдружник е лице с увреждания, 

получили кредит по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране” на МТСП 

/до 15.10.2008г. на основание §2 от  Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за Българската банка за развитие (обн. ДВ, бр.43 от 29.04.2008г. и 

сключено Споразумение (РД 09/26 от 29.09.2008г.) между МТСП и  “Българска 

банка за развитие” АД/. 

Дейности Възстановяване на лихвата по кредити, отпуснати до 15.10.2008г. по проект 

“Гаранционен фонд за микрокредитиране” на МТСП на  лица с увреждания. 

Очаквани 

резултати 

Възстановяване на лихвите по кредити на 46 лица с увреждания, от които 20 

нововключени. 

Необходими 

средства 

145 431 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ  

“НГФ” ЕАД 
Партньори Търговски банки 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЕЛПОМЕНА” 

 

Основна цел Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места за подпомагане 

дейността на театрите в страната. 

Целева група  Безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и 

умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в ДБТ. 

 Държавни и общински театри, театрално-музикални продуцентски центрове със 

статут на държавен културен институт, Национална академия за театрално и 

филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” и Съюз на артистите в България. 

Дейности Осигуряване на заетост на безработни лица. 

Очаквани 

резултати 

Заети 150 лица. 

Необходими 

средства 

672 205 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ Партньори Министерство на културата и Съюз 

на артистите в България 

 

ПРОЕКТ „ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА И ОБУЧЕНИЕ” 

 

Основна цел Популяризиране на политиката по заетостта, провеждана от МТСП и услугите на 

Агенцията по заетостта с цел насърчаване на заетостта 

Целева група  Социални партньори 

 Общински власти 

 Неправителствени организации 

 Безработни лица  

Дейности  Разработване и отпечатване на стратегии, планове, програми и др. 

 Информиране, разясняване и обучение на заинтересованите страни по 

активните програми и мерки за повишаване на заетостта в страната 

 Организиране на конференции, форуми, дискусии, срещи и семинари на 

национално и регионално ниво 

 Популяризиране на Европейската гаранция за младежта. 

Необходими 

средства 

100 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институция 

МТСП, АЗ Партньори Общински и областни администрации, 

социални партньори 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ЧЛ. 63 ОТ ЗНЗ, ЧРЕЗ НАСОЧВАНЕ В ЦЕНТЪР ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез обучение.  

Целева група  Безработни лица, регистрирани в ДБТ 

Дейности  Организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на 

степен на професионална квалификация;  

 Обучение по ключова компетентност “Инициативност и предприемачество” 

към съответно професионално обучение. 

Очаквани 

резултати 

Обучени 252 безработни лица  

Необходими  

средства 

322 132 лв. Източници на финансиране ДБ 

Прилагаща 

институция 

ЦРЧРРИ Партньори АЗ 
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ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА БЕЖАНЦИ 

 

Основна цел  Интегриране на пазара на труда на безработни лица, придобили статут на 

бежанец или хуманитарен статут, чрез повишаване на пригодността им за 

заетост; 

Повишаване капацитета на областни и общински администрации за работа с 

бежанци 

Целева група   Безработни лица, придобили статут на бежанец или хуманитарен статут през 

2013 г. или 2014 г.; 

 Безработни лица 

Дейности  Обучение по ключова компетентност „Общуване на чужд език – български 

език”; 

 Обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или 

квалификация по част от професията 

 Субсидирана заетост на част от успешно завършилите обучение за придобиване 

на професионална квалификация,  

 Заетост на първичния пазар на част от успешно завършилите обучение по 

проекта 

 Субсидирана заетост на безработни лица, назначени в общински 

администрации, за работа с бежанци 

Очаквани 

резултати 
 Включване на 200 лица в обучение по ключова компетентност „Общуване на 

чужд език – български език”; 

 Включване на 100 лица в обучение за придобиване на професионална 

квалификация ; 

 Осигуряване на субсидирана заетост на 100 лица, завършили успешно обучения 

по проекта 

 Осигуряване на субсидирана заетост на безработни лица в областни и общински 

администрации с цел повишаване на капацитета на администрациите за работа с 

бежанци 

Необходими  

средства 

370 600 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 
 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ Партньори МОН, ДАБ, областни и 

общински администрации, 

работодатели 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ  

 

Основна цел  Успешен професионален избор и последващо кариерно развитие на безработните 

лица. 

Целева група  Безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта. 

Дейности  Професионално информиране - индивидуално и/или групово, за предоставяне 

на информация за професиите, длъжностите и специалностите (извършвани 

трудови задачи и дейности; физически, психологически и личностни изисквания 

за упражняване на професиите, възможности за обучение, реализация и кариерно 

развитие); 

 Професионално консултиране за подпомагане избора на подходяща професия, 

чрез разширяване броя на алтернативите, в съответствие с индивидуалните 

особености на лицата и с потребностите на пазара на труда; 

 Самоинформиране чрез осигуряване на възможности за самостоятелно 

професионално информиране с помощта на специализирани информационни 

материали, продукти и технически средства. 
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Очаквани 

резултати 

2000 професионално ориентирани безработни лица в съответствие със 

специфичните им потребности и перспективи за професионално и кариерно 

развитие. 

Необходими 

средства 

100 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

организации 

Лицензирани центрове за информация 

и професионално ориентиране 
Партньори МТСП и АЗ 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ 

ОСИГУРИТЕЛНИ ДОХОДИ ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА 

 

Основна цел  Установяване на влиянието на минималните осигурителни доходи върху 

декларираната заетост.  

Целева група  Работодатели, наетите лица на трудов договор. 

Дейности  Провеждане на проучване сред работодателите относно влиянието на 

минималните осигурителни доходи върху наемането на персонал; 

 Изготвяне на анализ на основата на статистически данни за нивата на 

минималните осигурителни доходи и средната работната заплата по 

икономически дейности и класове професии;  

 Изготвяне на доклад с изводи и заключения.  

Очаквани 

резултати 

Определяне влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетостта. 

Необходими 

средства 

60 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ, след процедура по реда на ЗОП 

Прилагащи 

институции 

МТСП Партньори МФ, НАП, НОИ, национално представителни 

организации на работодателите и на 

работниците и служителите и техни структури. 

 

РЕЗЕРВ ЗА АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост на работната сила, запазване на 

заетостта, ограничаване на безработицата 

Целева група   Съкратени работници и служители, вкл. от масови уволнения; 

 Работници и служители освободени на основание чл. 328, ал. 1, т.т. 1 и 2 от КТ след 

30.06.2000г. от едноличните търговски дружества с държавно имущество от подотрасъл 

„Въгледобив” по списъка, съгласно приложението към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 141/2000г. 

или от техните правоприемници 

 Безработни лица; 

 Заети лица в риск от уволнение/ съкращение. 

Дейности  Осигуряване на възможност за предприемане на действия при непредвидено 

настъпили събития на пазара на труда и финансиране на мерки по чл. 25, ал. 2 от 

ЗНЗ. 

 Осигуряване на възможност за съфинансиране по международни проекти. 

 Информиране и консултиране на безработните лица относно обявени свободни 

работни места на първичния пазар на труда, както и за предлаганите възможности 

по програмите и мерките на активната политика съгласно Закона за насърчаване 

на заетостта и Националния план за действие по заетостта; 

 Насочване и включване на безработните лица към подходящо обучение за 

възрастни: за професионална квалификация, за придобиване и усъвършенстване 

на ключови компетентности, мотивационно обучение, включително обучение на 

лица за стартиране на собствен бизнес; 

 Субсидирана заетост- 124 лица 
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 Разходи по чл. 16, т.15 от ЗНЗ; 

 Разходи за други дейности, когато това е предвидено в одобрените програми и 

проекти или с акт на Министерския съвет; 

 Изплащане на дължимите за м. декември 2013 г. възнаграждения на наетите 

лица по проект „Професионалист“ и проект „Шанс за успех“ от НПДЗ-2013. 

Необходими 

средства 

300 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ и 

др.организации, когато са 

включени в одобрените 

програми и проекти или в 

акт на МС 

Партньори Международни 

организации, социални 

партньори и др., когато са 

включени в одобрените 

програми и проекти 

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА НА СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ  

 

Основна цел  Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на 

месечно социално подпомагане и полагащи обществено полезен труд. 

Повишаване на пригодността за заетост на лица, обект на Програмата, чрез 

включването им в обучения, водещи до повишаване на уменията и 

квалификацията. 

Целева група  Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по 

реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и 

не са включени в програмите за заетост, утвърдени от министъра на труда и 

социалната политика (съгласно чл. 12б от Закона за социално подпомагане). 

Дейности Безработните лица от целевата група да се включат допълнително през 

оставащия период от месеца в обучение, съобразено с техните потребности, 

което може да бъде: 

 Мотивационно обучение; 

 Обучение за ограмотяване; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация; 

 Обучение за придобиване на ключови компетентности. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на обучение на 2000 лица.  

Необходими 

средства 

350 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ, 

АСП 
Партньори Общини 

 

 

2. РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ 
 

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.; 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. 

Дейности Осигуряване на заетост на  включени в програмата лица за срок не по-малко от 6 

месеца.  

Очаквани 

резултати 

Реализация на 256 регионални програми за заетост и осигуряване на  заетост на 2 

000 безработни лица. 

apis://NORM|10206|8|9|/
apis://NORM|4658|8|12б|/
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Необходими 

средства 

5 304 000 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ  Партньори 241 общински администрации,  

15 областни администрации 

 

 

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ - 2014 г. 

ОБЛАСТИ / ОБЩИНИ Бр. заети лица Средства от ДБ (лв.) 

Общо 2 000 5 304 000 

Област Благоевград 128 339 456 

Община Симитли 9 23 868 

Община Гоце Делчев 9 23 868 

Община Гърмен 9 23 868 

Община Петрич 9 23 868 

Община Кресна 9 23 868 

Община Разлог 9 23 868 

Областна администрация 10 26 520 

Община Благоевград 5 13 260 

Община Белица 9 23 868 

Община Хаджидимово 8 21 216 

Община Сатовча 8 21 216 

Община Струмяни 9 23 868 

Община Сандански 8 21 216 

Община Банско 8 21 216 

Община Якоруда 9 23 868 

Област Бургас 45 119 340 

Община Средец 5 13 260 

Община Малко Търново 6 15 912 

Община Созопол 6 15 912 

Община Карнобат 5 13 260 

Община Приморско 5 13 260 

Община Руен 5 13 260 

Община Бургас 5 13 260 

Община Айтос 5 13 260 

Община Царево 3 7 956 

Област Варна 79 209 508 

Община Варна 5 13 260 

Община Вълчи Дол 9 23 868 

Община Аксаково 5 13 260 

Община Белослав 5 13 260 

Община Провадия 5 13 260 

Община Девня 5 13 260 

Община Долни чифлик 9 23 868 

Община Ветрино 9 23 868 

Община Бяла 8 21 216 

Община Суворово 5 13 260 

Община Аврен 5 13 260 

Община Дългопол 9 23 868 

Област Велико Търново 55 145 860 

Община Златарица 10 26 520 
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Община Лясковец 3 7 956 

Община Велико Търново 5 13 260 

Община Павликени 7 18 564 

Община Елена 5 13 260 

Община Полски Тръмбеш 5 13 260 

Община Горна Оряховица 5 13 260 

Община Стражица 5 13 260 

Община Свищов 3 7 956 

Община Сухиндол 7 18 564 

Област Видин 106 281 112 

Община Ново село 9 23 868 

Община Бойница 6 15 912 

Община Кула 9 23 868 

Община Брегово 9 23 868 

Община Грамада 9 23 868 

Община Димово 9 23 868 

Община Белоградчик 9 23 868 

Община Видин 9 23 868 

Община Ружинци 9 23 868 

Община Чупрене 9 23 868 

Община Макреш 9 23 868 

Областна администрация 10 26 520 

Област Враца 110 291 720 

Община Мездра 10 26 520 

Община Мизия 10 26 520 

Община Козлодуй 10 26 520 

Община Хайредин 10 26 520 

Община Враца 10 26 520 

Община Бяла Слатина 10 26 520 

Община Борован 10 26 520 

Община Роман 10 26 520 

Община Криводол 10 26 520 

Община Оряхово 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Област Габрово 20 53 040 

Община Габрово 5 13 260 

Областна администрация 5 13 260 

Община Трявна 5 13 260 

Община Дряново 5 13 260 

Област Добрич 20 53 040 

Община Генерал Тошево 5 13 260 

Община Балчик 5 13 260 

Община Шабла 5 13 260 

Община Тервел 5 13 260 

Област Кърджали 53 140 556 

Община Черноочене 10 26 520 

Община Кирково 10 26 520 

Община Кърджали 5 13 260 

Община Ардино 10 26 520 

Областна администрация 8 21 216 

Община Крумовград 10 26 520 

Област Кюстендил 35 92 820 
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Община Кюстендил 5 13 260 

Община Невестино 5 13 260 

Община Дупница 5 13 260 

Община Трекляно 5 13 260 

Община Бобошево 5 13 260 

Областна администрация 10 26 520 

област Ловеч 47 124 644 

Община Априлци 5 13 260 

Община Летница 5 13 260 

Община Ловеч 5 13 260 

Община Троян 5 13 260 

Община Луковит 7 18 564 

Община Угърчин  5 13 260 

Община Тетевен 5 13 260 

Община Ябланица 10 26 520 

област Монтана 109 289 068 

Областна администрация 5 13 260 

Община Берковица 10 26 520 

Община Бойчиновци 10 26 520 

Община Брусарци 10 26 520 

Община Вършец 10 26 520 

Община Вълчедръм 10 26 520 

Община Чипровци 6 15 912 

Община Лом 10 26 520 

Община Медковец 8 21 216 

Община Монтана 10 26 520 

Община Якимово 10 26 520 

Община Георги Дамяново 10 26 520 

Област Пазарджик 84 222 768 

Община Брацигово 3 7 956 

Община Велинград 10 26 520 

Община Лесичево 9 23 868 

Община Пещера 10 26 520 

Община Панагюрище 10 26 520 

Община Ракитово 10 26 520 

Община Пазарджик  5 13 260 

Община Септември 10 26 520 

Община Стрелча 8 21 216 

Община Белово 9 23 868 

Област Перник 70 185 640 

Областна администрация 10 26 520 

Община Перник 10 26 520 

Община Трън 10 26 520 

Община Земен 10 26 520 

Община Ковачевци 10 26 520 

Община Брезник 10 26 520 

Община Радомир 10 26 520 

Област Плевен 81 214 812 

Община Белене 9 23 868 

Община Долна Митрополия 9 23 868 

Община Пордим 4 10 608 
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Община Кнежа 9 23 868 

Община Долни Дъбник 10 26 520 

Община Искър 10 26 520 

Община Никопол 10 26 520 

Община Червен бряг 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Област Пловдив 125 331 500 

Община Марица 5 13 260 

Община Пловдив 10 26 520 

Община Карлово 10 26 520 

Община Куклен 5 13 260 

Община Перущица 10 26 520 

Община Съединение 10 26 520 

Община Асеновград 5 13 260 

Община Раковски 10 26 520 

Община Първомай 10 26 520 

Община Хисаря 10 26 520 

Община Садово 10 26 520 

Община Брезово 10 26 520 

Община Калояново 5 13 260 

Община Стамболийски 5 13 260 

Община Кричим 10 26 520 

Област Разград 60 159 120 

Община Разград 10 26 520 

Община Исперих 10 26 520 

Община Самуил 10 26 520 

Община Лозница 10 26 520 

Община Цар Калоян 10 26 520 

Община Кубрат 10 26 520 

Област Русе 50 132 600 

Община Ценово 10 26 520 

Община Бяла 10 26 520 

Община Две могили 10 26 520 

Община Борово 10 26 520 

Община Иваново 5 13 260 

Община Русе 5 13 260 

Област Силистра 68 180 336 

Община Алфатар 10 26 520 

Община Кайнарджа 10 26 520 

Община Силистра  10 26 520 

Община Ситово 10 26 520 

Община Дулово 10 26 520 

Община Тутракан 7 18 564 

Областна администрация 11 29 172 

Област Сливен 50 132 600 

Община Котел 10 26 520 

Община Нова Загора 10 26 520 

Община Твърдица 10 26 520 

Община Сливен 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Област Смолян 95 251 940 

Община Чепеларе 10 26 520 
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Община Мадан 10 26 520 

Община Девин 10 26 520 

Община Доспат 10 26 520 

Община Баните 10 26 520 

Община Рудозем 5 13 260 

Община Смолян 10 26 520 

Община Златоград 10 26 520 

Община Неделино 10 26 520 

Община Борино 10 26 520 

Област София-град 59 156 468 

Район Красна поляна 5 13 260 

Район Възраждане 5 13 260 

Район Средец 5 13 260 

Район Връбница 5 13 260 

Район Нови Искър 5 13 260 

Район Банкя 5 13 260 

Район Люлин 5 13 260 

Район Сердика 5 13 260 

Район Кремиковци 5 13 260 

Район Младост 5 13 260 

Район Искър 4 10 608 

Район Панчарево 5 13 260 

Област Софийска  100 265 200 

Община Правец 5 13 260 

Община Своге 5 13 260 

Община Самоков 5 13 260 

Община Долна баня 5 13 260 

Община Етрополе 5 13 260 

Община Сливница 5 13 260 

Община Ихтиман 5 13 260 

Община Елин Пелин 5 13 260 

Община Костенец 5 13 260 

Община Горна Малина 5 13 260 

Община Костинброд 5 13 260 

Община Златица 5 13 260 

Община Годеч 5 13 260 

Община Драгоман 5 13 260 

Община Пирдоп 5 13 260 

Община Мирково 5 13 260 

Община Челопеч 5 13 260 

Община Копривщица 5 13 260 

Община Антон 5 13 260 

Община Чавдар 5 13 260 

Област Стара Загора 81 214 812 

Община Стара Загора 5 13 260 

Община Казанлък 5 13 260 

Община Раднево 5 13 260 

Община Чирпан 10 26 520 

Община Братя Даскалови 10 26 520 

Община Гълъбово 6 15 912 

Община Гурково 10 26 520 

Община Павел баня 10 26 520 
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Община Мъглиж 10 26 520 

Община Николаево 10 26 520 

Област Търговище 57 151 164 

Община Търговище  10 26 520 

Община Антоново 10 26 520 

Община Попово 10 26 520 

Община Опака 10 26 520 

Областна администрация 7 18 564 

Община Омуртаг 10 26 520 

Област Хасково 68 180 336 

Община Димитровград 5 13 260 

Община Стамболово 10 26 520 

Община Хасково 5 13 260 

Областна администрация 8 21 216 

Община Минерални бани 10 26 520 

Община Маджарово 10 26 520 

Община Ивайловград 5 13 260 

Община Свиленград 5 13 260 

Община Тополовград 10 26 520 

Област Шумен 95 251 940 

Община Шумен 10 26 520 

Община Велики Преслав 10 26 520 

Община Венец 10 26 520 

Община Хитрино 10 26 520 

Община Никола Козлево 10 26 520 

Областна администрация 5 13 260 

Община Смядово 10 26 520 

Община Върбица 10 26 520 

Община Каспичан 10 26 520 

Община Нови пазар 10 26 520 

Област Ямбол 50 132 600 

Община Тунджа 10 26 520 

Община Елхово 10 26 520 

Община Болярово 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Община Стралджа 10 26 520 

 

 

3. МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТТА 
 

Мярка от Закона за 

насърчаване на заетостта 
Целева група 

Очаквани 

резултати 

Период на 

субсидира

не 

Необход

ими 

средства 

(лв) 

чл. 36, ал. 1 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица до 29-

годишна възраст 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст 

Заетост на  

1 484 

безработни, от тях 

550 новонаети. 

Не повече 

от 6 

месеца. 

2 723 849 

чл. 36, ал. 2 Безработни лица Заетост на 96 Не повече 191 534 
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Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица до 29-

годишна възраст с трайни 

увреждания вкл. 

военноинвалиди, както и 

младежи от социални 

заведения, завършили 

образованието си 

до 29-годишна 

възраст с трайни 

увреждания, вкл. 

военноинвалиди 

Младежи от 

социални 

заведения, 

завършили 

образованието си 

безработни, от тях 

50 

новонаети. 

от 6 месеца 

чл. 36а 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

непълно работно време 

безработни младежи до 29 г. 

с непрекъснато поддържана 

регистрация не по-малко от 

12 месеца 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст с 

непрекъснато 

поддържана 

регистрация не 

по-малко от 12 

месеца 

Заетост на  

354 безработни, от 

тях 100 

новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

696 438 

чл. 36б 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни младежи до 29 

годишна възраст., завършили 

средно или висше 

образование и без трудов 

стаж, на длъжност съобразно 

придобитата степен на 

образование или 

квалификация 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст, 

завършили средно 

или висше 

образование и без 

трудов стаж  

Заетост на  

300 безработни, от 

тях 100 

новонаети. 

Не повече 

от 18 

месеца 

663 940 

чл. 41 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за стажуване 

на безработни лица до 29-

годишна възраст 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст, 

придобили през 

последните 24 

месеца 

квалификация по 

професия или по 

част от професия, 

изисквана за 

заеманата 

длъжност и без 

трудов стаж по 

тази професия. 

Заетост на 408 

безработни, от тях 

100 

новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

661 759 

чл. 41а 

Насърчаване наемането на 

безработни младежи с 

основно и по-ниско 

образование и без 

квалификация за чиракуване 

под ръководството на 

наставник 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст с основно 

или по-ниско 

образование и без 

квалификация. 

Заетост на  

292 безработни. 

Осигуряване на суми  

за 285 

наставника. 

Не повече 

от 6 месеца 

за 

безработни

те , до 12 

месеца за 

наставника 

690 191 

от тях: 

307 375 

за 

наставни

ците 

чл. 42 

Насърчаване на 

териториалната мобилност 

на безработни лица 

Безработни лица, 

наети на работа 

извън границите 

на населеното 

Заетост на 59 

безработни, от тях 

50 новонаети. 

Еднократн

о за 

преместван

е на 

32 466 
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място по 

местоживеене 

покъщнина

; 

Не повече 

от 6 месеца 

за 

ежедневни 

транспортн

и разходи. 

чл. 42а 

Насърчителна мярка за 

безработните лица, обект на 

месечно социално 

подпомагане, които 

самостоятелно започнат 

работа 

Безработни лица: 

 Получавали 

месечни 

социални 

помощи не по-

малко от 6 

месеца 

непосредствено 

преди 

започването на 

работа; 

 С право на 

месечно 

социално 

подпомагане; 

 С трайни 

увреждания; 

 Самотни 

родители/ 

осиновители. 

Изплащане на 

„бонуси” на общо 51 

лица, започнали 

работа без 

посредничеството на 

Агенция по 

заетостта, , от тях 50 

новонаети 

Не повече 

от 6 месеца 

15 832 

чл. 52, ал. 1 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за наемане на 

безработни лица с трайни 

увреждания, включително 

военноинвалиди 

Безработни лица с 

трайни 

увреждания, 

включително 

военноинвалиди 

Заетост на 282 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

575 111  

чл. 52, ал. 2 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица с трайни 

увреждания на временна, 

сезонна или почасова работа 

Безработни лица с 

трайни 

увреждания 

Заетост на 469 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

874  475 

чл. 53 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

работа безработни лица - 

самотни родители 

(осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 3-

годишна възраст 

Безработни лица - 

самотни родители 

(осиновители) 

и/или майки 

(осиновителки) с 

деца до 3-

годишна възраст. 

 

Заетост на 229 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

480 653 

чл. 53а 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

работа безработни майки 

Безработни майки 

(осиновителки) с 

деца от 3 до 5-

годишна възраст. 

Заетост на 246 

безработни, от тях 

100 новонаети, 

50 включени в 

Не повече 

от 6 месеца 

523 725 
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(осиновителки) с деца от 3 до 

5-годишна възраст 

обучение 

чл. 55 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за наемане на 

безработни лица, изтърпели 

наказание „лишаване от 

свобода” 

Безработни лица, 

изтърпели 

наказание 

“лишаване от 

свобода”. 

Заетост на 22 

безработни, от тях 

20 новонаети. 

Обучение на 10 

безработни 

Не повече 

от 6 месеца 

40 952 

чл. 55а 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

работа  безработни лица над 

50-годишна възраст 

Безработни лица 

над 50-годишна 

възраст. 

Заетост на 736 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

1 369 707 

чл. 55в 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

работа продължително 

безработни лица 

Безработни лица с 

непрекъснато 

поддържана 

регистрация не 

по-малко от 12 

месеца 

Заетост на 164 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

80 611 

чл. 46 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за стажуване 

Безработни лица, 

придобили през 

последните 24 

месеца 

квалификация по 

професия или по 

част от професия, 

изисквана за 

заеманата 

длъжност и без 

трудов стаж по 

тази професия. 

Заетост на 182 

безработни 

Не повече 

от 6 месеца 

342 732  

чл. 47 ал.1; чл. 47, ал. 4; чл. 

48 

Насърчаване на 

предприемачеството 

 По чл. 47, ал. 1 - 

безработни лица 

с право на 

парично 

обезщетение за 

безработица; 

 По чл. 47, ал.4 - 

лица, сключили 

договор по реда 

на чл. 47 от ЗНЗ 

за започване на  

стопанска 

дейност и 

осигурили 

заетост на друг 

безработен член 

от семейството 

без право на 

парично 

обезщетение за 

безработица, 

По чл. 48 – 10 

самонаети, 

включени в 

обучение; 

По чл. 47 ал. 4 - 10 

лица заети като друг 

безработен член от 

семейството. 

 23 600 
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имат право на 

допълнителни 

средства; 

 По чл. 48 - лица, 

сключили 

договор по реда 

на чл. 47 от ЗНЗ 

за започване на 

стопанска 

дейност, имат 

право на кредит 

за квалификация 

по предмета на 

стопанската 

дейност и/или 

нейното 

управление по 

одобрения 

проект. 

чл. 49, ал. 4 

Насърчаване на 

предприемачеството за лица 

регистрирали 

микропредприятие 

 

Безработни лица с 

одобрен бизнес 

проект. 

Заетост на 80 

безработни, от тях 

50 новонаети. 

 77 372 

чл. 49 ал.1 

Насърчаване на безработни 

лица да започнат 

самостоятелна стопанска 

дейност като създадат 

микропредприятия 

Безработни лица с 

одобрен бизнес 

проект. 

Заетост на 63 

безработни, от тях 

50 новонаети; 

Обучение на 25 

лица. 

 149 579 

чл. 49б 

Насърчаване на 

предприемачеството 

Лица, сключили 

договор по реда 

на чл.чл.47 и 49 

съгласно чл. 30а, 

ал. 2 от ЗНЗ за 

започване на 

стопанска 

дейност. 

Започнали 

самостоятелен 

бизнес 56 лица, от 

тях нововключени 

50 лица. 

 26 742 

чл. 50 

Насърчаване на 

работодатели - 

микропредприятия да 

разкриват работни места, 

като се субсидират първите 5 

разкрити работни места 

Работодатели-

микропредприяти

я. 

Заетост на 338 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

488 750 

чл. 51 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица на непълно 

работно време 

 

Безработни лица 

Заетост на 127 

безработни, от тях 

50 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

54 778 

чл. 55г 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

Безработни лица с 

основно или по-

ниско 

Заетост на 126 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

за 

284 591 

за 

безработ
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работни места за чиракуване образование и без 

квалификация. 

Осигуряване на 

допълнително 

трудово 

възнаграждение за 

136 наставника, от 

тях 100 

нововключени. 

безработни

те лица, до 

12 месеца 

за 

наставника 

ните 

 

122 710 

за 

наставни

ците  

чл. 55д 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

„зелени работни места” и да 

наемат на работа  безработни 

лица 

Безработни лица с 

непрекъснато 

поддържана 

регистрация, не 

по-малко от 6 

месеца. 

Заетост на 276 

безработни, от тях 

100 

новонаети. 

Не повече 

от 6 

месеца. 

За наетите 

на 

длъжности  

за които се 

изисква 

трета 

степен на 

професион

ална 

квалифика

ция или 

степен на 

висше 

образовани

е-  до 8 

месеца.  

 

504 129 

 

Следните мерки от Закона за насърчаване на заетостта ще се реализират през 2014 г. при 

осигуряване на средства за финансиране след преразпределение на неусвоени средства съгласно 4, 

ал. 3 от ЗНЗ: 

 

 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица, получавали 

обезщетения за безработица не повече от 5 месеца, за половината от 

законоустановеното работно време (чл. 43 от ЗНЗ); 

 Насърчаване на работодателите да поддържат и повишават квалификацията на 

наетите работници и служители, (чл. 44 от ЗНЗ); 

 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за обучение и работа на 

работното място за времето, през което заетото лице е на обучение (чл. 45 от ЗНЗ); 

 Насърчаване на работодателите да наемат на работа лица, придобили право на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл. 55б) 

 Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен организиран транспорт на 

наетите работници и служители (чл. 57а от ЗНЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ФИШОВЕ НА СХЕМИТЕ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ  ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
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Схема: РАЗВИТИЕ 

 

Основна цел  Предоставяне на професионално обучение на безработни лица, регистрирани в 

Дирекции “Бюро по труда” и осигуряване на последваща заетост на 80% от 

обучените с цел запазване на заетостта, намаляване на безработицата в условия на 

криза и интегриране на лица в неравностойно положение на пазара на труда 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда", като приоритетно ще 

бъдат насочвани:  

- лица, които са освободени от работа след 01.11.2008г. в следствие на 

преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, намаляване 

обема от работа или закриване на част от производството;  

- регистрирани безработни лица над 50-годишна възраст;  

- безработни младежи до 29-годишна възраст;  

- продължително безработни лица.  

Дейности  Набиране на заявки от работодатели, готови да наемат лица при посочените по-

долу условия и анализ на нуждите им от конкретен вид квалифицирана работна 

ръка;  

 Набиране и определяне на представители на целевите групи;  

 Изработване и отпечатване на ваучери за обучение; Предоставяне на поименни 

ваучери за придобиване на професионална квалификация или повишаването на 

такава на лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда";  

 Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата за период 

до дванадесет месеца, но не по-малко от 9 месеца на работодатели, наели на 

съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица. В 

случаите, когато работодател се явява община (директно или чрез общинско 

предприятие по чл. 52 от Закона за общинската собственост) или структура на 

държавната администрация, размерът на предоставяното по операцията основно 

възнаграждение е равен на 380 лв. и дължимите вноски по КСО и КТ. 

Финансиране 291 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.) 

  34 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ 

 

Основна цел  Осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на 

труда, повишаване знанията и уменията на наетите безработни, необходими за 

адаптиране към условията на новата работа. 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ с фокус към трайно 

безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на 

умения, безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства. 

Дейности  Разработване на структура на програма за обучение по ключова компетентност 

5 „Умения за учене”, което да се извършва от наставници;  

 Информиране на работодателите за възможностите по схемата;  

 Набиране на заявки за свободни работни места;  

 Предоставяне на посреднически услуги от служителите в бюрата по труда;  

 Извършване на подбор на безработните лица, съгласно изискванията на 

работодателя за съответното място;  

 Предоставяне на обучение на работното място по ключова компетентност 5 по 

утвърдена програма от наставник, определен от работодателя. Всеки наставник 

обучава минимум 1 и максимум 15 души – представители на целевата група;  

 Осигуряване на наставничество за период от 2 месеца от определен от 
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работодателя наставник. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 15 

души – представители на целевата група;  

 Осигуряване на субсидирана заетост при работодател за всички включени в 

схемата безработни лица за срок от 6 до 12 месеца.  

Финансиране 128 061 945 лв. – общ бюджет за цялата схема (2012 – 2015 г. ) 

30 000 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: НОВО РАБОТНО МЯСТО 
 

Основна цел  Стимулиране на работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна 

възраст, като им се осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за 

труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група.  

Целева група  Безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда".  

Дейности  Предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна 

степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна 

степен;  

 Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската 

квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, 

Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в 

областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”;  

 Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за 

съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за 

съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания, 

към които се отнася разкритото работно място, за период от 6 до 12 месеца на 

работодатели, за наемането на успешно завършилите обучението лица.  

 Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови 

работни места за представителите на целевите групи.  

Финансиране 18 000 000 лв. (общ бюджет за цялата схема (2012 – 2015 г.) 

9 000 000 - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПЪРВА РАБОТА 

 

Основна цел  Осигуряване на заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством 

предоставяне на стимули на работодателите за тяхното наемане. За голяма част от 

целевата група това е първо работно място, поради което по операцията лицата  се 

включват в подходящо професионално обучение или обучение по ключови 

компетенции в зависимост от потребностите на работодателя. Широкият кръг на 

допустимите обучения позволява да бъдат обхванати голям брой безработни 

младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и  дава възможност 

за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция. 

Целева група  Безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда" . 

Дейности  Набиране на заявки от работодатели в съответствие с нуждите им от работна 

ръка с определена квалификация;  

 Набиране и определяне на представители на целевата група;  

 Изработване и отпечатване на ваучери за обучение;  

 Предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение и обучение по 

ключови компетентности на лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда";  
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 Предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна 

степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна 

степен;  

 Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската 

квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди 

езици”, Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни 

знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 

4 „Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”;  

 Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за 

съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии 

за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни 

плащания, към които се отнася разкритото работно място, за период до 

дванадесет месеца, но не по-малко от 6 месеца на работодатели, наели на 

съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица.  

Финансиране 20 000 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2012 – 2014 г.) 

11 000 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Работодатели 

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 
 

Основна цел  Намаляване на безработицата и повишаване пригодността за заетост на 

безработните чрез обучение за придобиване или повишаване на професионалната 

квалификация, като приоритетно се обучават лица от уязвимите групи с цел 

тяхното последващо включване в заетост. 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Приоритетно се  

включват:  

 младежи до 29г.,  

 жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на 

дете;  

 лица с увреждания;  

 неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).  

Дейности  Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация 

съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на 

професионална квалификация; 

 Стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно завършилите 

обучение. 

Финансиране 8 675 892 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.) 

6 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициенти Образователни институции; Обучаващи 

институции/организации; Работодатели; 

Социални  партньори 

 

Схема: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА  

ПО ЗАЕТОСТТА УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА С ФОКУС ВЪРХУ 

УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на качеството на предлаганите посреднически услуги от Агенцията 

по заетостта посредством осигуряване на индивидуален подход, ориентиран от 

една страна към специфичните нужди на уязвимите групи на пазара на труда, а от 

друга към ключовите работодатели в отделните региони на страната. 

Целева група  Служители на Агенция по заетостта. 
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Дейности  подбор и обучение на 450 трудови медиатори, минимум 100 от които да работят 

преимуществено с безработни на ромската общност и минимум 100 - с безработни 

младежи до 29 г., които да бъдат назначени в дирекции „Бюро по труда” и техните 

филиали;  

 осигуряване на възнаграждения на наетите трудови медиатори за период до 54 

месеца;  

 подбор на 11 квалифицирани трудови консултанти, които да бъдат назначени 

във всички дирекции „Регионална служба по заетостта” и централната 

администрация на Агенция по заетостта;  

 осигуряване на възнаграждения на наетите трудови консултанти за период до 54 

месеца;  

 обучение на 1 200 трудови посредници от структурите на Агенция по заетостта 

за работа с уязвимите групи на пазара на труда;  

 организиране на 164 регионални трудови борси;  

организиране на 32 специализирани трудови борси с фокус към различни целеви 

групи – хора с увреждания, роми, безработни младежи и др.  

Финансиране 10 800 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

5 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

 МТСП Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

 

Основна цел  Подобряване на условията на труд в предприятията и професионалния и здравен 

статус на работната сила. 

Целева група  Ръководители; работници и служители; институции и организации, 

осъществяващи контрол върху условията на труд; звена и служби, създадени в 

помощ на работодателите. 

Дейности  Изследване на условията на труд в България; 

 Провеждане на информационна кампания за представяне на резултатите от 

националното изследване; 

 Разработване на системи за управление на професионалните и здравни рискове 

в предприятията; 

 Разработване на Профили по безопасност и здраве при работа по икономически 

дейности; 

- Разработване модели на системи за управление на дейността по БЗР по 

икономически дейности; 

- Провеждане на семинари за обучение на експерти и други заинтересовани 

лица за разработване и въвеждане на моделите на системи за управление на 

БЗР по икономически дейности; 

- Прилагане на разработените модели на системи в предприятия по 

икономически дейности. 

 Разработване и разпространение на практически инструменти за мотивация към 

здравословен и безопасен труд; 

- Разработване на: Кодекси на „добри практики”; Технически правила, 

Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и 

здраве при работа; 

- Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното 

място по икономически дейности; 

- Провеждане на информационна кампания. 

Финансиране 12 000 000 лв. - общ бюджет за схемата (2008-2014 г.) 

  5 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ Агенция по заетостта Бенефициент Изпълнителна агенция „Главна 
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орган инспекция по труда” 

 

 

Схема: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

 

Основна цел  Модернизиране на предоставянето на услуги чрез създаване на обществени 

терминали за достъп до база данни от свободни работни места и лица, търсещи 

работа, достъп до сайта на АЗ и създаване на мобилен офис с цел гъвкаво 

обслужване от типа „едно гише“ на всички заинтересовани лица.  

Целева група  Служители в: 

 Агенция по заетостта – централна администрация; 

 Дирекции “Регионална служба по заетостта”;  

 Дирекции “Бюро по труда”; 

 Филиали към Дирекции “Бюра по труда”. 

Дейности  Разработване на технически спецификации и тръжна документация;  

 Изграждане на обществени терминали за достъп до база данни от свободни 

работни места и лица търсещи работа, достъп до сайта на АЗ, както и получаване 

на информация за инициативи, финансирани от ЕСФ;  

 Провеждане на търг за доставка на оборудване;  

 Провеждане на търг за разработване на софтуер;  

 Инсталиране и тестване на оборудването;  

 Поддръжка и обслужване на оборудването; 

Провеждане на обучение за работа с терминалите за обслужване на регистрирани 

безработни лица.  

Финансиране 5 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2007-2014 г.); 

4 400 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициент Агенция по заетостта  

 

Схема: ПОВИШВАНЕ ГЪВКАВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

ЧРЕЗ АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

 

Основна цел  Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на 

съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване 

на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на 

работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством 

съвместни действия на социалните партньори. 

Целева група  Работодатели, работници и служители, служители в институции и организации, 

осъществяващи контрол и работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол 

върху условията на труд, самонаети, активно търсещи работа лица. 

Дейности Анализи, проучвания, разработване на информационни системи, стратегии и др. 

насочени към изпълнението на следните приоритети: 

 Ограничаване на неформалната икономика и повишаване на обществената 

нетърпимост към всички нейни прояви; 

 Въвеждане на информационни системи на пазара на труда за повишаване 

ефективността на работната сила на пазара на труда; 

 Разработване и прилагане на мерки за гъвкава сигурност на пазара на труда и 

подобряване условията на труд; 

 Развитие на индустриалните отношения чрез прилагане на иновационни модели. 

Финансиране 58 914 795 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.); 

23 600 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 
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Договарящ 

орган 

Агенция 

по 

заетостта 

Бенефициенти  Конфедерация на независимите синдикати в 

България 

 Конфедерация на труда „Подкрепа” 

 Асоциация на индустриалния капитал в България 

 Българска стопанска камара 

 Българска търговско-промишлена палата 

 Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България 

 

Схема: НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА 

САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Основна цел  Подпомагане стартирането на самостоятелна стопанска дейност от безработни 

лица чрез предоставяне на специализирани обучения и услуги. 

Целева група  Безработни лица, които желаят да започнат собствен бизнес, с изключение на 

продължително безработни лица, обект на социално подпомагане 

Дейности По Компонент I 

 Професионална квалификация по предприемачество и мениджмънт; малък и 

среден бизнес 

 Обучение и съдействие за: разработване на бизнес план; подготовка на 

проектни предложения, с оглед включването им в Компонент II; регистриране на 

самостоятелно предприятие; популяризиране на услугите, предлагани по  схемата; 

По Компонент II 

Предоставяне на грантове за:  

 Стартиране на дейност на собственото предприятие; 

 Обучение на нает персонал; 

 Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието; 

 Първоначално закупуване на материали;  

 Извършване на ремонтни работи; 

 Разходи за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал 

за не повече от 3 месеца. 

По Компонент III 

Предоставяне на съпътстващи консултантски услуги на новосъздаваните 

предприятия свързани с: 

 Анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност; 

 Преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия  бизнеса; 

 Подготовка на начален счетоводен пакет; 

 Подготовка на маркетингова стратегия и др.; 

Финансиране 50 977 262 лв. – общ бюджет за цялата схема (2008-2015 г.); 

18 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициенти Агенция по заетостта; предприятия, 

регистрирани от лицата, успешно 

завършили обучението и/или ползвали 

услуги по Компонент I. 

 

Схема : ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

 

Основна цел  Повишаване пригодността за заетост на лица с ниско образование чрез 

придобиване на класове от основното образование за улесняване на достъпа им до 

обучение за професионална квалификация. 

Целева група  Възрастни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап и/или класове 

от прогимназиалния етап на основното образование. 
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Дейности  Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на 

класове от основното образование; 

 Разработване на инструментариум за валидиране и сертифициране на начален 

етап на основно образование и на завършен клас от основното образование; 

 Подготовка на обучителни материали съобразени с потребностите на целевата 

група (вкл. лица с увреждания, лица чийто майчин език не е български и лица от 

други групи в неравностойно положение); 

 Обучение на учители за обучение на възрастни (вкл. лица с увреждания, лица 

чиито майчин език не е български и лица от други групи в неравностойно 

положение); 

 Разяснителни дейности за включване в курсовете; 

 Провеждане на курсове за ограмотяване и курсове за обучение за завършване на 

класове от основното образование. 

Финансиране 15 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.); 

8 000 000 – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент МОН  

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА 

 ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3 

 

Основна цел  Предоставяне на обучение за заети лица в микро, малки, средни и големи 

предприятия с цел повишаване производителността на труда и създаване на 

условия за устойчива заетост. 

Целева група  Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и 

наети лица в приоритетни за съответната област отрасли. 

Дейности Предоставяне на обучение на заети лица за придобиване или повишаване на 

професионалната квалификация и обучение за.придобиване на ключови 

компетентности. 

Финансиране 11 902 938, 86 лв. – общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

9 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициенти Образователни институции; Обучаващи 

институции/организации; Работодатели; 

Социално – икономически партньори 

 

Схема: СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основна цел  Продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за 

усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от 

ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на 

училищното образование и развитие на учене през целия живот. 

 

Целева група  Ученици  

Дейности  Създаване на нов модул към Националния портал за професионално 

образование и обучение http://www.vet-bg.com /:  

 Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани 

звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, 

регионално и училищно равнище:  

 Дейности по информираност и публичност 

Финансиране 8 846 683 лв. - общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

6 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 
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Договарящ 

орган 

МОН Бенефициент  МОН 

 

Схема: СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ 

 

Основна цел  Повишаване на конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стажуване по специалността, което улеснява прехода от 

образование към заетост и води до натрупване на първи професионален опит, 

необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. 

Целева група  Безработни младежи до 29 г., регистрирани в дирекции „Бюра по труда”, 

завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по 

специалността. 

Дейности  Информиране на работодателите за възможностите по схемата; 

 Набиране на заявки за свободни работни места за стажанти; 

 Професионално ориентиране и консултиране на безработните младежи за 

включване в програмата, което се осъществява от служителите в бюрата по труда; 

 Извършване на подбор на младежите, съгласно изискванията на работодателя за 

съответното място; 

 Въвеждащо обучение за формиране на трудови навици на представителите на 

целевата група, извършено от определени от работодателя наставници; 

 Осигуряване на стажуване по специалността при работодател, с определени от 

него наставници, за всички включени в схемата безработни лица за срок от шест 

месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 стажанти. 

Финансиране 36 550 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

5 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

 Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: АЛТЕРНАТИВИ 

 

Основна цел  Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез 

въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”.  

Чрез операцията се създават условия за децентрализиране на услугата, която 

досега е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане. Партньорството с 

общините на територията на страната гарантира националния обхват на 

дейността. 

Целева група   Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване; 

 Лица в трудоспособна възраст. 

Дейности  Създаване на банка с лични асистенти; 

 Подаване на заявления от потребителите;  

 Извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет 

за ползване на услугата; 

 Обучения на личните асистенти в съответствие с Методика за предоставяне на 

социалната услуга в общността „Личен асистент”; 

 Предоставяне на услугата. 

Финансиране 151 006 924 лв. - общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

50 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция за социално 

подпомагане 
Бенефициент Агенция за социално подпомагане 

Схема: СЪПРИЧАСТНОСТ 
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Основна цел  Популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и 

социално включване на хората с увреждания. Чрез операцията се създават 

предпоставки за създаване на реални и жизнени модели за партньорство между 

държавата и гражданския сектор в посока повишаване на ефективността на 

реализираните политики за интеграция на хората с увреждания. 

Целева група   Хора с увреждания и техните семейства;  

 Представители на различни общности;  

 Заети в социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на 

хора с увреждания и др. 

Дейности  Създаване или разширяване на дейността на центрове за подкрепа на хора с 

трайни увреждания. В рамките на тези центрове, в съответствие със спецификата 

на потребностите на целевата група, ще бъдат подкрепяни следните дейности:  

 Информационни кампании за запознаване на обществеността с потребностите 

на хората с увреждания и за превенция на уврежданията;  

 Дейности за работа със средата – изграждане на отношения с хората с 

увреждания, информационни кампании и популяризиране на проблемите, мерките 

за социално включване, възможностите на реализираните социални програми, 

мотивиране и привличане на работодатели, социални предприятия и др.; 

 Консултиране, застъпничество, посредничество за реализиране на социални 

права на целевата група; 

 Създаване на модели за сътрудничество на местно и регионално ниво между 

всички заинтересовани страни в процеса на интеграция на хората с увреждания; 

 Проучвания и анализи за потребностите на хората с увреждания и сферите на 

интеграция, в резултат от които да бъдат направени конкретни предложения за 

повишаване на ефективността на мерките на местно и национално ниво. 

Проучвания и разработване на примерни модели за социално включване чрез 

подходящи социални услуги, трудова дейност, подходящо образование и обучение; 

 Дейности за привличане на доброволци за подкрепа на хора с увреждания; 

 Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното близко обкръжение. 

Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на 

хора с увреждания, основани на личния потенциал за социално участие и 

активност; 

 Оборудване на новосъздадени центрове; 

 Разработване или придобиване на специализиран софтуер за целите на 

електронното включване на хората с увреждания; 

Наемане на персонал в новосъздадените центрове. 

Финансиране 2 133 896 лв. - общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

1 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция за социално 

подпомагане 
Бенефициенти Национално представителни 

организации на и за хора с увреждания 

 

Схема: УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

СОЦИАЛНАТА РАБОТА 

 

Основна цел  Надграждане и подобряване капацитета на служителите на Агенцията за 

социална работа. С повишаването на тяхната квалификация се осигурява 

съответствие между социалната практика, потребностите на системата за 

социална работа и равнището на професионалната компетентност на кадрите, 

както осигуряване на съответствие с професионалните интереси на социалните 

работници, свързани с професионалното им развитие. 

Целева група  Служители на Агенция за социално подпомагане 

Дейности  Обучение на служителите; 
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 Разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и 

умения, съобразени със специфичните грижи за отделните групи потребители на 

социални услуги в общността;  

 Анализ и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността на 

социалните работници и планиране на адекватно обучение; 

 Подбор, обучение и наемане в резултат на анализите на 400 социални 

работници във всички дирекции „Социално подпомагане”; 

 Осигуряване на възнаграждения на наетите лица за период от 32 месеца. 

Финансиране 9  480 953  лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

5 500 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициент АСП 

 

Схема: СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 

 

Основна цел  Подобряване на социално-икономическия климат в предприятията, чрез прилагане 

на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси, стимулиращи 

въвеждането на различни гъвкави форми на заетост, разширяване на 

предоставяните за работниците и служителите социални придобивки и реализиране 

на мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55- годишна възраст.  

Целева група  Заети лица в малки, средни и големи предприятия. 

Дейности  Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в 

предприятията бенефициенти; 

 Обучение за обучаващи на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията 

бенефициенти; 

 Осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и 

почивка, места за хранене, кът за деца и др.; 

 Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията 

от обучените за обучаващи; 

 Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на 

работното място) за заети лица от следните категории: 

 Лица над 55-годишна възраст; 

 Лица до 29-годишна възраст; 

 Родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст; 

 Самотни родители; 

 Родители, осиновители и попечители на деца с увреждания. 

 Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни 

възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време. 

Финансиране 4 162 997 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

3 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициенти Малки, средни и големи предприятия 

 

 

Схема: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

 

Основна цел  Развитие на капацитета на системата за планиране и управление на социални 

услуги за гъвкава и индивидуализирана подкрепа за социално включване на 

уязвими групи. 

Целева група  Доставчици на социални услуги и техните служители;  

Социални работници; 
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Служители в публични институции, ангажирани с процеса на разработване и 

изпълнение на политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД, АСП, АХУ, 

общини и др.). 

Дейности  Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при 

управлението и предоставянето на социални услуги по места;  

 Наемане на 56 областни координатори по социални услуги към  РДСП; 

 Изготвяне на анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане 

на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по 

операция „Живот в общността” и идентифициране на конкретни населени места, 

в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи модела на 

практика;  

 Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и 

супервизия;  

 Оценка на нуждите и обучение на представители на целевите групи за 

мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на 

социалните услуги, за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни 

интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето на социални 

услуги;  

 Провеждане на 28 областни семинара за обмен на добри практики и изграждане 

на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации;  

 Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските администрации за 

управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните 

услуги;  

 Оценка на нуждите и обучение на регистрирани доставчици на социални услуги 

за тяхното управление и качествено предоставяне на услугите;  

 Оценка на нуждите и обучение на екипи от съществуващите услуги за 

обслужване на потребителите в съответствие с приложимите норми и стандарти 

 Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора.  

 Изследване на прилаганите в страната стандарти за социални услуги  

Финансиране 5 226 545.95 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

1 800 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти АСП в партньорство с ДАЗД и НСОРБ 

 

Схема: АЗ МОГА ПОВЕЧЕ 

 

Основна цел  Повишаване пригодността за заетост и създаване на възможност за кариерно 

развитие на заети лица по трудов договор и самонаети лица. 

Целева група   Наети лица по трудово правоотношение и самонаети; 

 Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, 

свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за 

придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация; 

 Лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в 

държавната администрация, администрацията на органите за местно 

самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, 

Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната не са 

допустими като целева група по настоящата операция. 

Дейности  Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация 

или за придобиване на ключови компетентности по позиция 2 и 4 от Европейската 

квалификационна рамка за учене през целия живот; 

 Не се допуска обучение за придобиване на професионална квалификация по 

професионални направления с кодове 22, 62, 814 и 86 по СППОО. 

Финансиране 107 757 110 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 
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  60 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: УСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЪВКАВ ПАЗАР НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на качеството на работната сила, предпоставка за заемане на по-

високо платени позиции на работното място и по-активно участие на заети лица в 

дейности свързани с учене през целия живот; 

Създаване на 10 центъра за кариерно развитие за подпомагане на заети лица. 

Целева група  Заети лица, включително самостоятелно наети. 

Дейности  Разработване на методика и процедурни правила за функционирането на 

кариерни центрове; 

 Създаване на кариерни центрове към дирекции „Регионална служба по 

заетостта” и Централна администрация на Агенция по заетостта; 

 Закупуване на оборудване и обзавеждане за кариерните центрове; 

 Наемане на служители за работа в кариерните центрове; 

 Обучение на наетите служители; 

 Осигуряване на печатни и информационни материали за потребителите на 

услугите на информационните центрове; 

 Изграждане на партньорска мрежа със социалните партньори, местните власти, 

образователните и обучителни институции и организации, включително 

привличане на експерти при осъществяването на дейността на центровете; 

 Предоставяне на информация и консултация на заети лица, свързани с 

възможности за кариерно и професионално развитие; 

 Разработване на планове за кариерно развитие на заети лица, потребители на 

услугите на центровете; 

 Организиране и провеждане на „Дни на кариерата” най-малко два пъти 

годишно. 

Финансиране 6 000 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

5 800 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В СИСТЕМАТА НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

Основна цел  Изграждане на единно звено за предоставяне на телекомуникационни услуги на 

гражданите в  системата на Министерство на труда и социалната политика. 

Звеното предоставя информация и консултация по всички въпроси от 

компетенциите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити към министъра на труда и социалната политика. 

Целева група  Служители на Министерство на труда и социалната политика и второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната 

политика 

Дейности  Създаване на консултантско звено в системата на МТСП за предоставяне на 

телекомуникационни услуги на гражданите; 

 Наемане на 25 служители в консултантското звено за период до 4 години;  

 Доставка на оборудване и приложен софтуер; 

 Адаптиране на софтуера за нуждите на МТСП и второстепенните 

разпоредители;  

 Наемане на специализиран единен безплатен номер за предоставяне на 
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информация и консултация на гражданите по въпроси от компетенциите на 

МТСП и второстепенните разпоредители;  

 Разработване на ръководство за предоставяне на услуги и наръчник с най-често 

задаваните въпроси;  

 Информиране и консултиране на широката общественост по въпроси от 

компетенциите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити към министъра на труда и социалната политика; 

 Обучение на служителите за работа със системата за предоставяне на услуги. 

Финансиране 2 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

1 100 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициент МТСП с партньори ДАЗД, АСП, АЗ, ИА „ГИТ” и 

АХУ 

 

Схема: ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА 

 

Основна цел  Насърчаване на географската мобилност на работната сила посредством 

предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица от населени места 

и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за 

лицата да търсят подходяща работа, и в случаите, в които тя е далеч от дома им. 

Целева група  Заети/новонаети лица по трудов договор, които работят в населени места, 

различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие, че: 

 Работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в 

което лицето е регистрирано по настоящ адрес; 

 Лицата не са командировани по смисъла на наредбата за командировките в 

страната; 

 Трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване; 

 Не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското 

стопанство, рибарството и аквакултурите; 

 Не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в 

държавната администрация, администрацията на органите за местно 

самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните 

работи и Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за 

организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта. 

Дейности  Разработване и прилагане на програми и методики за насърчаване на 

мобилността на работната сила (вкл. интегриран пакет от услуги, финансирани от 

ЕСФ и националния бюджет, за лица, които имат желание да работят в населени 

места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес); 

 Предоставяне на информация на безработни и активно търсещи работа лица, 

регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, както и на работодателите за 

възможностите по операцията; 

 Набиране на заявления на заети/новонаети лица, които работят в населено място 

различно от това, в което са регистрирани по настоящ адрес и техните 

работодатели за включване в операцията;  

 Организиране и провеждане от работодателя на въвеждащо/надграждащо 

 обучение с продължителност не по-малка от 30 часа; 

 Средствата се предоставят еднократно на работодателя, в размер на 150 лв. за 

всяко обучено лице; 

 Предоставяне на средства за разходи в реален размер за транспорт от и до 

работното място. Средствата се предоставят месечно след края на отчетния месец 

срещу декларация от работника, че не ползва средства на друго основание за 

същия разход, представяне на разходооправдателни документи (билети или карти) 

и копие от ведомост, заверено от работодателя, което удостоверява реално 

отработените дни.  
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Финансиране 8 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

4 900 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициент Агенция по заетостта 

 

СХЕМА : НА ПЪТ 

 

Основна цел  Разширяване на комплекса от мерки, насочени към насърчаване на географската 

мобилност на работната сила в България, като се обхващат заети лица, които 

пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват 

за целта обществен транспорт. Чрез предоставяне на стимули за работодателите за 

организиране на транспорт за заетите лица в съответното предприятие се 

осигуряват предпоставки за запазване на заетостта на лицата. 

Целева група  Заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са 

регистрирани по настоящ адрес, при условие, че:  

 работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в 

което лицето е регистрирано по настоящ адрес;  

 лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в 

страната;  

 трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;  

 не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското 

стопанство, рибарството и аквакултурите;  

 не са включени в схема „По-близо до работа” по ОП РЧР;  

 не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в 

държавната администрация, администрацията на органите за местно 

самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните 

работи и Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за 

организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.  

Дейности Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя 

за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца  

Финансиране 20 485 201 лв. – общ бюджет за цялата схема (2012 – 2015 г.) 

10 220 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Работодатели 

 

Схема: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

ОТ РАБОТНА СИЛА С ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основна цел  Подпомагане изграждането на действаща система, позволяваща по-доброто 

срещане на търсенето и предлагането на умения на пазара на труда в България, за 

премахване на неравновесията на пазара на труда и насърчаване на 

икономическия растеж. 

Целева група  Служители на МТСП, АЗ и социалните партньори 

Дейности  Изграждане на „Национално звено за прогнозиране развитието на пазара на 

труда в България”; 

 Наемане на експерти в областта на пазара на труда за работа в националното 

звено; 

 Провеждане на проучвания за идентифициране потребностите на 

работодателите в краткосрочен и средносрочен аспект от работна сила с 

определени характеристики;  

 Изготвяне и тестване на макро-иконометричен модел за прогнозиране 

развитието на пазара на труда в средносрочен и дългосрочен аспект; 
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 Провеждане на обучение за тълкуване на резултатите от изготвените прогнози и 

формулиране на политики на тази основа;  

 Отпечатване на изготвените доклади въз основа на резултатите от 

социологическите проучвания и получените макро-икономически прогнози;  

Финансиране 900 000 лв. – общ  бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

700 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти МТСП 

Агенция по заетостта 

 

Проект: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА 

НА АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 

Основна цел  Подобряване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на 

труда, финансирана със средства от държавния бюджет, и укрепване на 

капацитета на служители от институциите на пазара на труда и социалните 

партньори да извършват и организират извършването на оценки на ефектите от 

активните политики на пазара на труда. 

Специфични цели: 

- Подобряване информационното осигуряване на процеса на вземане на решение в 

сферата на пазара на труда. 

- Постигане на максимална степен на съответствие на активната политика на 

пазара на труда и изискванията на стратегията „Европа 2020”. 

- Повишаване административния капацитет на служителите и представители на 

заинтересованите страни за анализ на ефектите на активната политика на пазара 

на труда. 

Целева група  Служители на МТСП, АЗ и социалните партньори. 

Дейности  Извършване на последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара 

на труда на индивидуално ниво, в т.ч. и на следните ефекти: ефект на мъртвото 

тегло; ефект на заместването; ефект на изместването. 

 Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара 

на труда за избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално 

развитие на страната за периода 2000-2011 г. (макро-оценка); 

 Извършване на последваща оценка на всички елементи (програми и мерки за 

заетост) на активната политика на пазара на труда в следните направления: 

насоченост; релевантност към стратегията на ЕС „Европа 2020”; икономичност; 

ефективност; ефикасност; 

 Провеждане на обучения на представители на целевите групи за: планиране, 

изготвяне, провеждане или възлагане провеждането на оценки на ефекта от 

провежданите политики на пазара на труда; анализиране и прилагане на 

резултатите от оценките в процеса на планиране и реализация на политиките на 

пазара на труда. 

 Организация на работни срещи и публични събития със заинтересованите 

страни за представяне на резултатите и обсъждане на мерки за подобряване 

качеството и ефективността на активните политики на пазара на труда. 

Финансиране 660 348 лв. – общ  бюджет на проекта (2012-2014 г.) 

660 348 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти Дирекция „Политика на пазара на 

труда”, МТСП 

Агенция по заетостта 

 

Схема: БЕЗОПАСЕН ТРУД 
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Основна цел  Подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и 

изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.  

Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при 

регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система 

от трудови стандарти.  

Повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. 

Целева група  Заети лица в малки, средни и големи предприятия. 

Дейности  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, 

общо или на отделни елементи от нея (задължителна дейност); 

 Модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи 

обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване 

условията на труд; 

 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло; 

 Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във 

връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии; 

 Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и 

технологии. 

Финансиране 70 734 692 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

26 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициенти Малки, средни и големи предприятия в 

качеството си на работодатели 

 

Схема: ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на качеството на работа на ИА ГИТ и гарантиране на ефективното 

прилагане на трудовото законодателство чрез реорганизация на дейността на 

Инспекцията по труда съобразно подходящи добри практики на други държави – 

членки на Европейския съюз. 

Целева група  Служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 

Дейности  Преглед на прилаганите процедури в дейността на инспекторите; 

 Описване на тези, за които не се изискват инспекторски права; 

 Проучване и анализ на възможността за прилагане в условията на ИА ГИТ най-

малко на три европейски практики със сходни процедури; 

 Разработване на процедури за дейности, за които не се изискват инспекторски 

права; 

 Разработване на профил за лицата, които ще изпълняват асистентски функции; 

 Подбор и назначаване на 110 лица за асистенти в инспекционната дейност; 

 Оборудване на новосъздадените работни места; 

 Теоретично и практическо обучение на назначените за асистенти 110 лица по 

разработените процедури; 

 Поддържащо и надграждащо обучение на 460 служители от специализираната 

администрация на ИА ГИТ; 

 Поемане дейностите от обучени асистенти; 

 Осигуряване на възнаграждения на наетите асистенти в инспекционната 

дейност за период до 41 месеца; 

 Вътрешен мониторинг и коригиращи действия с цел непрекъснато подобряване. 

Финансиране 3 500 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

1 700 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

 МТСП Бенефициент ИА ГИТ 

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
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Основна цел  Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите 

специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическа и 

управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване 

Целева група  Педагогически специалисти в държавни, общински и частни училища; 

Дейност І е фокусирана към учителите до 35 години, които желаят да повишат 

квалификацията си. 

Дейности І. Изграждане на механизъм за професионално израстване на млади 

педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си  

I.1. Осигуряване на достъп до програми за едногодишно специализиращо 

обучение във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация 

(напр. по чужд език, детски начален учител, за придобиване на професионална 

квалификация „учител”, по информатика и информационни технологии и др.); 

3. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители. 

ІІ. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически 

специалисти, доказали своите професионални качества 

1. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие 

на изявени учители чрез осигуряване на информираност и достъп до:  

- краткосрочни и специализирани форми за обучения;  

- съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния интерес и 

доказани добри практики; 

- възможности за публикации в специализирани педагогически издания.  

2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно 

признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и 

компетентностите в областта на чуждите езици с цел достигане на ниво в 

съответствие с европейската езикова рамка за учители: преподаващи чужд език 

като учебен предмет;  преподаващи учебен предмет на чужд език; преподаващи 

чужд език по професията в професионалните гимназии и др. 

ІІІ. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на: детски учители за 

работа в групите за задължителна предучилищна подготовка; учители за 

формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда; 

учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и 

ученици със специални образователни потребности; педагогически специалисти 

за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците; 

педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и 

други; педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната 

просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от 

две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността 

повече от три учебни години; 

ІV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на: 

педагогически специалисти за формиране на управленски знания, умения и 

компетентности, в т.ч. базови, свързани с управление на образователно-

възпитателния процес, на взаимоотношенията със заинтересовани страни, с 

развитието на човешките ресурси, на бюджетни средства и др.; директори на 

детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани 

бюджети. 

V. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители 

Финансиране 60 160 045, 27 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

42 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти МОН, НИОКСО 
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Схема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, 

СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 3 

 

Основна цел  Повишаване интереса на младите хора към реализация в сферата на 

образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като 

се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и 

млади учени. Изпълнението на предвидените дейности ще стимулира развитието 

на научния потенциал във висшите училища и научните институции. 

Целева група  Докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени във висши училища и 

научни организации. 

Дейности 1. Подкрепа на нови и започнали докторски програми :  

 Предоставяне на допълнителни средства на докторанти в рамките на нови и 

започнали вече докторски програми за осъществяване на научни цели и задачи. 

Средствата са насочени към повишаване на мотивацията на младите хора;  

 Подкрепа за подготовката на дисертационния труд, например: разработване на 

научни планове, използване на експертизата на хабилитирани лица от съответната 

област, достъп до специализирана апаратура и оборудване;  

 Насърчаване на академичната мобилност, например: участие в международни 

научни форуми, участие в практическа и експериментална дейност във водещи 

научни центрове;  

 Подкрепа за научни публикации, като част от подготовката на докторанта.  

2. Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени:  

 Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на 

квалификацията на младите хора, работещи в сферата на науката с участието на 

специалисти от съответната научна област;  

 Подкрепа за научни публикации в международно признати списания;  

 Дейности, насочени към развитие на научния потенциал на младите учени в 

международна среда: научен обмен, участие в работни срещи, семинари, 

конференции и конгреси;  

 Подкрепа за провеждането на научни изследвания, свързани с повишаване на 

научния потенциал; програми, подкрепящи създаването на връзки между 

публични научни и частни структури за трансфер на знания; 

 Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки; 

прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени. 

Финансиране 21 916 513,39 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

  8 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти Висши училища, създадени в съответствие с 

разпоредбите на Закона за висшето образование и 

техните звена по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от Закона за 

висшето образование; Българската академия на 

науките и нейните основни структурни звена; 

Националният център за аграрни науки и неговите 

основни структурни звена; Научни организации по 

смисъла на чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето 

образование; Научноизследователски институт или 

център по смисъла на чл. 60 от Закона за 

администрацията; научна организация, по смисъла 

на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

насърчаване на научните изследвания  

 

Схема: УЧЕНИЧЕСКИ И СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 

 

Основна цел  Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия 
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за ученици и студенти; улесняване на прехода от училище към работно място и 

повишаване на успешната реализация на трудовия пазар; изграждане на 

партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса. 

Целева група  Ученици, студенти, учители и преподаватели. 

Дейности 1: Ученически практики 

 Координиране на ученическите практики чрез РИО; 

 Подбор на работодатели и ученици; 

 Разработване на програми за провеждане на практиките; 

 Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и 

наблюдаващия учител по подходящ начин в трудовата среда; 

 Организация на обучението и наставничеството; 

 Провеждане на практика в реална работна среда;  

 Удостоверяване на завършената практика.  

2: Студентски практики 

 Координиране на студентските практики чрез висшите училища; 

 Подбор на работодатели и студенти от висшите училища; 

 Разработване на програми за провеждане на практиките; 

 Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаваните и 

наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудовата среда; 

 Организация на обучението и наставничеството; 

 Провеждане на практика в реална работна среда;  

 Удостоверяване на завършената практика. 

Финансиране 59 000 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

22 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициент  МОН 

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Подпомагане процеса на интеграция и по-лесната адаптация към динамичните 

условия на пазара на труда на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда 

чрез обучение за придобиване или повишаване на професионалната 

квалификация, както и за обучение по ключови компетентности и мотивационно 

обучение.  

Целева група  Безработни лица, притежаващи изискуемото по ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо 

образователно равнище за съответната професия или специалност. 

Дейности  Обучение по професионална квалификация до не по-висока от трета 

квалификационна степен. Не са допустими обучения по професионални 

направления 621 - Растениевъдство и животновъдство и 623 – Горско стопанство 

от СППОО; При провеждане на обучения за придобиване на професионална 

квалификация, минималната продължителност на обученията за съответната 

квалификационна степен и/или част от професия следва да бъде не по-малка от 

посочената в чл. 5, ал.2. т.1 от ПМС 251/21.10.2009 г. Курсът следва да води до 

придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част от 

професия, удостоверени чрез съответен документ.  

 Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно 

Европейската референтна рамка. На са допустими обучения по Ключови 

компетентности 1 и 8; При провеждане на обучения по ключови компетентности, 

продължителността на обученията за съответната ключова компетентност, следва 

да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.2 от ПМС 251/21.10.2009 г. 

Изключение се допуска за Ключова компетентност 2 – Общуване на чужди езици, 
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където минималната продължителност следва да бъде не по-малко от 100 учебни 

часа.  

 Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в 

изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионално 

развитие и усъвършенстване.  

Финансиране 6 806 688 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

5 300 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

АЗ Бенефициенти Образователни институции;  

Обучаващи институции/ организации 

 

Схема: ПОДКРЕПА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Основна цел  Повишаване ефективността в работата на институциите на пазара на труда, 

социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното 

институционално изграждане. 

Целева група  Безработни младежи до 29 г. с висше образование 

Дейности 1. Разработване на методика за оценка на потребностите от стажанти в МТСП, МЗ 

и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на 

труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването.  

2. Ежегодно идентифициране на потребностите на МТСП, МЗ и БРБК към 

министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването от 

стажанти.  

3. Набиране на заявления от страна на безработни младежи до 29-годишна възраст 

от групите в неравностойно положение на пазара на труда, желаещи да бъдат 

включени в стаж в МТСП, МЗ или ВРБК към министъра на труда и социалната 

политика/ министъра на здравеопазването. Включените в стаж лица следва да 

отговарят на следните условия:  

 да са безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда” на Агенцията 

по заетостта;  

 към датата на включване в стажа имат завършено висше образование;  

 общата продължителност на трудовия стаж/ професионалния опит към датата на 

включване в стажа не е повече от 3 г.;  

 да не са навършили 29-годишна възраст към датата на приключване на стажа. 

4. Подбор и наемане на до 600 безработни младежи до 29-годишна възраст от 

групите в неравностойно положение на пазара на труда, за период от 9 месеца под 

формата на стаж. Едно и също лице може да участва само веднъж в стаж, 

независимо в коя административна структура се провежда стажът.  

5. Организация на въвеждащо групово обучение за стажантите на тема 

„Въведение в държавната администрация”, чиято максимална продължителност 

не може да надвишава 3 дни (18 астрономически часа). В обучението следва да 

бъдат включени като минимум следните теми: 1) правна рамка на държавната 

администрация; 2) оформяне и работа с документи; 3) устройство и структура на 

държавната администрация; 4) статут на държавния служител; 5) национални и 

европейски политики в сферата на труда и социалната политика.  

6. Разработване на индивидуални програми за интегриране и въвеждане за работа 

с подбраните стажанти.  

7. Провеждане на еднократно въвеждащо индивидуално обучение. Обучението се 

провежда за всеки стажант и е с максимална продължителност до 2 дни (12 

астрономически часа).  

8. Провеждане на стажа с напътствието на наставник от съответната 

административна структура. 
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Финансиране 2 543 217 лв. - общ бюджет за цялата схема (2012-2014 г.); 

2 100 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти 1. МТСП и ВРБК към министъра на труда и 

социалната политика. 

2. Министерството на здравеопазването (МЗ) и 

ВРБК към министъра на здравеопазването. 

 

Схема: ПОМОЩ В ДОМА 

 

Основна цел  Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот  и грижа в 

домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за 

самообслужване и са в риск от социална изолация. 

Целева група  Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 

пенсиониране; 

Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Дейности  Създаване на Центрове за грижа в домашна среда или Звена за грижа в домашна 

среда към съществуващите Домашни социални патронажи на територията на 

страната, в които се извършват следните дейности: 

 Подбор и наемане на персонал на трудов договор в центровете и звената за 

грижа в домашна среда; 

 Обучение на персонала; 

 Информиране и консултиране на кандидат – потребители на територията на 

съответното населено място; 

 Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които 

се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, 

помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, рехабилитационни или 

други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско 

или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 

 Предоставяне на почасови услуги за комунално- битови дейности като 

пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от 

ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, 

извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с 

продукти на потребителя и др.. 

 Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на 

обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални 

контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и 

др.помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните 

институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с 

представителите на целевата група. 

Финансиране 32 426 276 лв. - общ бюджет за цялата схема (2012-2014 г.); 

23 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

АСП Бенефициенти 1.Общински предприятия, създадени по реда на 

Закона за общинската собственост  - доставчици 

на социални услуги – за новосъздадени Центрове 

за услуги в домашна среда 

2.Общински структури, самостоятелни 

юридически лица или поделения, създадени в 

съответствие с приложимото законодателство, 

предоставящи услугата „Домашен социален 

патронаж” – за създаване на Звена за услуги в 

домашна среда. 
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Схема: СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА 

НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Основна цел   Създаване на гъвкава система за идентифициране и признаване на знания, 

умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене; 

 Подобряване на достъпа до образование и обучение чрез осигуряване на 

равнопоставеност на различните видове учене; 

 Създаване на предпоставки за успешно прилагане на Стратегията за учене през 

целия живот и Стратегия Европа 2020; 

 Повишаване пригодността за заетост, достъпа до пазара на труда и повишаване 

на социалната интеграция; 

Целева група  Възрастни (лица над 16 г.), които желаят да валидират знанията/ компетенциите 

си; служители на държавните институции и на други организации, които директно 

участват в процеса на оценяване на знанията и внедряване на системата за 

валидиране.  

Дейности  Анализ на изходната ситуация, интересите и потребностите на потребителите и 

заинтересованите страни от създаване на Система за идентифициране и 

признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности;  

 Анализ на практики в други страни от Европейския съюз, успешно въвели 

подобни системи;  

 Разработване на предложения за нормативно регламентиране и въвеждане на 

Системата за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, 

умения и компетентности, съвместно със социалните партньори - 

институционални отговорности, механизми за приравняване на придобитите 

неформални умения и компетентности и др. ; 

 Подготовка на институциите за документиране и прозрачност на резултатите от 

процеса на признаване на неформално придобити знания, умения и 

компетентности: разработване на правилници, инструкции, инструментариум за 

оценяване;  

 Обучение на оценители и представители на администрацията и на обучаващите 

институции, участващи в процеса на признаване на неформално придобити 

знания, умения и компетентности;  

 Внедряване на Системата за идентифициране и признаване на неформално 

придобити знания, умения и компетентности чрез пилотно тестване по 

разработената технология; 

 Организиране на широка информационна кампания с участие на социалните 

партньори (работодатели и синдикати) за възможността неформално придобити 

знания, умения и компетентности да се удостоверят чрез документи за придобита 

професионална квалификация (информационни материали, телевизионни филми и 

реклами, срещи с браншовите организации на работодателите, работа с 

представителни организации на уязвими групи на пазара на труда, в частност – 

сред ромската общност и др.). 

Финансиране 5 862 200 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

5 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти МОН, НАПОО, Национално 

представителни организации на 

работниците и служителите и на 

работодателите  

 

 

Схема: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 
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Основна цел  Превеждане на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за  

специалисти с определена квалификация. Укрепване на връзката между висшите 

училища от една страна и работодателите – от друга, в т. ч. на ръководни нива и 

ключови експерти, които съвместно да предефинират и актуализират учебните 

планове и програми в системата на висшето образование. 

Целева група  Студенти, преподаватели. 

Дейности  Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните 

потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво. 

Привличане на специалисти от съответния бранш. 

 Включване на бизнеса в образователния процес на висшите училища. – 

създаване на връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите 

училища от една страна и представители на работодателски организации, 

работодатели и др. Приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми 

 Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните. 

 Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична 

среда. 

 Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване. 

Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми – посещения 

на студентите в реална работна среда, семинарни занятия за студентите с 

участието на представители на бизнеса, сключване на споразумения между 

университета и партньорите за съвместно бъдещо партньорство и др. 

Финансиране 11 571 996,29 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

  9 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти Висши училища, Национално 

представителни организации на 

работодателите, работодатели, 

браншови организации  

 

Схема: СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

 

Основна цел  Надграждане на първата фаза на проект „Повишаване на квалификацията на 

преподавателите във висшите училища” чрез надграждане на създадената система 

за квалификация и кариерно развитие на преподавателите във висшите училища 

чрез продължаващи обучения в ключови области като чуждоезикови умения, 

умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

преподаването, придобиване на специфични професионални знания и 

компетенции, свързани със съвременните програми за обучение. 

Целева група  Преподаватели във висши училища. 

Дейности 1. Осигуряване на обучения за преподавателите във висшите училища по 

въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ ; 

2. Провеждане на интензивно чуждоезиково обучение; 

3. Провеждане на курсове, свързани със: 

 идентифицирани потребности на преподавателите във висшите училища от 

специализирани обучения; 

 съвременните образователни стратегии и технологии; 

 разработване на учебно съдържание, планове и програми обвързани със 

Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS); 

 методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност; 

4. Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и 

за обучение, ориентирано към пазара на труда. 
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5.Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване 

на преподавателите във висшите училища (съгл. Закона за развитието на 

академичния състав в Република България). 

Финансиране 2 621 207 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

1 200 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти Висши училища 

 

 

Схема: ПОВИШАВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И МОТИВАЦИЯТА НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ 

 

Основна цел  Повишаване на професионалния капацитет на служителите от сферата на 

здравните услуги. 

Целева група  Служители на доставчици на здравни услуги, започнали обучение за придобиване 

на специалност в здравеопазването по реда на Наредба № 34/2006г. 

Дейности  Набиране на заявления и избор на специализанти, след сключен договор за 

обучение по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването, в качеството им на служители на доставчици на 

здравни услуги;  

 Осигуряване на теоретично и/или практическо обучение за период до 15 месеца, 

съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма за всяка 

специалност за оставащото време на обучението;  

 Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите 

умения определени в утвърдената учебна програма и индивидуалния учебен план;  

 Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на 

съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране;  

 Набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от 

специализантите по време на обучението;  

 Популяризиране на възможностите за участие в схемата сред служителите на 

доставчиците на здравни услуги.  

Финансиране 10 270 100 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

9 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти Министерство на здравеопазването  

ВРБК към Министерство на здравеопазването  

 

Схема: ИНТЕГРА 

 

Основна цел  Повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-

маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход. 

Целева група   Уязвими групи на пазара на труда, неактивни и търсещи работа лица.  

 Деца и ученици, в т.ч. със специални образователни потребности, 

представители на уязвими етнически групи – роми и др., както и техните 

родители.  

 Педагогически персонал.  

 Лица, отпаднали от образователната система.  

 Социално изключени лица и уязвими групи, включително представители на 

уязвими етнически групи и хора с увреждания.  

 Служители в институциите на пазара на труда на национално и регионално 

равнище.  

 Служители в публични институции, ангажирани с процеса на предоставяне на 

социални и здравни услуги, социални работници в сферата на социалните услуги, 

служители в доставчици на социални и здравни услуги.  
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Дейности  Набиране на заявления и избор на специализанти, след сключен договор за 

обучение по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването, в качеството им на служители на доставчици на 

здравни услуги  

  Осигуряване на теоретично и/или практическо обучение за период до 15 

месеца, съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма 

за всяка специалност за оставащото време на обучението  

 Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите 

умения определени в утвърдената учебна програма и индивидуалния учебен план.  

 Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на 

съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране.  

 Набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от 

специализантите по време на обучението.  

 Популяризиране на възможностите за участие в схемата сред служителите на 

доставчиците на здравни услуги.  

Финансиране 4 814 043 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2015 г.); 

2 400 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти Община Видин  

Община Девня  

Община Дупница  

Работодатели.  

Неправителствени организации. 

 

Схема: ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ  
 

Основна цел  Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на 

образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение. 
 
Специфични цели: 

 ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им 

включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и 

интеграция; 

 повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на 

приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, 

съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик; 

 повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни 

увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа 

на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания; 

 изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за 

деца с умствена изостаналост от интернатен тип; 

 създаване  на положителни нагласи в училищната и родителската общност към 

включващото обучение за постигане на интеграционен ефект. 

Целева група   Деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности; 

 Ученици със специални образователни потребности (СОП); 

 Специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори 

на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане; 

 Директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците 

от целевите групи. 

Дейности  Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от 

предучилищна възраст; 

 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо 

обучение в пилотни общообразователни училища; 

 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото 
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 обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища 

за деца с нарушено зрение и с увреден слух; 

 Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните 

училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно 

помощно училище от интернатен тип; 

 Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно 

обучение на деца със специални образователни потребности (СОП). 

Финансиране 14 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

9 100 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент МОН  

 

Схема: ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Основна цел  Обща цел: 
 
Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, 

включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, 

както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, 

чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности 
 
Специфични цели: 

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши 

мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, 

съобразно техните интереси и потребности; 

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности; 

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към 

предпочитана от тях личностна изява; 

4. Да се ограничи броят на преждевременно    отпадащите от образователната 

система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия) . 

Целева група  Целевата група са ученици в държавни и общински училища, включително и 

ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа и ученици с  риск от 

отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие. 

Дейности 
 
Дейност 1: Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на 

проектните дейностите; 

Дейност 2: Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни 

дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в 

областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното 

образование и здравословния начин на живот, както и други ключови 

компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка; 

Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през 

периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси 

в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното 

образование и здравословния начин на живот както и други ключови 

компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка; 

Дейност 4: Разработване и прилагане на програми,  за ученици с прояви на 

агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с 

цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са 

основани на   добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности. 

Финансиране 94 444 852 лв. – общ бюджет по цялата схема (2011-2014 г.); 

31 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 
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Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти MOMH чрез дирекция „Достъп до 

образование и подкрепа на 

развитието” 

 

Схема : РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

Основна цел  Разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното 

образование (ЕСУПО) в Република България.  

Целева група  Обучаеми и обучаващи, служители в образователни институции, работодатели 

Дейности  Изработване на система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на 

професионалното образовнание;  

 Изработване на модел и нормативно осигуряване на ЕСУПО; 

 Разработване на механизми за поддържане и развитие на ЕСУПО; 

 Изграждане на ЕСУПО в професионалните гимназии (училища). 

Финансиране 1 185 000 лв. (2011-2015 г.) 

500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент МОН 

ЦКОКО 

 

Схема: РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В 

СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основна цел  Развитието на електронни форми на дистанционно обучение. 

Целева група  Студенти, възрастни, (вкл. преподавателите във ВУ) 

Дейности  Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за 

прилагане на електронни форми на дистанционно обучение;  

 Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на 

стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, 

системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за 

осигуряване и контрол на качеството;  

 Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала;  

 Изграждането на центрове, които предлагат електронни форми на 

дистанционно обучение и услуги и са осигурени с необходимия квалифициран 

академичен състав и експерти, оборудване, софтуер и литература;  

 Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение;  

 Разработване, апробиране, и провеждане на електронни модули и курсове в 

сътрудничество с водещи компании от различни сектори на икономиката и 

водещи европейски центрове;  

 Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на 

дистанционно обучение.  

Финансиране 34 469 570,79 лв. (2011-2014 г.) 

26 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент Висши училища  

Основни звена на висшите училища по 

чл. 25, ал. 2, от Закона за висшето 

образование  
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Схема: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
Основна цел  Подобряване качеството на услугите, свързани с придобиване, разширяване и 

усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети 

и безработни лица в контекста на ученето през целия живот. 

Целева група  Служители в ЦПО, ангажирани с дейностите по планиране, организиране и 

контрол на качеството на обучението – директори, организатори на обучение, 

методисти, членове на учебно-методически съвети и други органи 

(консултативен, управителен, надзорен и др. съвети) и обучаващ персонал-

преподаватели по теория и практика, обучаващи на работното място 

(инструктори, наставници) 

Дейности  Проучване на потребностите от специализирана информация, актуализиране, 

разширяване и усъвършенстване на квалификацията на различните групи 

персонал в ЦПО в контекста на подобряване на качеството на предоставяните 

услуги; 

 Разработване на специализирани наръчници за двете целеви групи в 

съответствие с идентифицираните потребности; 

 Обсъждане на разработеното съдържание на наръчниците с представители на 

целевите групи, с цел допълване и прецизиране на определени тематични 

области, важни за практиката (в рамките на 14 фокус-групи и 7 работни срещи); 

 Окончателно оформяне, издаване и разпространение на наръчниците във всички 

ЦПО с активна лицензия; 

 Обучение на 1000 служители и 2650 обучаващи в ЦПО в подкрепа на 

практическото прилагане на включените в наръчниците подходи, методи, 

инструменти и техники. 

Финансиране   3 000 000 лв.   - общ бюджет (2011 - 2014 г.) 

  2 350 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Министерство на  

образованието и науката 
Бенефициент Национална агенция  за 

професионално образование и 

обучение  
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Финансиране на активната политика на пазара на труда през 

2014 г. (съгласно Закона за насърчаване на заетостта) 
 

Максималните размери на средствата за 2014 г., които се осигуряват от бюджета за активна 

политика на МТСП за едно лице, са както следва: 
 

Трудово възнаграждение на безработните лица, лицата, придобили право на професионална 

пенсия за ранно пенсиониране и лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, включени в програми и мерки съгласно ЗНЗ - 340 лв. при пълен работен ден, с 

изключение на включените лица в следните програми: 

 Програма „Старт на кариерата” - 400лв.; 

 Средства за наставник - 140 лв.;  

 Национална програма „Активиране на неактивни лица” - 340 лв. за наетите със средно 

образование ромски медиатори; 400 лева за наетите с висше образование ромски 

медиатори, 450 лева за наетите психолози и 450 лв. за наетите мениджъри на случай; 

 Национална програма “Помощ за пенсиониране”; Национална програма „Мелпомена”, 

Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания; Национална 

програма “Нова възможност за заетост“; насърчителни режими съгласно чл. чл. 36, 36а, 

36б, 52, 53, 53а и 55а от Закона за насърчаване на заетостта - 370 лв. за наетите лица с 

висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и 

квалификационно ниво, съгласно НКПД 2011г., е определено като завършена степен на 

висше образование. 
 

Почасово трудово възнаграждение на лицата, включени в определени програми и мерки 

съгласно ЗНЗ - 2.03 лв.; 2.21 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за 

заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД 

2011г., е определено като завършена степен на висше образование, по Национална програма 

“Помощ за пенсиониране”, Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни 

увреждания и насърчителните режими съгласно чл. 36а, 52, ал. 2, 53 и 53а от Закона за 

насърчаване на заетостта .   

Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в 

нормативните актове по неговото прилагане – за конкретните случаи. 
 

Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и 

професионална болест", фонд "Общо заболяване и майчинство" върху полученото, 

включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото 

брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от 

Закона за насърчаване на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, 

както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната 

здравноосигурителна каса, определени в Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2014 г. и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2014 г. 

Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Безработица" върху полученото, 

включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото 

брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от 

Закона за насърчаване на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, 

определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 

 

Максималнят размер на средствата за трудово възнаграждение по чл. 36б от ЗНЗ се 

използва като база за изчисляване на сумите, които се предоставят по мярката съгласно 

чл. 36б, ал. 2 от ЗНЗ.  

 

Обучение на възрастни – за едно лице:  
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 Обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация (300 

учебни часа) - 600 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”; 

 Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация (660 

учебни часа) - 1 200 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”;  

 Обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация (960 

учебни часа) - 1 800 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”; 

 Обучение за придобиване на квалификация по част от професията - 600 лв. 

максимален размер при 300 учебни часа, пропорционално на учебните часове, за 

безработни лица, лица, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, 

изтърпяващи наказание „лишаване от свобода”; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация - 300 лв. максимален 

размер за заети лица. 

 Обучение за придобиване на „Обществени и граждански компетентности” (30 

учебни часа) – 140 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”, за заети лица – 70 лв. максимален размер; 

 Обучение за придобиване на ключова компетентност „Инициативност и 

предприемачество” (30 учебни часа) – 140 лв. максимален размер за безработни 

лица, лица, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи 

наказание „лишаване от свобода”, за заети лица – 70 лв.; 

 Обучение за придобиване на ключова компетентност „Общуване на чужд език-

български език” (180 учебни часа) – 450 лв. максимален размер за безработни лица; 

 Мотивационно обучение (30 учебни часа) - 80 лв., максимален размер; 

Обучение на обучаващи - до 200 лв. при не по-малко от 40 учебни часа за едно лице. 

Професионално ориентиране - 50 лв. за едно лице. 
 

Групова рискова застраховка на включените в обучение безработни лица за срока на 

обучението – за конкретните случаи. 
 

Осигуряване на стипендия, транспортни и квартирни разходи на безработните лица, 

участващите в мотивационно обучение, обучение за ограмотяване, придобиване на 

професионална квалификация или обучение по ключови компетентности - за времето на 

обучение: 

 стипендия - 8 лв. на присъствен ден; 

 ежедневни транспортни разходи по тарифата на най-евтиния транспорт от населеното 

място, в което живее лицето, до населеното място, в което се провежда обучението и 

обратно, съобразено с графика на обучението, когато ежедневните транспортни 

разходи са по-ниски от ежедневните квартирни разходи - максимална сума 10 лв. на 

ден; 

 транспортни разходи за посещение (отиване и връщане) на населеното място по 

постоянно местоживеене един път в месеца, когато обучението е с продължителност 

над 1 месец - до 60 лв.  на човек ежемесечно; 

 квартирни разходи – 35 лв./ден (максимален размер); 
 

Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица: 

 еднократна сума по действително направени разходи, за пренасяне на покъщнина на 

безработния и неговото семейство – максимален размер 600 лв.  
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 за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително 

направените разходи; 

 за транспортни разходи за представяне пред работодател – до 20 % от трудовото 

възнаграждение за субсидирана заетост (до 68 лв.) ежемесечно  
 

Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица за действително направени 

транспортни разходи за ежедневно придвижване до местоработата и обратно на работниците и 

служителите, живеещи извън границите на населеното място по месторабота  - до 100 лв. 

месечно на едно и също наето лице. 
 

Лихви по кредити, отпуснати по гаранционни схеми, за кредитиране на лица с увреждания, при 

развиване на стопанска дейност и разкриване на нови работни места – 10 %. 
 

Средства за квалификация под формата на кредит по предмета на стопанска дейност и/или 

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – 1 000 лв. максимален 

размер. При успешно завършване на обучението се опрощава 1/2 от ползвания кредит. 
 

Допълнителни средства за наемане на друг безработен член от семейството без право на 

парично обезщетение по чл. 47, ал. 4 от ЗНЗ - четирикратния размер на субсидираната сума за 

трудово възнаграждение – 1 360 лв.  
 

Допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по 

предмета на дейност и/или нейното управление по кредитирания бизнес проект на лицата по чл. 

49 от  ЗНЗ - 300 лв.  
 

Средства за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица, регистрирали 

микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия (по одобрен от 

териториалното поделение на Агенцията по заетостта бизнес проект) (чл. 30а, ал. 1, т.16)  - до 

2 500 лв. съгласно одобрения бизнес проект.  
 

Допълнителни месечни суми (чл. 30а, ал. 1, т. 21 от ЗНЗ) за фонд  “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК 

(върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно Закона 

за бюджета за ДОО), за  срок не повече от 12 месеца. 
 

Разходи за ползвани външни консултантски услуги и съпътстващи услуги от лицата по чл. 47, 

ал. 1 и чл. 49 от ЗНЗ с номенклатура и лимити на средствата, определени съгласно правилника 

за прилагане на закона - до 500 лв.  
 

Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни социални помощи, да 

започнат работа без посредничеството на Агенцията по заетостта (чл. 42а от ЗНЗ) – 30 лв.  
 

Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди в 

трудоспособна възраст, получаващи месечни социални помощи, да започнат работа без 

посредничеството на Агенцията по заетостта (чл.42а от ЗНЗ) - 40 лв. 
  

По ПМС № 141/2000 г./изм. и доп./ - еднократни парични обезщетения по чл.1, ал.1 в размер на 

1 000 лв. и  допълнителни средства по чл.5 в размер на 1 000 лв. 
 

При предоставяне на финансови средства за активна политика се спазват разпоредбите на 

Закона за държавните помощи.   

Средствата за проект „Красива България” се изразходват по ред и видове разходи, 

определени от Управителния съвет на проект „Красива България”. 

Финансовите параметри в приложението се отнасят за нововключените лица през 2014 г. и за 

лицата включени в обучения и в програми, проекти и мерки за заетост и обучение през 

предходни години.  
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1. Трудово възнаграждение лв. 340 x x

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв. 340/370 340/400/450 400 340/370 340/370 340/370

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03 x x х

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв. 2.03/2.21 2.03/2.21

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

x x x x x x x x

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ
x x x x x x x x

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО x x x x x x x x

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК % x x x x x x x x

8.2. - фонд "Безработица" % x x x x x x

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600
x x х x x

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200 x x

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800 x x

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.
x x

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80 x x

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн x x x x x

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10 x x x x x

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60
x x x x x

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн x x x x x

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ x x x x x

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.
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1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Кредит 

без лихва 

за хора с 

увреждан

ия

Проект 

„Шанс за 

работа - 

2014”

Проект 

„Компас” 

Проект „От 

обучение 

към 

заетост”

Проект „ПРО-

МО-ПРИ“

Национална 

програма 

"Възобновяване 

и опазване на 

българската 

гора"

x x x x

х

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x

x

x x x x

x

x x x

x

x

x x x x

x x x

x

x

x x x x

x
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1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Национална 

програма за 

обучение и 

заетост на 

бежанци

Национална 

програма 

"Клио"

Програма за 

обучение на 

безработни 

лица на 

социално 

подпомагане

Проект 

„Сдружен

ия за 

квалифик

ация”

Обучение на 

възрастни в 

ЦРЧРРИ

Професио

нално 

ориентира

не на 

безработн

и лица, 

насочени 

от АЗ, в 

лицензира

ни 

институци

и 

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x x

x

x

x

x

x

x

х

x x

x

x x x x

x x x

x

x

x x x x
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1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Регионални 

п-ми за 

заетост (чл. 

31 от ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

работодател

ите да 

наемат 

безработни 

лица до 29-

год. възраст 

(чл. 36, ал.1 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица до 29-год. 

възраст с трайни 

увреждания, включително 

военноинвалиди, както и 

младежи от социални 

заведения, завършили 

образованието си  (чл. 36, 

ал. 2 от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите да 

наемат безработни 

лица до 29-год. 

възраст на непълно 

работно време (чл. 

36а от ЗНЗ)

x

340/370 340/370

x

2.03/2.21

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x
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Средства

М
я

р
к

а

М
а
к

си
м

а
л

н
и

 р
а
зм

ер
и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчаване на 

работодателите да 

наемат безработни 

лица до 29-годишна 

възраст, завършили 

средно или висше 

образование и без 

трудов стаж (чл.36б 

от ЗНЗ)

Насърчаван

е на 

работодател

ите да 

разкриват 

работни 

места за 

стажуване  - 

(чл. 41 от 

ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите 

да разкриват 

работни места за 

чиракуване за 

безработни лица 

до 29 - год. 

възраст (чл 41а 

от ЗНЗ) 

Насърчава

не на 

териториал

ната 

мобилност 

на 

безработни

те лица 

(чл. 42 от 

ЗНЗ)

Насърчи

телна 

мярка за 

безработ

ни (чл. 

42а от 

ЗНЗ)

Насърчава

не на 

работодат

елите да 

наемат 

безр. лица, 

за 

половинат

а от 

работното 

време (чл. 

43 от ЗНЗ)

x x

340/370

х

х

x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x x

x

x

x

x

 

х

х
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Средства

М
я

р
к

а

М
а
к

си
м

а
л

н
и

 р
а
зм

ер
и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчаване на 

работодателите 

да поддържат и 

повишават 

квалификацията 

на наетите 

работници и 

служители (чл. 

44 от ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

работодатели

те да наемат 

безработни 

лица на 

мястото на 

заети, 

изпратени за 

обучение (чл. 

45 от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите 

да разкриват 

работни места за 

придобиване на 

квалификация 

чрез стажуване 

(чл. 46 от ЗНЗ) 

Насърчаван

е на 

предприема

чеството 

(чл.47 от 

ЗНЗ)

Насърчава

не на 

предприем

ачеството 

(чл.48 от 

ЗНЗ)

Насърчава

не на 

предприе

мачествот

о (чл. 49 

от ЗНЗ)

x

x

x

x

x x

x x

х

1/2x

x x

x

x

х
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Средства

М
я

р
к

а

М
а
к

си
м

а
л

н
и

 р
а
зм

ер
и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчава

не на 

предприе

мачествот

о (чл. 49 б 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодатели-

микропредприяти

я чрез 

субсидиране на 

първите 5 

разкрити работни 

места (чл.50 от 

ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

работодател

ите да 

наемат 

безработни 

лица на 

непълно 

работно 

време (чл.51 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите да 

разкриват работни 

места за наемане на 

безработни лица с 

трайни увреждания, 

включително 

военноинвалиди (чл. 

52 ал.1 от ЗНЗ от 

ЗНЗ)

Стимулиране на 

работодателя да 

наема 

безработни лица 

с трайни 

увреждания на 

временна, 

сезонна или 

почасова работа 

(чл. 52, ал. 2 от 

ЗНЗ)

x

340/370 340/370

2.03/2.21

x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x x

х
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Средства

М
я
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а
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л

н
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и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчаване на 

работод. да 

разкриват РМ за 

наемане на 

безр. лица – 

самотни 

родители  с 

деца до 3-

годишна 

възраст (чл. 53 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите 

да разкриват 

работни места 

за наемане на 

майки с деца от 

3 до 5-годишна 

възраст (чл. 53а 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работод. да 

разкриват РМ за 

наемане на безр. 

лица, изтърпели 

наказание 

“лишаване от 

свобода” (чл. 55 

от ЗНЗ)

Насърчаван

е на 

работодател

ите да 

наемат 

безработни 

над 50-

годишна 

възраст 

(чл.55 а от 

ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите да 

наемат на работа 

лица на възраст от 

50 до 64 години, 

придобили право на 

професионална 

пенсия за ранно 

пенсиониране ( чл. 

55б от ЗНЗ)

x

340/370 340/370 340/370

2.03/2.21 2.03/2.21

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x
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Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3
6
=

5

Средства

М
я

р
к

а

М
а
к

си
м

а
л

н
и

 р
а
зм

ер
и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчаване 

на 

работодатели

те да наемат 

на работа 

продължител

но 

безработни 

лица (чл. 55в 

от ЗНЗ)

Насърчаван

е на 

работодате

лите да 

разкриват 

работни 

места за 

чиракуване 

(чл 55г от 

ЗНЗ) 

Насърчаване 

на 

работодатели

те да 

разкриват 

„зелени 

работни 

места” (чл. 

55д от ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

териториалн

ата 

мобилност 

на наети 

лица (чл. 57 

а от ЗНЗ)

x х

х

х

x x

x x

x x

x x x

x x x

х
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Приложение 4Младежи #REF!

№ Проекти/ Програми/ Мерки
Заетост - 

общо

Заетост - 

нова
Обучение

Държавен

бюджет

брой брой брой лв.

1 2 3 4 5 6

ПРОГРАМА “Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица” 21 882 12 768 12 851 73 000 000

І. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 15 011 10 338 10 504 60 524 268

1 Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”  2 000 2 000 0 10 968 810

2 Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" 2 000 2 000 0 7 612 352

3 Програма "Старт на кариерата" 1 971 400 0 6 590 072

4 Програма "Мелпомена" 150 150 0 672 205

5 Регионални програми за  заетост 2 000 2 000 0 5 304 000

6 Национална програма "Нова възможност за заетост" 1 057 0 0 685 512

7 Национална програма “Помощ за пенсиониране” 131 100 0 385 431

8 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 1 964 100 0 9 798 943

9 Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания" 46 20 0 145 431

10 Национална програма „Активиране на неактивни лица” 124 0 0 952 904

11 Проект "Информационна политика и обучение" 0 0 0 100 000

12 Проект "Красива България" 550 550 200 3 000 000

13 Проект „Шанс за работа - 2014” (КНСБ) 780 780 1 954 3 040 584

14 Проект „Компас” (КТ Подкрепа) 888 888 2 220 2 839 380

15 Проект „От обучение към заетост”  (АИКБ) 826 826 1 880 3 019 940

16 Проект "Професионално обучение и мотивация с цел постигане на пригодност за заетост (ПРО-МО-ПРИ) 0 0 1 750 3 038 905

17 Национална програма "Възобновяване и опазване на българската гора" 200 200 0 800 000

18 Национална програма за обучение и заетост на бежанци 100 100 200 370 600

19 Национална програма "Клио" 100 100 100 415 200

20 Програма за обучение на безработни лица на социално подпомагане 0 0 2 000 350 000

21 Проект „Сдружения за квалификация” 0 0 200 74 000

22 Проект "Провеждане на изследване относно влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетоста" 0 0 0 60 000

23 Резерв 124 124 0 300 000

ІІ. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗНЗ 6 871 2 430 95 12 003 600

1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 1 484 550 0 2 723 849

2 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително 

военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ)
96 50 0 191 534

3 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 
354 100 0 696 438

4 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и 

без трудов стаж (чл. 36б от ЗНЗ) 300 100 0 663 940

5 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) 408 100 0 661 759
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Приложение 4

№ Проекти/ Програми/ Мерки
Заетост - 

общо

Заетост - 

нова
Обучение

Държавен

бюджет

брой брой брой лв.

6 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 

292 100 0 690 191

7 Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица 

до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 285 100 307 375

8 Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  (чл. 42 от ЗНЗ) 59 50 0 32 466

9 Насърчителна мярка за безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа (чл. 

42а от ЗНЗ) 51 50 0 15 832

10 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за  стажуване (чл. 46 от ЗНЗ) 182 0 0 342 732

11 Кредит за квалификация на лицата получили еднократна парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ) 0 0 10 10 000

12 Насърчаване на предприемачеството  (чл.47, ал.4 от ЗНЗ) 10 10 0 13 600

13 Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микро предприятие (чл. 49, ал. 1 от ЗНЗ) 63 50 25 149 579

14 Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микропредприятие (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ) 80 50 0 77 372

15 Насърчаване на предприемачеството  (чл. 49б от ЗНЗ) 56 50 0 26 742

16 Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 разкрити работни 

места (чл.50 от ЗНЗ)
338 100 0 488 750

17 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) 127 50 0 54 778

18 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност 

(чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ) 282 100 0 575 111

19 Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с трайно намалена работоспособност на временна, сезонна или почасова 

работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ) 469 100 0 874 475

20 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица – самотни родители (осиновители) 

и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) 229 100 0 480 653

21 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

246 100 50 523 725

22 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от 

свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 22 20 10 40 952

23 Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 736 100 0 1 369 707

24 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 164 100 0 80 611

25 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 126 100 0 284 591

26 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ)

136 100 0 122 710

27 Насърчаване на работодателите да наемат безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) 276 100 0 504 129

ІІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ 0 0 2 252 472 132

1 Обучение на възрастни в ЦРЧРРИ 0 0 252 322 132

2 Професионално ориентиране в лицензирани институции на безработни лица, насочени от АЗ 0 0 2 000 100 000

3 Групова рискова застраховка на включени в обучение безработни лица 0 0 0 50 000
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Приложение № 5 

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО 

ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2013 Г. ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 

 
В областта на заетостта се реализират редица действия, насочени не само към 

стартиране на инициативи за създаване на нови работни места и подобряване на качеството 

на вече съществуващите, но и към подобряване на ефективността и целенасочеността на 

изпълняваните национални и регионални мерки, програми и инициативи. Основните 

действия са насочени към намаляване на безработицата, подобряване на съответствието 

между търсене и предлагане на умения на пазара на труда, и ефективни инвестиции в 

развитие на човешкия капитал. 

През 2013г. активната политика на пазара на труда приоритетно е насочена към 

следните целеви групи: безработни младежи до 29 г.; безработни над 50-годишна възраст; 

неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица; безработни с ниска или 

нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на умения, в т.ч. 

безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания, 

продължително безработни. 

Чрез активната политика се балансират процесите на търсене и предлагане на пазара 

на труда и се подпомага запазването на заетостта и ограничаването на безработицата.  

Според проведеното изследване на Националния статистически институт „Наблюдение на 

работната сила” през третото тримесечие коефициентът на икономическа активност за 

населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.6%, или с 1.0 процентен пункт по-

висок в сравнение с третото тримесечие на 2012 година. За същия период коефициентът на 

заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.1%, като в сравнение със 

съответното тримесечие на 2012 г. се увеличава с 0.5 процентни пункта. Коефициентът на 

безработица е 12.0%, или с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 

2012 година. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 189.6 хил., или 

12.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група (1 475.8 хил.). 

През отчетния период административната статистика на Агенцията по заетостта 

отчита нарастване в средномесечния брой на безработните лица, в сравнение със същия 

период на 2012г. Средномесечното равнище на безработица  през деветте месеца на 2013г. е 

11.3%, с 0.3 процентни пункта повече спрямо същия период на 2012г.  

Търсенето на работна сила през деветте месеца на 2013г. нараства спрямо същия 

период на предходната година, което е в резултат както на значителното увеличение на 

местата за субсидирана заетост (два пъти), така и на по-голямо търсене в бюрата по труда от 

реалната икономика.  В бюрата по труда на първичен пазар, по програми за заетост и по 

мерки от ЗНЗ са обявени общо 168 202 свободни работни места, с 36 345 повече от 

деветмесечието на 2012г.  От тях 115 867 места са на първичния пазар, 43 378 места са по 

програми за заетост и 8957 места – по мерки от ЗНЗ.  

През периода януари – септември 2013г. са заети 91 691 работни места на първичния 

пазар, с 11 870 повече от същия период на предходната година. В частния сектор са усвоени 

58 196 или 63.5% от всички заети места на първичния пазар. През деветте месеца на 2013г. 

броят на започналите работа безработни се увеличава. На работа са постъпили общо 202 335 

безработни, с 28 162 лица (16.2%) повече спрямо същия период на 2012г. Нарастването е 

обусловено от по-големия брой започнали работа безработни на първичния пазар и по-

големия брой включени безработни в субсидирана заетост по програми за заетост и 

насърчителни мерки от ЗНЗ. На първичния пазар са започнали работа 132 964 безработни, 

включително и тези, на които са предоставени услуги, стимулиращи ги за по-активно 

поведение на пазара на труда и съответно, довели до започване на работа. Посредничество на 

бюрата по труда са ползвали други 69 371 безработни, които са намерили реализация чрез 

включването им в програми и мерки за заетост по ЗНЗ и в различни схеми по Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 
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Общият брой на безработните и заети лица, включени в обучение и заетост - по 

програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет  и по 

схемите на ОП РЧР  през деветте месеца на 2013г. възлиза на 134 984, с 11 158 лица (7.6%) 

по-малко в сравнение със същия период на 2012г., в т.ч.:  

 

 54 548 безработни лица са включени в насърчителни мерки и програми за обучение и 

заетост, включени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г. (46 988 – 

в програми, 7356 – в мерки и 204 – по чл.63, т.1 от ЗНЗ); 

 80 436 безработни и заети лица са включени в обучение, в заетост и в заетост след 

обучение, в стаж и в консултиране по ОП РЧР. 

 

 

     Източник: Агенция по заетостта 

През периода януари - септември 2013г. по програми и мерки за заетост и  обучение 

са работили средно на месец 25 967 лица (част от работилите са включени през предходната 

година), с 4 728 (22.3%) повече от работилите през същия период на 2012г.  

През деветмесечието на 2013г. в схеми по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” са включени общо 80 436 безработни и заети лица. Преобладаваща част 

от тях – 56 813 безработни и заети лица, са включени в обучение за придобиване и 

повишаване на професионална квалификация и ключови компетентности. В стаж и в заетост 

по схемите са включени 17 153 лица, в последваща заетост (след обучение) – 5 098 

безработни лица и в консултиране по схема „Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 1 372 безработни. 

 

         Източник: Агенция по заетостта 
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С Решение № 224 на Министерския съвет от 5 април 2013 г. за одобряване на 

допълнителни средства за субсидирана заетост по мерки и програми от Националния план за 

действие по заетостта през 2013 г. са заделени допълнително 30 617 604 лв. за осигуряване на 

субсидирани работни места за 15 930 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда 

- безработни младежи до 29 години, безработни лица с трайни увреждания, родители на деца 

до 5-годишна възраст, продължително безработни лица и др. Осигурените средства за 

разкриване на 3 050 работни места за младежи са в размер около 15 млн. лв. 

 
Табл.1.  Изпълнение на целите в НПДЗ 2013 г.  

 

Показатели 

Цел 

 

средно за 2013 г. 

Изпълнение 

 

средно за 

деветмесечието 

на 2013 г. 

Коефициент на заетост за групата (15 - 64 г.) 59% 59.4% 

Равнище на заетост за групата (20-64 г.) 64% 63.5% 

Равнище на заетост сред младежите (15-24 г.) 22% 21.5% 

Равнище на заетост сред по-възрастните (55-

64 г.) 
46% 47.3% 

Коефициент на безработица (по данни от 

НРС)  
11.4% 12.9% 

            Източник: НСИ 

 

Изпълнението на поставените цели в областта на пазара на труда се реализира чрез 

дейности в следните направления: 

1. Повишаване качеството на работната сила 

За да се балансира и оптимизира пазара на труда бяха предприети действия за 

повишаване на уменията на работната сила; подобряване на връзката на образованието и 

обучението с потребностите на пазара на труда, професионално ориентиране и подобряване 

на предоставяните от Агенцията по заетостта и от други посредници на пазара на труда 

услуги по заетостта.  

 През деветмесечието на 2013г. в образователната структура на безработните лица  се 

наблюдава тенденция на увеличение в две от наблюдаваните групи. Едната група е на 

безработните със средно специално и професионално образование, която обхваща 118 869 

лица и е с 5 049 лица повече от 2012г.  Другата група, увеличаваща числеността си е на 

безработните лица с основно и по-ниско образование, която запазва най-голям 

средномесечен брой (176 254 лица) и относителен дял (47.7%) в образователната структура 

на регистрираните в бюрата по труда безработни лица. Техният брой отчита увеличение с 

2893 лица, но делът им продължава да намалява минимално - с 0.1 процентни пункта.  

Безработните лица, включени в обучение (по програми, насърчителни мерки по ЗНЗ и 

по ОП РЧР) са 11 902, а заетите, включени в обучение за придобиване на професионална 

квалификация и ключови компетентности по схемите на ОП РЧР са 50 844. Програмите за 

обучение осигуряват квалификация на лица от неравностойни групи на пазара на труда, 

които са с малки шансове сами да си намерят работа. 

 Чрез проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени 

професионални и ключови компетентности”, изпълняван от ДП „БГЦПО“ се цели 

повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно 

положение на пазара на труда посредством реализиране на комплекс от мерки: информиране, 

консултиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на знания и умения по 

различни професии, по ключови компетентности и социални умения, както и да се подобри 

качеството на обучението чрез повишаване методическата компетентност на преподаватели 

на възрастни и на наставници. Целеви групи, към които са насочени дейностите по проекта, 
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са младежи до 29 години, с приоритет младежи, напускащи домовете за деца без родителски 

грижи след навършване на 18 години, младежи от ромски произход; лица над 50-годишна 

възраст; безработни лица 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. През деветте месеца на 2013г. в 

проекта са включени 1 485 лица. 

Схема „Развитие” обезпечава обучение за придобиване или повишаване на 

професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, с цел 

последващо включване в заетост. Обученията се реализират чрез предоставяне на ваучери за 

обучение на представителите на целевата група. В проекта се включват безработни лица, 

регистрирани в бюрата по труда, като приоритет имат: лица, освободени от работа след 

01.11.2008г. вследствие на преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, 

намаляване обема от работа или закриване на част от производството; безработните лица над 

50-годишна възраст; безработни младежи до 29-годишна възраст; продължително безработни 

лица. През 2012г. с решение на Комитета по наблюдение на ОП РЧР са променени 

критериите за избор на операция по схема „Развитие”, като изпълнението на проекта е 

удължен до 31.12.2014 г., въведен е нов размер на работната заплата за наетите на работа 

лица от работодател - община или структура на държавната администрация, в размер на 380 

лв. През деветте месеца на 2013г. в обучение са включени 254 лица, успешно са завършили 

обучение 435 лица (част от тях са започнали обучение през предходната година), в 

субсидирана заетост след обучение са включени 941 безработни лица.  

 Изпълнението на схемата „Аз мога повече” дава възможност на заети лица по трудов 

договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за 

придобиване на професионална квалификация и/или обучения по чужд език или дигитална 

компетентност, за да се повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и се 

създадат възможности за кариерно развитие. При изпълнението на проекта „Аз мога повече” 

се прилага доказалият се като успешен ваучерен механизъм, който гарантира бърз и 

ефективен достъп до качествено обучение на възрастни. През деветмесечието на 2013г. в 

обучение срещу ваучери са включени 38 058 лица (в т.ч. 19 321 лица в обучение по 

професионална квалификация и 18 737 – по ключови компетентности.). Обучение са 

завършили 33 992 лица, от тях 16 871 лица са придобили или повишили своята 

професионална квалификация, а 17 121 лица са приключили курс за придобиване на ключови 

компетентности. 

За да се ограничат масовите съкращения и напускането на работници  и служители, 

които поради икономически затруднения на работодателите не могат да заработят пълна 

заплата, както и да се подпомогнат работодателите, схема „Адаптивност” предоставя 

възможност за професионално обучение на работниците за времето, през което  са заети на 

непълно работно време.. През деветте месеца на 2013г. в обучение са включени 13 лица  и 

успешно са завършили 13 лица. Схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица 

– фаза 3” е продължение на предходните две фази. Изпълнението й допринася за повишаване 

на производителността на труда и конкурентоспособността на предприятията в страната 

посредством обучение на заетите лица и насърчаване инвестирането в развитието на 

човешките ресурси. През периода януари – септември  2013г. в обучение са включени 8 451 

лица, от тях 2 751 лица са включени в обучение по професионална квалификация и 5 700 

лица – по ключови компетентности. Успешно завършили през същия период са 5 326 лица 

(1192 лица са придобили или повишили професионалната си квалификация и 4 134 – са 

приключили курс за придобиване на ключови компетентности).  

По схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” 

през деветте месеца на 2013г. в обучение са включени 1 437 лица, от тях 915 лица са 

включени в обучение за придобиване на  професионална квалификация и 519 – по ключови 

компетентности. Успешно са завършили обучение 508 лица (95 от тях са придобили или 

повишили  професионалната си квалификация, а 413 са  завършили курс за придобиване на 

ключови компетентности). 

 Реализацията на схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” води до 

повишаване на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в бюрата по 
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труда, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална 

квалификация и осигуряване на възможност за  стаж по специалността, като приоритетно се 

насърчава включването на лица от уязвимите групи. Обучението и последващият  стаж 

повишават икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица 

на пазара на труда чрез подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни 

работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна 

заетост. През деветте месеца на 2013г. в обучение по схемата са включени 1 837 безработни 

лица, успешно са завършили 1 361 лица и в заетост са включени 845 лица. 

            През 2013г. продължи изпълнението на дейностите по Проект „Изграждане на 

система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”. 

Разработена е методология и е проведено пилотно проучване за потребностите в 

краткосрочен план на работодатели от работна сила с определена квалификация. Изготвен е 

първи вариант на макро-иконометричен модел за прогнозиране развитието на пазара на 

труда в средносрочен и дългосрочен аспект, направено е тестване на модела и са изготвени 

първи прогнози до 2020 г. 

По проект на БСК, финансиран по ОП РЧР -  „Разработване и внедряване на 

информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и 

региони” през 2013 г. е разработена  информационна система за оценка на компетенциите 

(MyCompetence). Системата обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на 

информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на 

компетенциите на работната сила в България. 

През 2013 г. 10 341 лица са включени в обучения за усвояване на учебното съдържание за 

начален етап на основното образование и на класове от прогимназиалния етап на 

образование по схема „Ограмотяване на възрастни”, като до октомври 2013 г.  6 840 от тях 

успешно са завършили курса на обучени. В рамките на проект „Ученически и студентски 

практики” до септември 2013 г. 11 085 ученици са придобили практически опит по 

изучаваната професия. За участие в студентски практики  са кандидатствали 47 205  и са 

одобрени 39 918 студенти През 2013 г. продължи изпълнението на проект „Създаване на 

система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и 

компетентности”. Реализацията на проект „Да направим училището привлекателно за 

младите хора” е част от инициативите за превенция на отпадането от училище. До август 

2013 г. са включени в дейности по проекта са включени 176 248 ученици. По проект 

„Включващо обучение” участват 1 456 деца със специални образователни потребности 

(СОП) и 385 специалисти. Повишаване качеството на висшето образование и постигане на 

по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда е основна цел на схемите 

„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” 

и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с 

изискванията на пазара на труда”  

За предотвратяване на риска от ранно напускане на училище през 2013 г. 

Министерският съвет прие Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013 - 2020). 

 

2. Подкрепа за увеличаване на заетостта в малките и средните предприятия, на 

„зелени работни места“ и „бели работни места“ 

 
Един от основните приоритети  на политиката по заетостта през 2013 г. е подпомагане 

на заетостта в малките и средните предприятия, които имат ключова роля за запазване на 

заетостта и за генериране на нова заетост. 

Чрез схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”, проект „Подкрепа на предприемчивите българи”, се подпомагат 

безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност чрез предоставяне на 

специализирани обучения и услуги. Схемата се изпълнява в рамките на три взаимно 

свързани компонента и подкрепя безработни лица, на които им липсва начален финансов 

капитал за стартиране на собствен бизнес, подходяща професионална подготовка и умения за 

управлението му. През деветмесечието на 2013 г. са консултирани 1 372 лица.  
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„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД (МФИ ДЖОБС), създадена след 

преструктурирането на Схемата за финансов лизинг на проект „Заетост чрез подкрепа на 

бизнеса”- JOBS предоставя достъп до финансиране на микро и малки предприятия, 

земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират 

бизнес на територията на страната под формата на микро – лизинг с максимален размер до 25 

хил. евро и микро – кредит с максимален размер до 100 хил. евро. От началото на 2013 г. до 

края на месец септември 2013 г. МФИ ДЖОБС е предоставило финансиране на целевите си 

групи под формата на финансов лизинг, кредити за оборотни средства и кредити за 

инвестиции в размер на 2 635 хил. лв. под  формата на финансов лизинг и кредити, 

формирани от общо 91 сделки.  Най-много средства са предоставени на предприятия 

работещи в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ следвани от „Транспорт, складиране 

и пощи“ и „Преработваща промишленост“. 

През деветте месеца на годината по регионалните програми за заетост са работили 

общо 1 437 лица средно на месец и са включени 2 387 лица. През периода са действали и 

други програми, реализирани от бюрата по труда или в партньорство с други организации, 

по които средно на месец са работили 673 лица и са включени 990 безработни лица.  

МТСП осъществява успешно партньорство с Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ) при реализацията на мярката по чл. 55 д от ЗНЗ, по която се насърчават  

работодателите, разкриващи „зелени работни места”, на които се  наемат  безработни лица. 

Насърчителната мярка осигурява заетост в икономически дейности, свързани с 

производството на стоки и и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната 

среда. Списъкът на икономическите дейности е утвърден със съвместна заповед от 

министъра на околната среда и водите и от министъра на труда и социалната политика. 

МОСВ, чрез своя сайт, участва в популяризирането на насърчителната мярка сред 

обществеността - публикува обща информация, както и информация за изпълнението й (въз 

основа на тримесечни и годишни отчети, предоставени от МТСП). През отчетния период по 

мярката средномесечно са работили 220 лица.  

С цел развитие на социалната икономика и създаване на социален капитал по схема 

„Нови възможности” са създадени 19 социални предприятия, осигурено е оборудване и 

адаптиране на нови работни места, а 376 лица са започнали работа в сектора на социалната 

икономика. По схема „Съпричастност” са реализирани 8 проекта за създаване или 

разширяване на дейността на центрове за подкрепа на хора с трайни увреждания. Четири са 

подкрепените предприятия в сферата на социалната икономика, а 28 са разкритите нови 

форми на социални услуги.   

Продължава работата на заетите лица и по схема „Алтернативи”, като през 2013 г. са 

включени нови 3 528 лични асистенти.     

По схема „Помощ в дома” са създадени  15 центъра за грижа в домашна среда и 152 

звена за грижа в домашна среда към съществуващите Домашни социални патронажи. В 

центровете и звената са наети 5 036 безработни лица - 203 лица в дейности по управление  и 

4 833 лица, предоставящи почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности, 

както и в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица.  

През 2013г. са подписани 25 договора с общини /бенефициенти/ по схема „Живот в 

общността“. През 2013 г. са стартирали 11 услуги – центрове за настаняване от семеен тип, 

центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени и наблюдавани жилища, които 

обхващат над 300 лица. 

Схема „По-близо до работа” има за  цел да насърчи географската мобилност на 

работната сила посредством предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица 

от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и 

стимули за лицата да търсят подходяща работа, дори в случаите, в които тя е далеч от дома 

им. В рамките на схемата се дава възможност на лица, които започват нова работа на трудов 

договор в населено място, различно от населеното място, в което са регистрирани по 

настоящ адрес, отдалечено на не повече от 80 км, да получат средства за покриване на 

транспортните разходи за период до 12 месеца. Схемата включва организиране и провеждане 

от работодателя на въвеждащо обучение, както и надграждащо обучение на работното място. 
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През деветмесечието на 2013г. в обучение по проекта са включени 4 322 лица (в т.ч. 361 лица 

– във въвеждащо обучение и 3 961 лица – в надграждащо обучение.  

 

3. Осигуряване на заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на 

труда. Национална инициатива „Работа за младите хора в България“ 2012-2013 

г. 

През 2013 г. за втора поредна година продължава изпълнението на Националната 

инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г. (Национална инициатива). 

Националната инициатива адресира интегрирани мерки за намаляване на младежката 

безработица, които взаимно се укрепват и ангажират  заинтересованите страни- държавните 

институции, социалните партньори и общините. С инициативата стартираха активни мерки 

за създаване на работни места с перспективи за качествена и устойчива заетост, мерки за 

повишаване на пригодността за заетост, които отчитат бъдещи тенденции в развитието на 

пазара на труда, услуги по информиране и консултиране. 

 През 2013 г. продължи изпълнението на мерки, насочени към активиране на младите 

хора без работа, повишаване на тяхната конкурентоспособност и осигуряване на бърз преход 

от образование към заетост. Младите хора получават услуги по информиране и 

консултиране, професионално ориентиране, достъп до различни канали за информация. За 

младежите, които се нуждаят от знания и умения, се осигуряват възможности за включване в 

курсове за ограмотяване, професионално обучение, обучение по ключови компетентности. 

Подкрепата при прехода от образование към заетост, осигуряването на първа работа и 

повишаването на заетостта се осъществява чрез разнообразни мерки за увеличение на 

субсидираните работни места, увеличено предлагане на възможности за обучение на 

работното място, насърчаване на предприемачеството и др. 

С цел ограничаване на високата младежка безработица в страната, през юли 2013 г. 

бяха приети промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), с които се въвеждат нови 

насърчителни мерки за младежи. Разпоредбата на чл.36а осигурява възможности за гъвкава 

заетост на непълно работно време на продължително безработни лица до 29-годишна възраст 

чрез финансиране на разходите на работодателите за труд. За изпълнението на мярката са 

осигурени средства в размер на 777 600 лева, с които ще се осигури заетост на   300 младежи.   

С нова насърчителна мярка се подкрепят образованите младежи в прехода към първа 

работа. По мярката, регламентирана в разпоредбата на чл. 36б от ЗНЗ, се субсидира заетостта 

на младежи, завършили средно или висше образование, които не притежават трудов стаж. 

Средствата, които се предоставят на работодателите, наели на работа млади хора, са в размер 

на 30 на сто за първите шест месеца, 50 на сто за периода от седмия до 12-  я месец и 75 на 

сто за оставащия период..  

Достъп до пазара на труда чрез нова насърчителна мярка получават и безработните 

младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация. Мярката осигурява 

възможности за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. За 

всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за 

чиракуване безработно лице до 29-годишна възраст, на работодателя се осигуряват средства 

от държавния бюджет за максимален период от 12 месеца. Със средства от държавния 

бюджет се субсидира заетостта на лицата и възнаграждението на наставника. Ако 

работодателят запази заетостта на наетото за чиракуване безработно лице за период, равен на 

периода за субсидиране, за наставника се предоставят суми и за допълнителния период. За 

изпълнение на новата насърчителна мярка са осигурени средства в размер на 703 800 лв. 

С Решение на Министерския съвет от 11 септември 2013 г. за изменение и допълнение 

на НПДЗ 2013 г. са създадени условия за разкриване на допълнителни работни места за 

младежи до 29-годишна възраст. Промените са с цел своевременно наемане на безработни по 

новата насърчителна мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 36 б от ЗНЗ. Те осигуряват 

възможности за заетост на 300 млади хора до края на годината. Средствата в размер на близо 

104 хил. лв. са осигурени чрез преразпределение на резерва по НПДЗ 2013 г. 

През 2013 г. продължава изпълнението на Националното споразумение „Първа 

работа“ между Правителството и социалните партньори. Страните по Споразумението 

работят за изпълнението на инициативи, които подкрепят включването на младите хора на 
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пазара на труда, чрез осигуряване на възможности за придобиване на пръв професионален 

опит и подпомагане при прехода от образование към работа. 

За предоставяне на качествени услуги на психологическо подпомагане и 

мотивационно обучение на безработните лица в бюрата по труда са назначени 28 безработни 

психолози, които предварително се включват в специализирано обучение . В зависимост от 

индивидуалните потребности и идентифицираните  проблеми, психолозите предоставят на 

безработните лица, включително и на младежите една или няколко психологически услуги. 

През 2013 г. продължава прилагането в практиката на Методиката за работа на трудовите 

посредници с безработните младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда. 

Методиката съдържа техники на комуникация и практически съвети, които служителите 

прилагат при консултирането на младежи - техники за задаване на въпроси, за преодоляване 

на конфликтни ситуации и др.   

Националната инициатива се реализира с активното участие на социалните партньори 

чрез различни информационни кампании провеждани от тях, така и чрез изпълнението на 

проекти за обучение и заетост на безработни лица.  

За да се осигурят възможности за придобиване на трудов стаж на безработни 

младежи, завършили средно или висше образование и да се улесни прехода между 

образование и заетост, се реализира програмата “Старт на кариерата”. През 2013 г. по 

програмата са заявени 2 256 работни места в администрацията, а са работили 540 младежи 

средномесечно (преобладаващият брой от тях са включени през предходната година). 

 Проект „Старт в администрацията” на ОП „РЧР” прилага и доразвива успешния и 

подход по програма „Старт на кариерата”. Изпълнението му подпомага прехода на 

безработни младежи с висше образование към заетост чрез осигуряване на първа работа на 

младежи с висше образование. Към края на септември 2013г. по проекта е осигурена заетост 

на 235 стажанти в администрациите в системата на Министерство на здравеопазването и в 

системата на Министерството на труда и социалната политика. В обучение са включени 96 

младежи.  

През 2013 г. съвместно със социалните партньори се реализират проектите „Шанс за 

работа 2013”, „Професионалист” и „Шанс за успех”. В рамките на проект „Професионалист“, 

който се изпълнява от КТ „Подкрепа“, безработните лица се включват в комплексно 

обучение, което обхваща мотивационно обучение, обучение по ключова компетентност 

„Управление на конфликти”, обучение за придобиване на професионална квалификация по 

професиите „готвач”, „сервитьор-барман”, „продавач-консултант”, „оператор на компютър”. 

На половината от включените в проекта лица е осигурена субсидирана заетост  на първичния 

пазар. През периода януари – септември 2013г. в проекта са включени 2 013 лица като повече 

от 1000 младежи са направили  успешен преход от безработица към заетост, . 

Проект „Шанс за успех”, изпълняван от Асоциацията на индустриалния капитал в 

България, предоставя на безработни лица възможности за качествено обучение, съобразено с 

изискванията на работодателите, и субсидирана заетост в съответствие с придобитата 

квалификация. Проектът подпомага интеграцията на пазара на труда на безработни младежи 

до 29 години без квалификация и/или без трудов опит, безработни лица над 50 години без 

квалификация и лица с увреждания. През периода януари – септември 2013г. в проекта са 

включени 300 безработни лица. 

Проектът „Шанс за работа 2013” предоставя мотивационно обучение, обучение по 

ключова компетентност „Работа в екип” и професионално обучение по част от професия 

„Болногледач” с оглед последваща заетост в болници на територията на цялата страна. 

Проектът се изпълнява от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). 

През деветмесечието в проекта са включени 1 110 лица. 

Чрез реализация на схема “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стаж” е повишена конкурентноспособността на безработни млади хора, 

завършили са средно или висше образование и са без трудов стаж по специалността, чрез 

осигуряване на възможности за стажуване при работодател. През деветте месеца на 2013г. в 

заетост по проекта са включени нови 1 635 лица. 

През 2013 г. продължи изпълнението на схема „Първа работа”, която осигурява 

заетост на млади безработни до 29-годишна възраст посредством предоставяне на стимули за 
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работодателите за тяхното наемане. За голяма част от целевата група това е първо работно 

място и поради това те биват включвани, в зависимост от потребностите на работодателя, в 

подходящо професионално обучение (или в обучение по ключови компетентности. На 

работодателите, наели на съществуващи свободни работни места успешно завършили 

обучението безработни младежи, се предоставят средства в размер на минималния 

осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група 

професии, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания за период от 6 до 12 

месеца. През периода януари - септември 2013г. в обучение по заявки на работодатели са 

включени 699 лица. Успешно са завършили обучение 835 лица. Осигурена е субсидирана 

заетост на 1 426 лица.  

И през 2013 г. продължава изпълнението на мерки и програми за заетост и обучение 

на неравнопоставените групи на пазара на труда. В национална програма “От социални 

помощи към осигуряване на заетост” (НП “ОСПОЗ”) са включени 30 748 безработни, които 

представляват 65.4% от устроените по всички програми лица. Близо половината от 

включените в нея (50.2%) са жени, 47.5% са продължително безработни лица, 32.9% са 

безработни над 50 години и 16.1% са младежи до 29-годишна възраст. Средномесечно през 

периода по програмата са работили 11 104 лица. От тях 5 546 лица са работили по одобрени 

проекти. В дейности с устойчив характер (строително-ремонтни работи, залесителни и 

озеленителни дейности) са работили 3 418 лица средно на месец. В т.нар. дейности с почасов 

измерител са работили 1 793 лица (494 от тях са били заети в социални дейности). В 

аварийни дейности средномесечно по програмата са работили 5 557 безработни лица.  

Чрез Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” се предоставят грижи в 

семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване 

на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти. През деветте месеца на 

годината по програмата са включени 4 256 безработни (от тях, предвид естеството на работа, 

по-голямата част – 65.8% - са жени), а броят на работилите средномесечно възлиза на 3 389  

лица.  

Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е 

насочена към повишаване на пригодността към заетост и осигуряване на заетост на 

регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или лица, преминали 

успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст, 

които са една от най-трудно реализиращите се групи на пазара на труда. През деветте месеца 

на 2013г. по програмата средномесечно са работили 1 767 лица и са били включени нови 1 

111 безработни. 

В рамките на Национална програма “Нова възможност за заетост” на съкратените в 

резултат на икономическата криза лица приоритетно се предоставя специален пакет от 

услуги – информиране, консултиране, насочване към налични свободни места, мотивиране, 

обучение за професионална квалификация и ключови компетентности, субсидирана заетост. 

През деветте месеца на годината по програмата са работили 819 лица средно на месец и са 

включени нови 1 964 лица. 

Националната програма “Мелпомена” осигурява работа на безработни лица със 

специфични умения и опит в театралната и оперната дейност, предвид ограничените 

възможности за реализация на много професионалисти с дългогодишен опит в тази област. 

През периода януари-септември  2013 г. по програмата са започнали работа 132 безработни, 

от които 81.1% са специалисти с висше образование. Средномесечно през периода са 

работили 100 лица. 

Агенцията по заетостта, като обществен посредник на пазара на труда, реализира 

активна политика, приоритетно насочена за подпомагане социално-икономическата 

интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда, като една от най-

уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми. Към 30.09.2013г. в 

обучение и заетост са включени общо 19 121 роми. От тях е осигурена заетост на 12 292 

безработни лица, като 8 935 са включени в различни програми и мерки за заетост, а други 3 

357 са устроени на първичния пазар. 

С голям социален ефект е Националната  програма „Активиране на неактивни лица”. 

По Програмата работят 73 ромски медиатори чиято дейност допринася за активиране и 
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включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица. Работата с неактивни и 

обезкуражени лица има за цел да ги привлече и мотивира за регистрация в бюрата по труда, 

за да получат те право за включване в обучение и/или заетост.  В рамките на програмата, 

безработни от уязвими групи на пазара на труда ползват услугите на специално обучени 

специалисти - мениджъри на случай (кейс-мениджъри). Мениджърите на случай изпълняват 

функцията на посредник между безработните и институциите, предоставящи подходящи 

социални, здравни, образователни и други услуги, планират и координират процеса на 

тяхното предоставяне. По програмата са назначени психолози към бюрата по труда в 

областните центрове на страната  които предоставят на безработните психологически услуги. 

През периода януари - септември 2013г. след преминато обучение на работа в бюрата по 

труда са назначени 10 мениджъри на случай и 28 психолози. В резултат на реализацията на 

програмата в ДБТ са се регистрирали като безработни 10 075 неактивни лица, а на работа са 

устроени 2 836 безработни (от тях 1781 -  по програми и мерки). 

Насърчителните мерки за заетост са насочени към осигуряване на трайна заетост чрез 

предоставяне на стимули на работодателите за разкриване на нови работни места, на които 

се назначават безработни от неравностойни групи на пазара на труда.  

През деветте месеца на 2013г. в мерки за заетост са включени 7 356 безработни, с 4 

160 (над два пъти) повече в сравнение с деветте месеца на 2012г. От включените лица 4 036 

(54.9%) са жени. По отношение на включените лица от групите в неравностойно положение 

на пазара на труда, за разлика от програмите, в които най-голям дял имат лицата над 50 

години, в насърчителните мерки  най-голям е делът на младежите до 29-годишна възраст – 

49.9% (3 673 души), следвани от лицата над 50 години - 25.2% (1 856 души) и 

продължително безработните – 10.3% (755 лица).  

През деветмесечието на 2013 г. по мерки за заетост средномесечно са работили 5 391 

лица, с 1 523 (39.4%) повече от същия период на 2012г.  

През периода януари - септември 2013г. най-голям е броят на работилите по мярката, 

по която се насърчава наемането на  безработни младежи до 29-годишна възраст – 1 926 

лица.  

По мярката за безработни лица над 50-годишна възраст средно на месец са работили 

849 лица, а по мярката за лица с трайни увреждания – 446 лица.  

Следват  мерките: за самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст – 

384 лица, за лица с трайни увреждания, наети на временна, сезонна или почасова работа – 

311 лица, за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст – 301 лица, за майки 

(осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст – 223 лица. По мерките за работа на 

непълно работно време и за насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни 

места” средномесечно са работили еднакъв брой лица – 220.  

 По схема „Отново на работа”, която  осигурява заетост на безработни лица, 

преимуществено в предпенсионна възраст, както и лица с образование и квалификация в 

сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности, които полагат грижи за  

деца до 3-годишна възраст,. През деветте месеца на 2013г. в заетост  са включени 1 181 лица.  

              През периода януари - септември 2013г. 15 518 безработни  от уязвимите групи на 

пазара на труда: с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; с ниско 

образование; от етническите малцинства и трайно безработни лица, са започнали работа по 

схема „Подкрепа за заетост“. В рамките на Схема „Вземи живота си в свои ръце”, насочена 

към най-рисковата и уязвима група сред безработните, обезкуражените и неактивните лица, е 

осигурена заетост на 705 лица. Изпълнението на дейностите  обединява усилията на 

заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското 

общество, за мотивация и подкрепа на лицата от целевата група. Приоритетно се насърчава 

включването в обучение на лица от уязвимите групи с оглед последващо включване в 

заетост, повишава се икономическата активност и интеграция на уязвимите, неактивните и 

обезкуражените лица на пазара на труда, създават се условия за трайна заетост чрез 

придобиване на нова или повишаване на притежаваната квалификация. През деветте месеца 

на 2013г. в обучение са включени 910 лица (в т.ч. 466 лица – в обучение по професионална 

квалификация и 444 – по ключови компетентности), успешно са завършили обучение 1 372 
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лица (от тях: 898 лица са придобили / повишили професионалната си квалификация, а 474 са 

приключили курс за придобиване на ключови компетентности).  

 

4. Подобряване на услугите по заетостта на Агенцията по заетостта. Действия на 

институциите и социалните партньори за подобряване функционирането на 

пазара на труда 

Информационно-техническото осигуряване на системата на Агенцията по заетостта е 

съществен фактор за ефективното й управление и за качеството на предоставяните услуги. 

Изградена е MAN мрежа (връзка с оптичен кабел) за обезпечаване на интернет свързаността 

между двата офиса на ЦА на АЗ за бърз достъп до ресурсите на АЗ.  

Разработен е модул за въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата 

за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по ОПРЧР, чрез който on-

line се подават документи за отчитане на обученията, провеждани в дистанционна или 

смесена форма. 

През отчетния период e  започна работа нова официална страница на Агенция по 

заетостта. В нея са използвани последните достижения в областта на уеб дизайна и 

програмирането – потребителски ориентиран интерфейс, бързо действие и работа с търсещи 

машини, като включва: 

- обществено достъпна част, видима за всички потребители на интернет;  

- секция, достъпна само за служители на Агенция по заетостта и териториалните 

поделения, в която ще се качват документи за вътрешно ползване в АЗ; 

- многопотребителски бек-офис, с помощта на който предварително оторизирани 

служители за съответните модули попълват и актуализират извежданата информация;  

- реализиран е интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от 

работодател; 

- възможност за попълване на електронна форма за регистрация в ДБТ от търсещите 

работа лица, като информацията автоматично се препраща към съответното бюро по труда; 

- данните, подавани чрез двете нови електронни услуги могат да се импортират в 

информационната система на Агенция по заетостта.  

През отчетния период активно продължават да се осъществяват контакти с кметове на 

общини и населени места, сдружения на работодатели, отделни работодатели, синдикати и 

други организации от неправителствения сектор, с цел разширяване на възможностите за по-

добра информираност и прозрачност на дейността на АЗ.  

Трудовите борси се наложиха като ефективна форма на трудово посредничество и 

подход за постигане на по-бърза заетост на първичния пазар, чрез активизиране, както на 

работодателите, така и на търсещите работа лица. В резултат на преките контакти се постига 

по-добро съответствие между търсенето и предлагането на работна сила През периода 

януари-септември 2013 г. Агенцията по заетостта е организирала и провела 107 трудови 

борси в различни региони на страната – 69 общи и 38 специализирани. Тридесет и две от 

специализираните борси са насочени към младежите до 29г., четири за продължително 

регистрирани лица и лица над 50г. възраст и две, насочени към ромската общност. На 

борсите са взели участие 19 940 търсещи работа лица и 1 523 работодатели, които са обявили 

общо 10 734 свободни работни места. От всичките започнали работа 9 724 лица, 6 812 са 

регистрирани като безработни в бюрата по труда.  

Агенцията по заетостта, като пълноправен член на мрежата EURES, подпомага 

търсещите работа безработни лица и работодателите с предоставяне на информация, 

консултации и посредничество за реализация на европейския трудов пазар. През деветте 

месеца на 2013г. Агенцията по заетостта като член на  ЕURES е провела 16 трудови борси и 

интервюта за работа в другите страни членки на ЕС, 74 информационни събития за ТРЛ и 

завършващи образованието си ученици и студенти, 9 информационни събития за 

работодатели, 8 информационни сесии за служители от ДБТ и ДРСЗ, в резултат на което 

около  1 100 лица са започнали работа. Българските съветници и асистенти от EURES 

мрежата са консултирали 26 592 търсещи работа лица с и без регистрация в ДБТ. Освен 

посочените започнали работа лица в резултат на проведени трудови борси и интервюта за 
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работа, са осъществени и редица успешни посредничества по единични оферти за работа, 

обявени чрез EURES България в страни като Дания, Финландия, Германия и Швейцария. 

С цел разширяване и подобряване обхвата на предлаганите услуги по заетостта, се 

задълбочава единодействието между държавни и частни институции, предлагащи такива 

услуги. През деветте месеца на 2013г.  са подписани 59 споразумения за сътрудничество и 

съвместна дейност между частните трудови посредници и териториалните поделения на АЗ. 

Чрез тях се създават  условия за обмен на информация за свободни работни места, споделяне 

на опит и добри практики.  

През периода 01.01-30.09.2013 г. са сключени споразумения с шест предприятия, 

които осигуряват временна работа. Чрез предприятията са устроени на работа 1 238 

безработни лица, регистрирани в ДБТ. 

Продължава изграждането на единен портал за обявените работни места в цялата 

страна, като до 30.09.2013г. 31 посредници са предоставили адреси за връзка чрез интернет 

страницата на Агенцията по заетостта с електронните си регистри на наличните работни 

места. Предстои разработване на информационна подсистема за посредници, които не 

разполагат с електронен регистър за наличните работни места. 

. В изпълнение на политиката за защита и регулиране на националния трудов пазар и 

осъществяване на контрол върху трудовата миграция са издадени и продължени 578 

разрешения за работа,               

 До края на месец септември 2013г. е проведено въвеждащо обучение на 331 трудови 

медиатори и специализирано обучение за работа с уязвимите групи на пазара на труда на 1 

175 трудови посредници от системата на Агенцията по заетостта. Целта на схема 

„Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и 

бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда”, проект „Да успеем заедно” е 

повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги от страна на Агенцията по 

заетостта, посредством осигуряване на индивидуален подход, ориентиран от една страна към 

специфичните нужди на уязвимите групи на пазара на труда, а от друга към ключовите 

работодатели в отделните региони на страната. Размерът на безвъзмездната финансова 

помощ е 6 млн.лв. До края на месец декември 2012г. са назначени 350 трудови медиатори в 

бюрата по труда и техните филиали, извършен е подбор и назначаване на 11 квалифицирани 

трудови консултанти във всички дирекции „Регионална служба по заетостта” и Централната 

администрация на Агенцията по заетостта. Публикувани са обяви за назначаване на 100 нови 

трудови медиатори. Доставени са 587 компютърни конфигурации и 105 мултифункционални 

устройства. Проведени са 96 трудови борси в страната.  

 
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 

ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2013 г. 

 

№ Проекти 

Отчет 

Заетост 

Обуче

ние 

Общо 

средства нововкл

ючени 

работи

ли 

    брой брой брой лв. 

 1  2  3  4  5  6 

  
ПРОГРАМА “Осигуряване на заетост и повишаване 

на качеството на работната сила на безработните и 

заетите лица” 

 49 731  25 294  5 305 56 004 517 

І. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ  42 318  19 903  5 101 46 885 492 

1 
Национална програма “От социални помощи към 

осигуряване на заетост”    30 748  11 104   0 17 718 946 

2 Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"  4 256  3 389   0 6 349 290 

3 Програма "Старт на кариерата"    7   540   0 2 355 174 

4 Програма "Мелпомена"   132   100   0  343 441 
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5 Регионални програми за  заетост  2 387  1 437   0 3 781 151 

6 Национална програма "Нова възможност за заетост"  1 964   819   0 1 372 770 

7 Национална програма “Помощ за пенсиониране”   30   41   0  144 750 

8 
Национална програма за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания  1 111  1 767   0 5 788 714 

9 Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания"    36   0   0  25 640 

10 Национална програма „Активиране на неактивни лица”   45   86   38  289 643 

11 Проект "Информационна политика и обучение"    0   0   0  47 674 

12 Проект "Шанс за работа - 2013"   843   398  1 110 2 187 161 

13 Проект "Професионалист"   390   109  2 013 2 415 547 

14 Проект "Шанс за успех"   150   51   300  391 081 

15 

Проект „Подобряване пригодността за заетост на 

безработни лица чрез повишени професионални и 

ключови компетентности”   0   0  1 485 1 886 916 

16 
Еднократни парични обезщетения по ПМС № 141/2000 

г./изм. и доп./   0   0   0   0 

17 Проект "Красива България"   219   62   155 1 205 089 

18 Проект "Нова перспектива"   0   0   0  18 066 

19 Проект "Шанс за работа"   0   0   0  146 262 

20 

Проект „Повишаване възможностите за заетост на 

безработни лица чрез качествено професионално 

обучение" /в клоновете на ДП БГЦПО/   0   0   0  418 177 

ІІ. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗНЗ  7 413  5 391   0 9 038 258 

1 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)  2 577  1 926   0 3 301 313 

2 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, 

включително военноинвалиди, както и младежи от 

социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, 

ал. 2 от ЗНЗ)   60   86   0  112 085 

3 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 

36а от ЗНЗ)    0   0   0   0 

4 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-год. възраст, завършили средно или висше 

образование и без трудов стаж (чл. 36б от ЗНЗ)  
  0   0   0   0 

5 
Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  

безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)    643   301   0  603 635 

6 
Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  

безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)    0   0   0   0 

7 Осигуряване на суми за наставник (чл 41а от ЗНЗ)    0   0   0   0 

8 
Насърчаване на териториалната мобилност на 

безработните лица  (чл. 42 от ЗНЗ)   25   0   0  4 565 

9 

Насърчителна мярка за безработните лица, обект на 

месечно социално подпомагане, които самостоятелно 

започнат работа (чл. 42а от ЗНЗ)   1   0   0   15 

10 
Насърчаване на работодателите да разкриват работни 

места за  стажуване (чл. 46 от ЗНЗ)   143   73   0  162 522 

11 
Кредит за квалификация на лицата получили еднократна 

парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ)   0   0   0   0 

12 Насърчаване на предприемачеството  (чл.47, ал.4 от ЗНЗ)   0   0   0   0 

13 
Насърчаване на предприемачеството за лица 

регистрирали микро предприятие (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)    32   0   0  102 047 
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14 
Насърчаване на предприемачеството за лица 

регистрирали микропредприятие (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ)   32   0   0  52 771 

15 Насърчаване на предприемачеството  (чл. 49б от ЗНЗ)   7   0   0  4 130 

16 

Насърчаване на работодатели-микропредприятия да 

разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 

разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ)   268   171   0  118 624 

17 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ)    189   220   0  46 028 

18 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица с трайни увреждания (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ)   378   446   0  781 848 

19 

Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с 

трайни увреждания на временна, сезонна или почасова 

работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ)   557   311   0  707 513 

20 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица – самотни родители (осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от 

ЗНЗ)   261   384   0  318 080 

21 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст 

(чл. 53а от ЗНЗ)   266   223   0  349 807 

22 

Насърчаване на работодателите да разкриват работни 

места за наемане на безработни лица, изтърпели 

наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 
  8   3   0  8 652 

23 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)  1 296   849   0 1 533 299 

24 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл.55б от 

ЗНЗ)   1   1   0   243 

25 
Насърчаване на работодателите да наемат на работа 

продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)   150   95   0  30 505 

26 
Насърчаване на работодателите да разкриват работни 

места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ)   80   82   0  185 285 

27 
Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение 

на наставник (чл 55г от ЗНЗ)    80   0   0  83 013 

28 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни на 

"зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)   359   220   0  532 279 

ІІІ.  ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ       204  80 767 

1 Обучение на възрастни в ЦРЧРРИ    0   0   204  80 767 
         Източник: Агенция по заетостта 



София- столица Перник Софийска област Благоевград Кюстендил Пловдив Пазарджик Смолян

1 Икономически активни лица (хил.) по данни на НСИ за третото 

тримесечие на 2013 г. 3 374.0 676.4 58.3 104.5 162.2 56.8 320.2 119.3 61.0

2 Коефициент  на икономическа активност 15-64 г. (%) по данни на 

НСИ за третото тримесечие на 2013 г. 69.6 73.7 68.8 66.2 73.7 67.7 70.9 66.2 74.7

3 Брой на заетите 15-64 г. (хил.) по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.
2 965.0 623.4

50.0
94.0 138.8 49.4 280.4 107.0 49.3

4 Коефициент на заетост (%)по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.
61.1 68.0 59.0 59.5 63.1 58.9 62.1 59.4 60.4

     Коефициент на заетост мъже 63.9 70.6 60.0 64.4 63.0 55.9 65.1 61.0 56.8

     Коефициент на заетост жени 58.3 65.4 58.0 54.3 63.2 61.9 59.1 57.8 64.0

5 Брой на регистрираните безработни (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.
376 561 22 510 6 592 14 675 22 446 7 932 29 867 18 809 11 998

6 Равнище на безработицапо данни на АЗ към 30.11.2013 г. 11.5 3.4 10.8 13.4 14.8 13.9 9.9 16.3 20.5

7 Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование

(хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г. 173 380 4 129 1 804 7 324 10 798 3 507 15 982 10 412 3 701

8 Регистрирани безработни с висше образование (хил.) по данни на

АЗ към 30.11.2013 г.
37 402 7 624 642 845 1 901 705 3 436 1 047 971

9 Регистрирани безработни младежи до 29 г. (хил.) по данни на АЗ

към 30.11.2013 г.
73 414 4 120 1 276 3 524 4 388 1 569 6 669 3 878 1 657

10 Регистрирани безработни лица над 50 г. по данни на АЗ към

30.11.2013 г. 137 259 6 764 2 374 4 300 8 577 2 722 9 489 6 729 5 908

11 Регистрирани безработни лица с трайна намалена

работоспособност (хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.
16 268 1 063 440 658 689 468 1 369 776 742

12 Брой продължително безработни лица (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.
120 765 2 801 1 546 4 625 7 810 2 825 10 190 7 457 3 528

13 Дял на продължително безработните лица по данни на АЗ към

30.11.2013 г. 32.1 12.4 23.5 31.5 34.8 35.6 34.1 39.6 29.4

14 Заявени свободни работни места на първичния пазар през 

периода 01.-11.2013г.
133 116 17 674 1 487 5 421 6 520 3 358 9 192 5 938 3 960

15 Заявени работни места по програми и мерки за заетост (хил.) през 

периода 01.-11.2013г. 63 184

 СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА 

ТРУДА ПРЕЗ 2013Г.

6 656 5 269 8 355

ДРСЗ Пловдив

Приложение 6

Национално 

ниво

ДРСЗ София ДРСЗ Благоевград

1 от 3



1 Икономически активни лица (хил.) по данни на НСИ за третото 

тримесечие на 2013 г.

2 Коефициент  на икономическа активност 15-64 г. (%) по данни на 

НСИ за третото тримесечие на 2013 г.

3 Брой на заетите 15-64 г. (хил.) по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

4 Коефициент на заетост (%)по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

     Коефициент на заетост мъже

     Коефициент на заетост жени

5 Брой на регистрираните безработни (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

6 Равнище на безработицапо данни на АЗ към 30.11.2013 г.

7 Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование

(хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

8 Регистрирани безработни с висше образование (хил.) по данни на

АЗ към 30.11.2013 г.

9 Регистрирани безработни младежи до 29 г. (хил.) по данни на АЗ

към 30.11.2013 г.

10 Регистрирани безработни лица над 50 г. по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

11 Регистрирани безработни лица с трайна намалена

работоспособност (хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

12 Брой продължително безработни лица (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

13 Дял на продължително безработните лица по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

14 Заявени свободни работни места на първичния пазар през 

периода 01.-11.2013г.

15 Заявени работни места по програми и мерки за заетост (хил.) през 

периода 01.-11.2013г.

 СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА 

ТРУДА ПРЕЗ 2013Г.

Приложение 6

Русе Силистра Разград Търговище Добрич Шумен Варна Монтана Видин Враца Ловеч

105.4 47.9 51.3 47.8 92.5 90.3 221.5 58.1 40.6 74.2 52.1

68.9 62.7 62.6 61.1 74.7 75.4 68.7 65.4 68.9 63.9 61.8

90.7 38.1 40.4 40.8 78.1 68.4 195.9 50.4 31.4 62.6 46.2

59.2 49.9 49.3 52.2 63.0 57.2 60.7 56.8 53.3 53.9 54.8

62.7 58.4 57.4 57.3 67.2 61.9 65.2 57.5 55.7 54.6 55.2

55.6 41.0 40.8 46.9 58.7 52.3 56.2 56.0 50.7 53.1 54.3

10 552 8 862 9 423 9 353 10 747 13 714 17 656 12 440 8 198 15 700 9 318

10.3 19.5 18.1 19.0 13.5 18.0 7.9 20.7 21.7 21.0 16.7

4 171 4 525 5 047 5 045 4 649 8 253 6 555 5 931 3 540 7 044 4 493

1 146 626 408 406 923 672 2 875 634 463 1 003 722

1 682 1 428 1 333 1 241 1 760 2 439 3 628 2 480 1 673 3 314 1 759

4 703 3 566 4 264 4 467 4 379 5 248 5 784 4 714 3 000 5 458 3 549

617 582 378 419 488 511 906 464 269 1 004 517

2 904 3 495 4 038 4 275 2 975 5 276 3 182 4 377 2 572 5 383 3 528

27.5 39.4 42.9 45.7 27.7 38.5 18.0 35.2 31.4 34.3 37.9

4 108 2 583 2 356 2 900 6 104 4 238 7 328 2 735 1 813 2 952 2 783

13 658 7 7626 316

ДРСЗ Монтана

6 452

ДРСЗ Русе ДРСЗ Варна
ДРСЗ Ловеч

2 от 3



1 Икономически активни лица (хил.) по данни на НСИ за третото 

тримесечие на 2013 г.

2 Коефициент  на икономическа активност 15-64 г. (%) по данни на 

НСИ за третото тримесечие на 2013 г.

3 Брой на заетите 15-64 г. (хил.) по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

4 Коефициент на заетост (%)по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

     Коефициент на заетост мъже

     Коефициент на заетост жени

5 Брой на регистрираните безработни (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

6 Равнище на безработицапо данни на АЗ към 30.11.2013 г.

7 Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование

(хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

8 Регистрирани безработни с висше образование (хил.) по данни на

АЗ към 30.11.2013 г.

9 Регистрирани безработни младежи до 29 г. (хил.) по данни на АЗ

към 30.11.2013 г.

10 Регистрирани безработни лица над 50 г. по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

11 Регистрирани безработни лица с трайна намалена

работоспособност (хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

12 Брой продължително безработни лица (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

13 Дял на продължително безработните лица по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

14 Заявени свободни работни места на първичния пазар през 

периода 01.-11.2013г.

15 Заявени работни места по програми и мерки за заетост (хил.) през 

периода 01.-11.2013г.

 СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА 

ТРУДА ПРЕЗ 2013Г.

Приложение 6

Плевен Велико Търново Габрово Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали

108.5 116.6 54.9 194.5 82.0 57.8 137.4 111.1 70.8

66.1 69.7 72.9 69.5 65.7 70.8 64.2 70.4 68.5

97.9 97.1 51.3 176.7 71.2 48.2 123.6 97.8 66.1

59.6 58.0 68.2 63.1 57.0 59.0 57.8 61.9 64.0

59.7 62.1 70.5 66.9 62.4 60.6 61.5 66.5 64.5

59.6 53.9 65.8 59.3 51.4 57.2 54.0 57.2 63.4

18 373 11 667 3 776 18 631 15 499 9 099 14 698 14 113 9 913

17.1 10.8 7.0 9.9 19.8 16.3 10.0 13.5 16.3

7 256 4 373 916 8 379 10 432 5 387 7 090 6 726 5 911

1 327 1 564 636 2 108 735 506 1 592 1 211 674

3 549 2 089 647 3 831 3 791 2 042 3 449 2 971 1 227

7 092 4 684 1 495 5 918 4 682 2 966 4 389 5 010 5 028

785 659 241 395 340 297 529 414 248

6 458 3 193 840 3 261 6 863 3 880 4 540 4 422 4 521

35.1 27.4 22.2 17.5 44.3 42.6 30.9 31.3 45.6

4 376 5 938 2 121 10 030 3 248 2 505 6 310 2 776 2 362

7 762 4 415

ДРСЗ ХасковоДРСЗ Бургас

4 301

ДРСЗ Ловеч

3 от 3
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Приложение 1 

 

І. ФИШОВЕ НА ПРОГРАМИТЕ, ПРОЕКТИТЕ И МЕРКИТЕ С 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 

 

1. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ 
 

 

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” – Компонент 1 

 

Основна цел  Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, 

завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между 

образованието и пазара на труда. 

Целева група  Младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше 

образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. 

Дейности Осигуряване на работа в публичната администрация при съответствие между 

заявените работни места и образователния профил на младежите.  

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 1 971 младежи, от тях на 400 новонаети. 

Необходими 

средства 

6 590 072 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ Партньори Централни ведомства - публични администрации 

(министерства, ведомства, агенции и други 

първостепенни и второстепенни разпоредители с 

бюджетни кредити), Областни и общински 

администрации 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ” 

 

Основна цел  Ограничаване на безработицата и престоя на пазара на труда чрез осигуряване на 

възможности за нова реализация на лицата, останали без работа.  

Целева група Безработни лица, съкратени/освободени в резултат от икономическата криза в 

страната и/или преструктуриране, приватизация или стартиране на производство 

по несъстоятелност и ликвидация на предприятията и свързани с тях 

производства. 

Дейности Заетост на субсидирани работни места. 

Очаквани 

резултати 

Заетост на 1 057 лица при 6-часов работен ден. 

Необходими 

средства 

685 512 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции/ 

организации 

МТСП и АЗ  Партньори Частни предприятия, национално 

представителни организации на 

работодателите и работниците, браншови 

организации на работниците и 

служителите. 

 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 

Основна цел  Насърчаване на заетостта в строителството и подпомагане на малкия и среден 

строителен бизнес, намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на 

обществената среда в населените места и социална инфраструктура в общините, 
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повишаване квалификацията на безработните в областта на архитектурата и 

строителството, озеленяването, здравеопазването и социалните услуги, създаване 

на условия за устойчива заетост на работната сила в общините. 

Целева група Безработни лица, регистрирани в ДБТ 

Дейности  Осигуряване на временна заетост в строителството чрез финансиране и 

изпълнение на обекти по следните мерки: 

- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” 

- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица 

по специалности в областта на архитектурата и строителството, озеленяването, 

здравеопазването и социалните услуги 

Очаквани 

резултати 
 Осигуряване на заетост за 550 лица в строителството, в т.ч. за 220 регистрирани 

в ДБТ безработни 

 Професионално обучение на 200 регистрирани в ДБТ безработни лица 

 Оптимизиране на учебната среда на учащите се, повишаване комфорта на 

обитаване на потребителите на социални услуги, подобряване на работните 

условия на служителите в областта на социалните услуги, здравеопазването, 

образованието и администрацията, а оттам – осигуряване на по-качествено 

обслужване на гражданите 

Необходими 

средства 

3 000 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции/ 

организации 

МТСП Партньори Общини и областни управители, 

държавни институции и контролни 

органи, вписани от компетентните органи 

като юридически лица религиозни 

институции и читалища 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТ” 
 

Основна цел  Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на 

месечно социално подпомагане. Повишаване на пригодността за заетост на лица, 

обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на 

уменията и квалификацията. 

Целева група  Трудоспособни безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 

(ДБТ), които са обект на месечно социално подпомагане, като приоритетно се 

включват безработни лица от следните групи: 

- продължително безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”; 

- член от семейство с деца, в което и двамата родители са безработни и 

семейството е обект на месечно социално подпомагане; 

- безработен самотен родител/осиновител, който е обект на месечно социално 

подпомагане; 

- безработни лица на месечно социално подпомагане до 29-годишна възраст. 

 Безработни лица, притежаващи специфични знания и умения, необходими за 

изпълнението на дейностите по проектите, които не са обект на месечно социално 

подпомагане до 30% от общия брой на наетите по Програмата; 

 Продължително безработни лица, при липса на безработни лица на месечно 

социално подпомагане – по изключение, с разрешение на изпълнителния директор 

на АЗ, при сформиране на аварийни групи. 

Дейности Общополезни дейности: 

 Комунално-битово обслужване; 
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 Благоустройство на населеното място и производствените зони; 

 Поддържане и опазване на общинска и държавна собственост; 

 Опазване и поддържане на околната среда; 

 Поддържане и опазване на паметници на културата; 

 Социални дейности; 

 Дейности по неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на 

последствията от аварии и природни бедствия /наводнения, пожари, свлачища, 

тежки зимни условия, земетресения и др./; 

 Други общополезни дейности. 

2.Дейности в предприятия без държавно и/или общинско участие: 

 За подобряване на условията на труд и работната среда на собствената им 

територия в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се 

поддържа целогодишна/ постоянна заетост на работните места; 

 В основното им промишлено производство и производство на строителна 

продукция. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 2000 лица. 

Необходими 

средства 

10 968 810 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции/ 

организации 

МТСП, АЗ Партньори Работодатели, ИА ГИТ, АСП, областни комисии 

по заетостта, Съвети за сътрудничество 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА ХОРА 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. Безработните лица могат да бъдат 

включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на 

следните условия: 

- да не са в нетрудоспособна възраст по смисъла на ал.1, т.12 от 

Допълнителната разпоредба на ППЗСП; 

- да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия 

до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство 

до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т. 2, ал. 1 от 

Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки - за 

дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от 

Закона за закрила на детето. 

- да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат 

грижи; 

- да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране. 

 Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица 

или деца с увреждания. 

Лица, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат: 

- лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен 

на увреждане, с определена чужда помощ; 

- деца до 18 години с трайно намалена работоспособност или вид и степен на 

увреждане, с определена чужда помощ; 

- лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания. 

Дейности „Личен асистент” 
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Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 2000 лица при 5 - часов работен ден, осигуряване на 

качествени грижи на хора с трайни увреждания. 

Необходими 

средства 

7 612 352 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ Партньори ДРСЗ, ДБТ, АСП, ДСП, АХУ 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ  

 

Основна цел Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост 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. 

Целева група  Безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст; 

 Безработни лица, преминали успешно лечение за зависимост към наркотични 

вещества. 

Дейности Осигуряване на субсидирана заетост до 24 месеца. 

Очаквани 

резултати 

Заетост на 1 964 лица, от тях нова заетост на 100 лица. 

Необходими 

средства 

9 798 943 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ Партньори АСП, АХУ, ДСП, Национално представени 

организации на хора с увреждания и за хора 

с увреждания, социални партньори 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА” 

 

Основна цел Активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, 

посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за 

привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по 

труда”, за да получат право за включване в обучение и/или заетост. 

Целева група  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 работа); 

 Регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми (с минимум 

средно образование), назначени по Програмата като ромски медиатори в ДБТ. 

Дейности Дейностите по програмата включват: 

 Работа с неактивните лица: идентифициране на групите от неактивни и 

обезкуражени лица и техните потребности; индивидуална работа с       

бенефициентите и подпомагане включването им в заетост и обучение; 

 Трудови борси: организиране и провеждане на общи и специализирани трудови 

борси с цел директно договаряне и осигуряване на заетост; 

 Насърчаване и развитие на местно сътрудничество по въпросите на заетостта 

(сключване на местни споразумения за заетост); 

 Предоставяне на мотивационно обучение. 

С трудните клиенти на ДБТ, както и с клиентите със специфични потребности ще 

работят мениджъри на случай (кейс-мениджъри) и психолози, назначени по 

програмата. 

Очаквани 

резултати 

Заетост на 124 лица към дирекции „Бюро по труда” 
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Необходими 

средства 

952 904 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ Партньори Общини, НПО и др. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА 

ГОРА” 

 

Основна цел  Осигуряване на заетост и социална интеграция на продължително безработни 

лица, чрез разкриване на работни места в дейности за възобновяване, опазване на 

Държавния горски фонд и подобряване на екологичната обстановка в страната. 

Целева група  В програмата се включват продължително безработни лица. 

Работодатели Дейностите се финансират от държавни предприятия, създадени за управление на 

горските територии. Държавните предприятия, чрез техните териториални 

поделения (държавни горски и държавни ловни стопанства) възлагат изпълнението 

на дейности в стопанисваните от тях горски територии, на фирми - изпълнители 

или извършват самостоятелно част от тях. 

Дейности Разкриване на работни места в дейности за възобновяване, опазване на 

Държавния горски фонд и подобряване на екологичната обстановка в страната. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на заетост на 200 продължително безработни лица, обект на 

Програмата. 

Необходими 

средства 

800 000 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

 

Прилагаща 

институция 

МТСП и АЗ, Държавните 

предприятия, чрез техните 

териториални поделения 

(държавни горски и 

държавни ловни стопанства) 

Партньори МТСП, АЗ, МЗХ, Държавните 

предприятия, чрез техните 

териториални поделения 

(държавни горски и държавни 

ловни стопанства) 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КЛИО“ 

 

Основна цел  Социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на работни места в 

дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти - 

недвижимо културно наследство съгласно чл. 6, т. 1 – 6 от Закона за културното 

наследство. 

Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица, обект на Програмата, 

чрез включването им в обучение за придобиване на ключови компетентности 

и/или професионална квалификация и повишаване на мотивацията за активно 

поведение на пазара на труда чрез включване на безработните лица в 

мотивационно обучение. 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, приоритетно от 

следните групи: продължително безработни лица; безработни лица до 29 - 

годишна възраст; безработни лица над 50 - годишна възраст. 

Дейности 1. Обучение: 

- за придобиване на първа степен на професионална квалификация; 

- по част от професия; 

- за придобиване на ключови компетентности; 

- мотивационно обучение. 

2. Субсидиране на заетост на разкрити работни места в дейности по опазване, 

поддържане, реставрация и обслужване на обекти - недвижимо културно 

наследство: 

- Опазване и ревитализиране на недвижимо културно наследство – консервация, 

реставрация, адаптация, реконструкция, модернизация, реновация и др. 
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(специфична поддръжка); 

- Облагородяване и поддържане на териториите, прилежащи към обектите (обща 

поддръжка); 

- Охрана на обекти – недвижимо културно наследство; 

- Туристическа анимация; 

- Екскурзоводско обслужване; 

- Строително-ремонтни дейности и озеленяване; 

- Други общополезни дейности. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на обучение и заетост на 100 безработни лица. 

Необходими 

средства 

415 200 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ Партньори Областни администрации, общини и 

общински предприятия; Общински и частни 

културни организации и културни 

организации със смесено участие; Общински 

и регионални културни институти; Музеи. 

 

ПРОЕКТ „ОТ ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ” 

 

Основна цел  Подобряване на ефективността на пазара на труда посредством постигане на по-

добро съответствие между потребностите на работодателите от човешки ресурси 

и тяхната квалификация; повишаване на мотивацията за труд на продължително 

безработните лица. 

Целева група   Безработни лица; 

 Безработни младежи без квалификация, без трудов опит, с ниска мотивация за 

труд; 

 Безработни лица над 50-годишна възраст без квалификация; 

 Продължително безработни лица. 

Дейности  Обучение по ключова компетентност „Управление на конфликти” от 

„Обществени и граждански компетентности”; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация по една от 

професиите „Продавач консултант”, „Оператор на компютър”, „Работник 

хранително-вкусовата промишленост”, „Шивач”, „Оператор в 

дървообработването”, Помощник в строителството”, „Помощник пътен строител”, 

„Озеленяване и цветарство”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, 

„Сервитьор-барман”; 

 Мотивационно обучение; 

 Субсидирана заетост за период от 3 месеца за 27% от успешно завършилите 

обучение за професионална квалификация, по професиите, по които са завършили 

обучение по проекта;  

 Заетост на първичния пазар за не по-малко от 1 месец за 17% от успешно 

завършилите обучение за професионална квалификация, по професиите, по които 

са завършили обучение по проекта. 

Очаквани 

резултати 
 Обучени 1880 безработни лица; 

 Включени в субсидирана заетост – 506 лица; 

 Включени в заетост на първичния пазар – 320 лица. 

Необходими 

средства 

3 019 940 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

Асоциация на 

индустриалния 

капитал в 

България 

Партньори АЗ, АИКБ Консулт ЕООД, „Персонал 

Трейнинг” ЕООД, ЦПО към „Териториален 

център за квалификация и преквалификация” 

ООД, „Икомс” ЕООД 
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ПРОЕКТ „КОМПАС” 

 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост и подобряване на възможностите за 

професионално и трудово развитие; повишаване на качеството на работната сила 

чрез придобиване на нови и/или подобряване на съществуващите знания, умения 

и компетентности за постигане на съответствие между професионалните 

качества и квалификации на безработните лица и търсенето на пазара на труда; 

подкрепа за работодатели при наемане и осигуряване на заетост за безработни 

лица от приоритетните групи на пазара на труда. 

Целева група   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; 

 Хора с увреждания; 

 Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

Дейности  Предоставяне на професионално ориентиране; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация по една от 

професиите „Камериер”, „Сервитьор-барман”, „Оператор на компютър”; 

 Обучение по ключови компетентности „Мултикултурни и социални аспекти в 

обслужването на клиенти” или „Управление на конфликти” от „Обществени и 

граждански компетентности”; 

 Субсидирана заетост за период от 3 месеца за 10% от успешно завършилите 

обучение за професионална квалификация, по професиите, по които са завършили 

обучение по проекта; 

 Заетост на първичния пазар за не по-малко от 1 месец за 30% от успешно 

завършилите обучение за професионална квалификация, по професиите, по които 

са завършили обучение по проекта. 

Очаквани 

резултати 
 Обучени 2220 безработни лица; 

 Включени в субсидирана заетост – 222 лица; 

 Включени в заетост на първичния пазар – 30% от успешно завършилите 

професионално обучение лица. 

Необходими 

средства 

2 839 380 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

КТ „Подкрепа” Партньори АЗ, „Тайгър Клуб”, „Евроквалификационен 

център”, „Национален образователен 

център”, „Академия за професионално 

развитие Експерт”, „Джоб Тайгър” 

 

ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАБОТА - 2014” 

 

Основна цел  Активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработни младежи до 

29 г., с подгрупа до 25 г., без квалификация и с ниска мотивация за труд, и на 

лица над 50 г. 

Целева група   Безработни лица; 

 Безработни младежи до 29 г. с основно и по-ниско образование и без 

квалификация; 

 Безработни лица над 50-годишна възраст с по-високо от основно образование. 

Дейности  Мотивационно обучение; 

 Обучение по ключови компетентности „Работа в екип” от „Обществени и 

граждански компетентности”; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация по една от 
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професиите „Работник в озеленяването”, „Болногледач”; 

 Осигуряване на стажуване за период от 3 месеца за 40% от успешно 

завършилите обучение за професионална квалификация, по професиите, по които 

са завършили обучение по проекта 

Очаквани 

резултати 
 Обучени 1954 безработни лица; 

 Включени в стажуване – 780 лица. 

Необходими 

средства 

3 040 584 лв. - ДБ 

82 068 лв. - съфинансиране 
Източници на 

финансиране 

ДБ и съфинансиране от КНСБ 

Прилагаща 

институция 

КНСБ Партньори АЗ, Сдружение „Колеж за 

работническо обучение” 

 

ПРОЕКТ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ 

НА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ” (ПРО-МО-ПРИ) 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в 

неравностойно положение на пазара на труда с цел професионална реализация в 

реалната икономика и по този начин осигуряване на по-устойчиво развитие на 

икономиката и намаляване на живеещите в бедност. 

Целева група   Безработни младежи до 29 г., с приоритет младежи до 25 г., вкл. напускащите 

Домовете за деца, лишени от родителска грижа след навършване на 18 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); 

 Неактивни лица, в т.ч. обезкуражени лица; 

 Хора с увреждания. 

Дейности  Мотивационно обучение; 

 Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация и обучение 

по част от професия; 

 Обучение за придобиване на ключови компетентности „Обществени и 

граждански компетентности“ и „Инициативност и предприемачество”; 

 Обучение на обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници. 

Очаквани 

резултати 

 Обучени 1550 безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара 

на труда; 

 Обучени 200 обучаващи на възрастни, в т.ч. наставници. 

Необходими  

средства 

3 038 905лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

ДП БГЦПО Партньори АЗ 

 

ПРОЕКТ „СДРУЖЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ” 

 

Основна цел  Пилотно апробиране на австрийския опит за създаване на сдружения за 

квалификация за предоставяне на по-добри възможности за обучение и 

квалификация на заети лица от малки и средни предприятия. 

Целева група  Български работници и служители, заети в австрийски фирми, функциониращи в 

България, които са част от сформираното сдружение за квалификация. 

Дейности В съответствие с определените потребности от обучение, изготвени планове за 

обучение на заетите лица и избраните от сдружението за квалификация обучаващи 

институции: 

 Предоставяне на обучение за придобиване на квалификация по част от професия 

и/или 
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 Предоставяне на обучение за ключови компетентности. 

Очаквани 

резултати 

Обучени 200 заети лица – български работници и служители от австрийски фирми, 

функциониращи в България. 

Необходими 

средства 

74 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ Партньори Федералното министерство на труда, социалните 

въпроси и защита на потребителите на Австрия; 

Австрийската фирма OSB Consulting; 

работодатели 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ” 

 

Основна цел  Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране  

Целева група  Безработни лица, които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ, на които 

съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1-2 от КСО, не им достигат до 24 месеца 

осигурителен стаж и до 2 години възраст за придобиване на право на пенсия или 

до 24 месеца осигурителен стаж при навършена възраст за придобиване на право 

на пенсия  и не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на 

друго основание. С цел използване на експертните им възможности, лица от тази 

група с висок образователен статус и квалификация могат да се назначават като 

консултанти за подпомагане на работодателите и за предаване на натрупания опит 

между генерациите. 

Дейности Осигуряване на заетост на  включени в програмата лица за срок не по-малко от 3 

месеца и не повече от 24 месеца.  

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на  заетост на 131 лица, в т.ч. 100 нововключени. 

Необходими 

средства 

385 431 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ  Партньори Общини, общински  предприятия, частни и 

държавни предприятия и организации, в т.ч. 

и организации с нестопанска цел 

 

ПРОГРАМА „КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

 

Основна цел  Осигуряване на равнопоставеност и създаване на условия за пълноценен живот 

от хора с увреждания чрез постигане на устойчива самостоятелна заетост и 

предприемачество.  

Целева група  Лица с увреждания, включително еднолични търговци, както и 

кредитополучатели - юридически лица, в които съдружник е лице с увреждания, 

получили кредит по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране” на МТСП 

/до 15.10.2008г. на основание §2 от  Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за Българската банка за развитие (обн. ДВ, бр.43 от 29.04.2008г. и 

сключено Споразумение (РД 09/26 от 29.09.2008г.) между МТСП и  “Българска 

банка за развитие” АД/. 

Дейности Възстановяване на лихвата по кредити, отпуснати до 15.10.2008г. по проект 

“Гаранционен фонд за микрокредитиране” на МТСП на  лица с увреждания. 

Очаквани 

резултати 

Възстановяване на лихвите по кредити на 46 лица с увреждания, от които 20 

нововключени. 

Необходими 

средства 

145 431 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ  

“НГФ” ЕАД 
Партньори Търговски банки 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЕЛПОМЕНА” 

 

Основна цел Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места за подпомагане 

дейността на театрите в страната. 

Целева група  Безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и 

умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в ДБТ. 

 Държавни и общински театри, театрално-музикални продуцентски центрове със 

статут на държавен културен институт, Национална академия за театрално и 

филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” и Съюз на артистите в България. 

Дейности Осигуряване на заетост на безработни лица. 

Очаквани 

резултати 

Заети 150 лица. 

Необходими 

средства 

672 205 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ Партньори Министерство на културата и Съюз 

на артистите в България 

 

ПРОЕКТ „ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА И ОБУЧЕНИЕ” 

 

Основна цел Популяризиране на политиката по заетостта, провеждана от МТСП и услугите на 

Агенцията по заетостта с цел насърчаване на заетостта 

Целева група  Социални партньори 

 Общински власти 

 Неправителствени организации 

 Безработни лица  

Дейности  Разработване и отпечатване на стратегии, планове, програми и др. 

 Информиране, разясняване и обучение на заинтересованите страни по 

активните програми и мерки за повишаване на заетостта в страната 

 Организиране на конференции, форуми, дискусии, срещи и семинари на 

национално и регионално ниво 

 Популяризиране на Европейската гаранция за младежта. 

Необходими 

средства 

100 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институция 

МТСП, АЗ Партньори Общински и областни администрации, 

социални партньори 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ЧЛ. 63 ОТ ЗНЗ, ЧРЕЗ НАСОЧВАНЕ В ЦЕНТЪР ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез обучение.  

Целева група  Безработни лица, регистрирани в ДБТ 

Дейности  Организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на 

степен на професионална квалификация;  

 Обучение по ключова компетентност “Инициативност и предприемачество” 

към съответно професионално обучение. 

Очаквани 

резултати 

Обучени 252 безработни лица  

Необходими  

средства 

322 132 лв. Източници на финансиране ДБ 

Прилагаща 

институция 

ЦРЧРРИ Партньори АЗ 
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ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА БЕЖАНЦИ 

 

Основна цел  Интегриране на пазара на труда на безработни лица, придобили статут на 

бежанец или хуманитарен статут, чрез повишаване на пригодността им за 

заетост; 

Повишаване капацитета на областни и общински администрации за работа с 

бежанци 

Целева група   Безработни лица, придобили статут на бежанец или хуманитарен статут през 

2013 г. или 2014 г.; 

 Безработни лица 

Дейности  Обучение по ключова компетентност „Общуване на чужд език – български 

език”; 

 Обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или 

квалификация по част от професията 

 Субсидирана заетост на част от успешно завършилите обучение за придобиване 

на професионална квалификация,  

 Заетост на първичния пазар на част от успешно завършилите обучение по 

проекта 

 Субсидирана заетост на безработни лица, назначени в общински 

администрации, за работа с бежанци 

Очаквани 

резултати 
 Включване на 200 лица в обучение по ключова компетентност „Общуване на 

чужд език – български език”; 

 Включване на 100 лица в обучение за придобиване на професионална 

квалификация ; 

 Осигуряване на субсидирана заетост на 100 лица, завършили успешно обучения 

по проекта 

 Осигуряване на субсидирана заетост на безработни лица в областни и общински 

администрации с цел повишаване на капацитета на администрациите за работа с 

бежанци 

Необходими  

средства 

370 600 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 
 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ Партньори МОН, ДАБ, областни и 

общински администрации, 

работодатели 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ  

 

Основна цел  Успешен професионален избор и последващо кариерно развитие на безработните 

лица. 

Целева група  Безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта. 

Дейности  Професионално информиране - индивидуално и/или групово, за предоставяне 

на информация за професиите, длъжностите и специалностите (извършвани 

трудови задачи и дейности; физически, психологически и личностни изисквания 

за упражняване на професиите, възможности за обучение, реализация и кариерно 

развитие); 

 Професионално консултиране за подпомагане избора на подходяща професия, 

чрез разширяване броя на алтернативите, в съответствие с индивидуалните 

особености на лицата и с потребностите на пазара на труда; 

 Самоинформиране чрез осигуряване на възможности за самостоятелно 

професионално информиране с помощта на специализирани информационни 

материали, продукти и технически средства. 
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Очаквани 

резултати 

2000 професионално ориентирани безработни лица в съответствие със 

специфичните им потребности и перспективи за професионално и кариерно 

развитие. 

Необходими 

средства 

100 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

организации 

Лицензирани центрове за информация 

и професионално ориентиране 
Партньори МТСП и АЗ 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ 

ОСИГУРИТЕЛНИ ДОХОДИ ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА 

 

Основна цел  Установяване на влиянието на минималните осигурителни доходи върху 

декларираната заетост.  

Целева група  Работодатели, наетите лица на трудов договор. 

Дейности  Провеждане на проучване сред работодателите относно влиянието на 

минималните осигурителни доходи върху наемането на персонал; 

 Изготвяне на анализ на основата на статистически данни за нивата на 

минималните осигурителни доходи и средната работната заплата по 

икономически дейности и класове професии;  

 Изготвяне на доклад с изводи и заключения.  

Очаквани 

резултати 

Определяне влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетостта. 

Необходими 

средства 

60 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ, след процедура по реда на ЗОП 

Прилагащи 

институции 

МТСП Партньори МФ, НАП, НОИ, национално представителни 

организации на работодателите и на 

работниците и служителите и техни структури. 

 

РЕЗЕРВ ЗА АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на пригодността за заетост на работната сила, запазване на 

заетостта, ограничаване на безработицата 

Целева група   Съкратени работници и служители, вкл. от масови уволнения; 

 Работници и служители освободени на основание чл. 328, ал. 1, т.т. 1 и 2 от КТ след 

30.06.2000г. от едноличните търговски дружества с държавно имущество от подотрасъл 

„Въгледобив” по списъка, съгласно приложението към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 141/2000г. 

или от техните правоприемници 

 Безработни лица; 

 Заети лица в риск от уволнение/ съкращение. 

Дейности  Осигуряване на възможност за предприемане на действия при непредвидено 

настъпили събития на пазара на труда и финансиране на мерки по чл. 25, ал. 2 от 

ЗНЗ. 

 Осигуряване на възможност за съфинансиране по международни проекти. 

 Информиране и консултиране на безработните лица относно обявени свободни 

работни места на първичния пазар на труда, както и за предлаганите възможности 

по програмите и мерките на активната политика съгласно Закона за насърчаване 

на заетостта и Националния план за действие по заетостта; 

 Насочване и включване на безработните лица към подходящо обучение за 

възрастни: за професионална квалификация, за придобиване и усъвършенстване 

на ключови компетентности, мотивационно обучение, включително обучение на 

лица за стартиране на собствен бизнес; 

 Субсидирана заетост- 124 лица 
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 Разходи по чл. 16, т.15 от ЗНЗ; 

 Разходи за други дейности, когато това е предвидено в одобрените програми и 

проекти или с акт на Министерския съвет; 

 Изплащане на дължимите за м. декември 2013 г. възнаграждения на наетите 

лица по проект „Професионалист“ и проект „Шанс за успех“ от НПДЗ-2013. 

Необходими 

средства 

300 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП, АЗ и 

др.организации, когато са 

включени в одобрените 

програми и проекти или в 

акт на МС 

Партньори Международни 

организации, социални 

партньори и др., когато са 

включени в одобрените 

програми и проекти 

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА НА СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ  

 

Основна цел  Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на 

месечно социално подпомагане и полагащи обществено полезен труд. 

Повишаване на пригодността за заетост на лица, обект на Програмата, чрез 

включването им в обучения, водещи до повишаване на уменията и 

квалификацията. 

Целева група  Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по 

реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и 

не са включени в програмите за заетост, утвърдени от министъра на труда и 

социалната политика (съгласно чл. 12б от Закона за социално подпомагане). 

Дейности Безработните лица от целевата група да се включат допълнително през 

оставащия период от месеца в обучение, съобразено с техните потребности, 

което може да бъде: 

 Мотивационно обучение; 

 Обучение за ограмотяване; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация; 

 Обучение за придобиване на ключови компетентности. 

Очаквани 

резултати 

Осигуряване на обучение на 2000 лица.  

Необходими 

средства 

350 000 лв. Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ, 

АСП 
Партньори Общини 

 

„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ” 
 

Основна цел  Ограничаване на безработицата чрез осигуряване на заетост в 

дейности по опазване на обществения ред в населени места с високо 

равнище на безработица 

Целева 

група 

Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” 

Дейности  осигуряване на субсидирана заетост на безработни лица; 

 опазване на обществения ред в населените места  
 

 

apis://NORM|10206|8|9|/
apis://NORM|4658|8|12б|/
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Очаквани 

резултати 

 5000 безработни лица, включени в субсидирана заетост за срок до  

8 месеца; 

 повишаване на сигурността и опазване на обществения ред в 

населените места, включени в програмата 

Необходими 

средства 

17 680 000 лв.  Източници на 

финансиране 

ДБ* 

Прилагаща 

институция 

МТСП, АЗ Партньори Министерството на вътрешните 

работи чрез Главна дирекция 

„Национална полиция“ и 

областните дирекции на МВР, 

областни и общински 

администрации 

 

 

* След преразпределение на неусвоени средства съгласно чл. 4, ал. 3 от ЗНЗ и 
при допълнително предоставени средства за субсидирана заетост по мерки и програми от 

НПДЗ през 2014 г.” 

 

2. РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ 
 

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.; 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. 

Дейности Осигуряване на заетост на  включени в програмата лица за срок не по-малко от 6 

месеца.  

Очаквани 

резултати 

Реализация на 256 регионални програми за заетост и осигуряване на  заетост на 2 

000 безработни лица. 

Необходими 

средства 

5 304 000 лева Източници на 

финансиране 

ДБ 

Прилагащи 

институции 

МТСП и АЗ  Партньори 241 общински администрации,  

15 областни администрации 

 

 

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ - 2014 г. 

ОБЛАСТИ / ОБЩИНИ Бр. заети лица Средства от ДБ (лв.) 

Общо 2 000 5 304 000 

Област Благоевград 128 339 456 

Община Симитли 9 23 868 

Община Гоце Делчев 9 23 868 

Община Гърмен 9 23 868 
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Община Петрич 9 23 868 

Община Кресна 9 23 868 

Община Разлог 9 23 868 

Областна администрация 10 26 520 

Община Благоевград 5 13 260 

Община Белица 9 23 868 

Община Хаджидимово 8 21 216 

Община Сатовча 8 21 216 

Община Струмяни 9 23 868 

Община Сандански 8 21 216 

Община Банско 8 21 216 

Община Якоруда 9 23 868 

Област Бургас 45 119 340 

Община Средец 5 13 260 

Община Малко Търново 6 15 912 

Община Созопол 6 15 912 

Община Карнобат 5 13 260 

Община Приморско 5 13 260 

Община Руен 5 13 260 

Община Бургас 5 13 260 

Община Айтос 5 13 260 

Община Царево 3 7 956 

Област Варна 79 209 508 

Община Варна 5 13 260 

Община Вълчи Дол 9 23 868 

Община Аксаково 5 13 260 

Община Белослав 5 13 260 

Община Провадия 5 13 260 

Община Девня 5 13 260 

Община Долни чифлик 9 23 868 

Община Ветрино 9 23 868 

Община Бяла 8 21 216 

Община Суворово 5 13 260 

Община Аврен 5 13 260 

Община Дългопол 9 23 868 

Област Велико Търново 55 145 860 

Община Златарица 10 26 520 

Община Лясковец 3 7 956 

Община Велико Търново 5 13 260 

Община Павликени 7 18 564 

Община Елена 5 13 260 

Община Полски Тръмбеш 5 13 260 

Община Горна Оряховица 5 13 260 

Община Стражица 5 13 260 

Община Свищов 3 7 956 

Община Сухиндол 7 18 564 

Област Видин 106 281 112 

Община Ново село 9 23 868 

Община Бойница 6 15 912 

Община Кула 9 23 868 

Община Брегово 9 23 868 

Община Грамада 9 23 868 
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Община Димово 9 23 868 

Община Белоградчик 9 23 868 

Община Видин 9 23 868 

Община Ружинци 9 23 868 

Община Чупрене 9 23 868 

Община Макреш 9 23 868 

Областна администрация 10 26 520 

Област Враца 110 291 720 

Община Мездра 10 26 520 

Община Мизия 10 26 520 

Община Козлодуй 10 26 520 

Община Хайредин 10 26 520 

Община Враца 10 26 520 

Община Бяла Слатина 10 26 520 

Община Борован 10 26 520 

Община Роман 10 26 520 

Община Криводол 10 26 520 

Община Оряхово 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Област Габрово 20 53 040 

Община Габрово 5 13 260 

Областна администрация 5 13 260 

Община Трявна 5 13 260 

Община Дряново 5 13 260 

Област Добрич 20 53 040 

Община Генерал Тошево 5 13 260 

Община Балчик 5 13 260 

Община Шабла 5 13 260 

Община Тервел 5 13 260 

Област Кърджали 53 140 556 

Община Черноочене 10 26 520 

Община Кирково 10 26 520 

Община Кърджали 5 13 260 

Община Ардино 10 26 520 

Областна администрация 8 21 216 

Община Крумовград 10 26 520 

Област Кюстендил 35 92 820 

Община Кюстендил 5 13 260 

Община Невестино 5 13 260 

Община Дупница 5 13 260 

Община Трекляно 5 13 260 

Община Бобошево 5 13 260 

Областна администрация 10 26 520 

област Ловеч 47 124 644 

Община Априлци 5 13 260 

Община Летница 5 13 260 

Община Ловеч 5 13 260 

Община Троян 5 13 260 

Община Луковит 7 18 564 

Община Угърчин  5 13 260 

Община Тетевен 5 13 260 
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Община Ябланица 10 26 520 

област Монтана 109 289 068 

Областна администрация 5 13 260 

Община Берковица 10 26 520 

Община Бойчиновци 10 26 520 

Община Брусарци 10 26 520 

Община Вършец 10 26 520 

Община Вълчедръм 10 26 520 

Община Чипровци 6 15 912 

Община Лом 10 26 520 

Община Медковец 8 21 216 

Община Монтана 10 26 520 

Община Якимово 10 26 520 

Община Георги Дамяново 10 26 520 

Област Пазарджик 84 222 768 

Община Брацигово 3 7 956 

Община Велинград 10 26 520 

Община Лесичево 9 23 868 

Община Пещера 10 26 520 

Община Панагюрище 10 26 520 

Община Ракитово 10 26 520 

Община Пазарджик  5 13 260 

Община Септември 10 26 520 

Община Стрелча 8 21 216 

Община Белово 9 23 868 

Област Перник 70 185 640 

Областна администрация 10 26 520 

Община Перник 10 26 520 

Община Трън 10 26 520 

Община Земен 10 26 520 

Община Ковачевци 10 26 520 

Община Брезник 10 26 520 

Община Радомир 10 26 520 

Област Плевен 81 214 812 

Община Белене 9 23 868 

Община Долна Митрополия 9 23 868 

Община Пордим 4 10 608 

Община Кнежа 9 23 868 

Община Долни Дъбник 10 26 520 

Община Искър 10 26 520 

Община Никопол 10 26 520 

Община Червен бряг 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Област Пловдив 125 331 500 

Община Марица 5 13 260 

Община Пловдив 10 26 520 

Община Карлово 10 26 520 

Община Куклен 5 13 260 

Община Перущица 10 26 520 

Община Съединение 10 26 520 

Община Асеновград 5 13 260 

Община Раковски 10 26 520 
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Община Първомай 10 26 520 

Община Хисаря 10 26 520 

Община Садово 10 26 520 

Община Брезово 10 26 520 

Община Калояново 5 13 260 

Община Стамболийски 5 13 260 

Община Кричим 10 26 520 

Област Разград 60 159 120 

Община Разград 10 26 520 

Община Исперих 10 26 520 

Община Самуил 10 26 520 

Община Лозница 10 26 520 

Община Цар Калоян 10 26 520 

Община Кубрат 10 26 520 

Област Русе 50 132 600 

Община Ценово 10 26 520 

Община Бяла 10 26 520 

Община Две могили 10 26 520 

Община Борово 10 26 520 

Община Иваново 5 13 260 

Община Русе 5 13 260 

Област Силистра 68 180 336 

Община Алфатар 10 26 520 

Община Кайнарджа 10 26 520 

Община Силистра  10 26 520 

Община Ситово 10 26 520 

Община Дулово 10 26 520 

Община Тутракан 7 18 564 

Областна администрация 11 29 172 

Област Сливен 50 132 600 

Община Котел 10 26 520 

Община Нова Загора 10 26 520 

Община Твърдица 10 26 520 

Община Сливен 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Област Смолян 95 251 940 

Община Чепеларе 10 26 520 

Община Мадан 10 26 520 

Община Девин 10 26 520 

Община Доспат 10 26 520 

Община Баните 10 26 520 

Община Рудозем 5 13 260 

Община Смолян 10 26 520 

Община Златоград 10 26 520 

Община Неделино 10 26 520 

Община Борино 10 26 520 

Област София-град 59 156 468 

Район Красна поляна 5 13 260 

Район Възраждане 5 13 260 

Район Средец 5 13 260 

Район Връбница 5 13 260 

Район Нови Искър 5 13 260 
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Район Банкя 5 13 260 

Район Люлин 5 13 260 

Район Сердика 5 13 260 

Район Кремиковци 5 13 260 

Район Младост 5 13 260 

Район Искър 4 10 608 

Район Панчарево 5 13 260 

Област Софийска  100 265 200 

Община Правец 5 13 260 

Община Своге 5 13 260 

Община Самоков 5 13 260 

Община Долна баня 5 13 260 

Община Етрополе 5 13 260 

Община Сливница 5 13 260 

Община Ихтиман 5 13 260 

Община Елин Пелин 5 13 260 

Община Костенец 5 13 260 

Община Горна Малина 5 13 260 

Община Костинброд 5 13 260 

Община Златица 5 13 260 

Община Годеч 5 13 260 

Община Драгоман 5 13 260 

Община Пирдоп 5 13 260 

Община Мирково 5 13 260 

Община Челопеч 5 13 260 

Община Копривщица 5 13 260 

Община Антон 5 13 260 

Община Чавдар 5 13 260 

Област Стара Загора 81 214 812 

Община Стара Загора 5 13 260 

Община Казанлък 5 13 260 

Община Раднево 5 13 260 

Община Чирпан 10 26 520 

Община Братя Даскалови 10 26 520 

Община Гълъбово 6 15 912 

Община Гурково 10 26 520 

Община Павел баня 10 26 520 

Община Мъглиж 10 26 520 

Община Николаево 10 26 520 

Област Търговище 57 151 164 

Община Търговище  10 26 520 

Община Антоново 10 26 520 

Община Попово 10 26 520 

Община Опака 10 26 520 

Областна администрация 7 18 564 

Община Омуртаг 10 26 520 

Област Хасково 68 180 336 

Община Димитровград 5 13 260 

Община Стамболово 10 26 520 

Община Хасково 5 13 260 

Областна администрация 8 21 216 

Община Минерални бани 10 26 520 
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Община Маджарово 10 26 520 

Община Ивайловград 5 13 260 

Община Свиленград 5 13 260 

Община Тополовград 10 26 520 

Област Шумен 95 251 940 

Община Шумен 10 26 520 

Община Велики Преслав 10 26 520 

Община Венец 10 26 520 

Община Хитрино 10 26 520 

Община Никола Козлево 10 26 520 

Областна администрация 5 13 260 

Община Смядово 10 26 520 

Община Върбица 10 26 520 

Община Каспичан 10 26 520 

Община Нови пазар 10 26 520 

Област Ямбол 50 132 600 

Община Тунджа 10 26 520 

Община Елхово 10 26 520 

Община Болярово 10 26 520 

Областна администрация 10 26 520 

Община Стралджа 10 26 520 

 

 

3. МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТТА 
 

Мярка от Закона за 

насърчаване на заетостта 
Целева група 

Очаквани 

резултати 

Период на 

субсидира

не 

Необход

ими 

средства 

(лв) 

чл. 36, ал. 1 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица до 29-

годишна възраст 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст 

Заетост на  

1 484 

безработни, от тях 

550 новонаети. 

Не повече 

от 6 

месеца. 

2 723 849 

чл. 36, ал. 2 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица до 29-

годишна възраст с трайни 

увреждания вкл. 

военноинвалиди, както и 

младежи от социални 

заведения, завършили 

образованието си 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст с трайни 

увреждания, вкл. 

военноинвалиди 

Младежи от 

социални 

заведения, 

завършили 

образованието си 

Заетост на 96 

безработни, от тях 

50 

новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

191 534 

чл. 36а 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

непълно работно време 

безработни младежи до 29 г. 

с непрекъснато поддържана 

регистрация не по-малко от 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст с 

непрекъснато 

поддържана 

регистрация не 

по-малко от 12 

Заетост на  

354 безработни, от 

тях 100 

новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

696 438 
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12 месеца месеца 

чл. 36б 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни младежи до 29 

годишна възраст., завършили 

средно или висше 

образование и без трудов 

стаж, на длъжност съобразно 

придобитата степен на 

образование или 

квалификация 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст, 

завършили средно 

или висше 

образование и без 

трудов стаж  

Заетост на  

300 безработни, от 

тях 100 

новонаети. 

Не повече 

от 18 

месеца 

663 940 

чл. 41 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за стажуване 

на безработни лица до 29-

годишна възраст 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст, 

придобили през 

последните 24 

месеца 

квалификация по 

професия или по 

част от професия, 

изисквана за 

заеманата 

длъжност и без 

трудов стаж по 

тази професия. 

Заетост на 408 

безработни, от тях 

100 

новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

661 759 

чл. 41а 

Насърчаване наемането на 

безработни младежи с 

основно и по-ниско 

образование и без 

квалификация за чиракуване 

под ръководството на 

наставник 

Безработни лица 

до 29-годишна 

възраст с основно 

или по-ниско 

образование и без 

квалификация. 

Заетост на  

292 безработни. 

Осигуряване на суми  

за 285 

наставника. 

Не повече 

от 6 месеца 

за 

безработни

те , до 12 

месеца за 

наставника 

690 191 

от тях: 

307 375 

за 

наставни

ците 

чл. 42 

Насърчаване на 

териториалната мобилност 

на безработни лица 

Безработни лица, 

наети на работа 

извън границите 

на населеното 

място по 

местоживеене 

Заетост на 59 

безработни, от тях 

50 новонаети. 

Еднократн

о за 

преместван

е на 

покъщнина

; 

Не повече 

от 6 месеца 

за 

ежедневни 

транспортн

и разходи. 

32 466 

чл. 42а 

Насърчителна мярка за 

безработните лица, обект на 

месечно социално 

подпомагане, които 

самостоятелно започнат 

работа 

Безработни лица: 

 Получавали 

месечни 

социални 

помощи не по-

малко от 6 

месеца 

непосредствено 

Изплащане на 

„бонуси” на общо 51 

лица, започнали 

работа без 

посредничеството на 

Агенция по 

заетостта, , от тях 50 

новонаети 

Не повече 

от 6 месеца 

15 832 
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преди 

започването на 

работа; 

 С право на 

месечно 

социално 

подпомагане; 

 С трайни 

увреждания; 

 Самотни 

родители/ 

осиновители. 

чл. 52, ал. 1 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за наемане на 

безработни лица с трайни 

увреждания, включително 

военноинвалиди 

Безработни лица с 

трайни 

увреждания, 

включително 

военноинвалиди 

Заетост на 282 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

575 111  

чл. 52, ал. 2 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица с трайни 

увреждания на временна, 

сезонна или почасова работа 

Безработни лица с 

трайни 

увреждания 

Заетост на 469 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

874  475 

чл. 53 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

работа безработни лица - 

самотни родители 

(осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 3-

годишна възраст 

Безработни лица - 

самотни родители 

(осиновители) 

и/или майки 

(осиновителки) с 

деца до 3-

годишна възраст. 

 

Заетост на 229 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

480 653 

чл. 53а 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

работа безработни майки 

(осиновителки) с деца от 3 до 

5-годишна възраст 

Безработни майки 

(осиновителки) с 

деца от 3 до 5-

годишна възраст. 

Заетост на 246 

безработни, от тях 

100 новонаети, 

50 включени в 

обучение 

Не повече 

от 6 месеца 

523 725 

чл. 55 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за наемане на 

безработни лица, изтърпели 

наказание „лишаване от 

свобода” 

Безработни лица, 

изтърпели 

наказание 

“лишаване от 

свобода”. 

Заетост на 22 

безработни, от тях 

20 новонаети. 

Обучение на 10 

безработни 

Не повече 

от 6 месеца 

40 952 

чл. 55а 

Насърчаване на 

работодателите да наемат на 

работа  безработни лица над 

50-годишна възраст 

Безработни лица 

над 50-годишна 

възраст. 

Заетост на 736 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

1 369 707 

чл. 55в 

Насърчаване на 

Безработни лица с 

непрекъснато 

Заетост на 164 

безработни, от тях 

Не повече 

от 6 месеца 

80 611 
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работодателите да наемат на 

работа продължително 

безработни лица 

поддържана 

регистрация не 

по-малко от 12 

месеца 

100 новонаети. 

чл. 46 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за стажуване 

Безработни лица, 

придобили през 

последните 24 

месеца 

квалификация по 

професия или по 

част от професия, 

изисквана за 

заеманата 

длъжност и без 

трудов стаж по 

тази професия. 

Заетост на 182 

безработни 

Не повече 

от 6 месеца 

342 732  

чл. 47 ал.1; чл. 47, ал. 4; чл. 

48 

Насърчаване на 

предприемачеството 

 По чл. 47, ал. 1 - 

безработни лица 

с право на 

парично 

обезщетение за 

безработица; 

 По чл. 47, ал.4 - 

лица, сключили 

договор по реда 

на чл. 47 от ЗНЗ 

за започване на  

стопанска 

дейност и 

осигурили 

заетост на друг 

безработен член 

от семейството 

без право на 

парично 

обезщетение за 

безработица, 

имат право на 

допълнителни 

средства; 

 По чл. 48 - лица, 

сключили 

договор по реда 

на чл. 47 от ЗНЗ 

за започване на 

стопанска 

дейност, имат 

право на кредит 

за квалификация 

по предмета на 

стопанската 

дейност и/или 

нейното 

По чл. 48 – 10 

самонаети, 

включени в 

обучение; 

По чл. 47 ал. 4 - 10 

лица заети като друг 

безработен член от 

семейството. 

 23 600 
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управление по 

одобрения 

проект. 

чл. 49, ал. 4 

Насърчаване на 

предприемачеството за лица 

регистрирали 

микропредприятие 

 

Безработни лица с 

одобрен бизнес 

проект. 

Заетост на 80 

безработни, от тях 

50 новонаети. 

 77 372 

чл. 49 ал.1 

Насърчаване на безработни 

лица да започнат 

самостоятелна стопанска 

дейност като създадат 

микропредприятия 

Безработни лица с 

одобрен бизнес 

проект. 

Заетост на 63 

безработни, от тях 

50 новонаети; 

Обучение на 25 

лица. 

 149 579 

чл. 49б 

Насърчаване на 

предприемачеството 

Лица, сключили 

договор по реда 

на чл.чл.47 и 49 

съгласно чл. 30а, 

ал. 2 от ЗНЗ за 

започване на 

стопанска 

дейност. 

Започнали 

самостоятелен 

бизнес 56 лица, от 

тях нововключени 

50 лица. 

 26 742 

чл. 50 

Насърчаване на 

работодатели - 

микропредприятия да 

разкриват работни места, 

като се субсидират първите 5 

разкрити работни места 

Работодатели-

микропредприяти

я. 

Заетост на 338 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

488 750 

чл. 51 

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица на непълно 

работно време 

 

Безработни лица 

Заетост на 127 

безработни, от тях 

50 новонаети. 

Не повече 

от 6 месеца 

54 778 

чл. 55г 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

работни места за чиракуване 

Безработни лица с 

основно или по-

ниско 

образование и без 

квалификация. 

Заетост на 126 

безработни, от тях 

100 новонаети. 

Осигуряване на 

допълнително 

трудово 

възнаграждение за 

136 наставника, от 

тях 100 

нововключени. 

Не повече 

от 6 месеца 

за 

безработни

те лица, до 

12 месеца 

за 

наставника 

284 591 

за 

безработ

ните 

 

122 710 

за 

наставни

ците  

чл. 55д 

Насърчаване на 

работодателите да разкриват 

„зелени работни места” и да 

наемат на работа  безработни 

лица 

Безработни лица с 

непрекъснато 

поддържана 

регистрация, не 

по-малко от 6 

месеца. 

Заетост на 276 

безработни, от тях 

100 

новонаети. 

Не повече 

от 6 

месеца. 

За наетите 

на 

длъжности  

за които се 

изисква 

трета 

степен на 

 

504 129 
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професион

ална 

квалифика

ция или 

степен на 

висше 

образовани

е-  до 8 

месеца.  

 

Следните мерки от Закона за насърчаване на заетостта ще се реализират през 2014 г. при 

осигуряване на средства за финансиране след преразпределение на неусвоени средства съгласно 4, 

ал. 3 от ЗНЗ: 

 

 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица, получавали 

обезщетения за безработица не повече от 5 месеца, за половината от 

законоустановеното работно време (чл. 43 от ЗНЗ); 

 Насърчаване на работодателите да поддържат и повишават квалификацията на 

наетите работници и служители, (чл. 44 от ЗНЗ); 

 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за обучение и работа на 

работното място за времето, през което заетото лице е на обучение (чл. 45 от ЗНЗ); 

 Насърчаване на работодателите да наемат на работа лица, придобили право на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл. 55б) 

 Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен организиран транспорт на 

наетите работници и служители (чл. 57а от ЗНЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ФИШОВЕ НА СХЕМИТЕ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ  ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 

Схема: РАЗВИТИЕ 

 

Основна цел  Предоставяне на професионално обучение на безработни лица, регистрирани в 

Дирекции “Бюро по труда” и осигуряване на последваща заетост на 80% от 

обучените с цел запазване на заетостта, намаляване на безработицата в условия на 

криза и интегриране на лица в неравностойно положение на пазара на труда 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда", като приоритетно ще 

бъдат насочвани:  

- лица, които са освободени от работа след 01.11.2008г. в следствие на 

преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, намаляване 

обема от работа или закриване на част от производството;  

- регистрирани безработни лица над 50-годишна възраст;  

- безработни младежи до 29-годишна възраст;  

- продължително безработни лица.  

Дейности  Набиране на заявки от работодатели, готови да наемат лица при посочените по-

долу условия и анализ на нуждите им от конкретен вид квалифицирана работна 



 26 

ръка;  

 Набиране и определяне на представители на целевите групи;  

 Изработване и отпечатване на ваучери за обучение; Предоставяне на поименни 

ваучери за придобиване на професионална квалификация или повишаването на 

такава на лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда";  

 Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата за период 

до дванадесет месеца, но не по-малко от 9 месеца на работодатели, наели на 

съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица. В 

случаите, когато работодател се явява община (директно или чрез общинско 

предприятие по чл. 52 от Закона за общинската собственост) или структура на 

държавната администрация, размерът на предоставяното по операцията основно 

възнаграждение е равен на 380 лв. и дължимите вноски по КСО и КТ. 

Финансиране 291 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.) 

  34 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ 

 

Основна цел  Осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на 

труда, повишаване знанията и уменията на наетите безработни, необходими за 

адаптиране към условията на новата работа. 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ с фокус към трайно 

безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на 

умения, безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства. 

Дейности  Разработване на структура на програма за обучение по ключова компетентност 

5 „Умения за учене”, което да се извършва от наставници;  

 Информиране на работодателите за възможностите по схемата;  

 Набиране на заявки за свободни работни места;  

 Предоставяне на посреднически услуги от служителите в бюрата по труда;  

 Извършване на подбор на безработните лица, съгласно изискванията на 

работодателя за съответното място;  

 Предоставяне на обучение на работното място по ключова компетентност 5 по 

утвърдена програма от наставник, определен от работодателя. Всеки наставник 

обучава минимум 1 и максимум 15 души – представители на целевата група;  

 Осигуряване на наставничество за период от 2 месеца от определен от 

работодателя наставник. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 15 

души – представители на целевата група;  

 Осигуряване на субсидирана заетост при работодател за всички включени в 

схемата безработни лица за срок от 6 до 12 месеца.  

Финансиране 128 061 945 лв. – общ бюджет за цялата схема (2012 – 2015 г. ) 

30 000 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: НОВО РАБОТНО МЯСТО 
 

Основна цел  Стимулиране на работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна 

възраст, като им се осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за 

труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група.  

Целева група  Безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда".  

Дейности  Предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна 
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степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна 

степен;  

 Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската 

квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, 

Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в 

областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”;  

 Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за 

съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за 

съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания, 

към които се отнася разкритото работно място, за период от 6 до 12 месеца на 

работодатели, за наемането на успешно завършилите обучението лица.  

 Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови 

работни места за представителите на целевите групи.  

Финансиране 18 000 000 лв. (общ бюджет за цялата схема (2012 – 2015 г.) 

9 000 000 - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПЪРВА РАБОТА 

 

Основна цел  Осигуряване на заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством 

предоставяне на стимули на работодателите за тяхното наемане. За голяма част от 

целевата група това е първо работно място, поради което по операцията лицата  се 

включват в подходящо професионално обучение или обучение по ключови 

компетенции в зависимост от потребностите на работодателя. Широкият кръг на 

допустимите обучения позволява да бъдат обхванати голям брой безработни 

младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и  дава възможност 

за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция. 

Целева група  Безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда" . 

Дейности  Набиране на заявки от работодатели в съответствие с нуждите им от работна 

ръка с определена квалификация;  

 Набиране и определяне на представители на целевата група;  

 Изработване и отпечатване на ваучери за обучение;  

 Предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение и обучение по 

ключови компетентности на лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда";  

 Предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна 

степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна 

степен;  

 Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската 

квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди 

езици”, Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни 

знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 

4 „Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”;  

 Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за 

съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии 

за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни 

плащания, към които се отнася разкритото работно място, за период до 

дванадесет месеца, но не по-малко от 6 месеца на работодатели, наели на 

съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица.  

Финансиране 20 000 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2012 – 2014 г.) 

11 000 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 
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Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Работодатели 

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 
 

Основна цел  Намаляване на безработицата и повишаване пригодността за заетост на 

безработните чрез обучение за придобиване или повишаване на професионалната 

квалификация, като приоритетно се обучават лица от уязвимите групи с цел 

тяхното последващо включване в заетост. 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Приоритетно се  

включват:  

 младежи до 29г.,  

 жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на 

дете;  

 лица с увреждания;  

 неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).  

Дейности  Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация 

съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на 

професионална квалификация; 

 Стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно завършилите 

обучение. 

Финансиране 8 675 892 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.) 

6 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициенти Образователни институции; Обучаващи 

институции/организации; Работодатели; 

Социални  партньори 

 

Схема: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА  

ПО ЗАЕТОСТТА УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА С ФОКУС ВЪРХУ 

УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на качеството на предлаганите посреднически услуги от Агенцията 

по заетостта посредством осигуряване на индивидуален подход, ориентиран от 

една страна към специфичните нужди на уязвимите групи на пазара на труда, а от 

друга към ключовите работодатели в отделните региони на страната. 

Целева група  Служители на Агенция по заетостта. 

Дейности  подбор и обучение на 450 трудови медиатори, минимум 100 от които да работят 

преимуществено с безработни на ромската общност и минимум 100 - с безработни 

младежи до 29 г., които да бъдат назначени в дирекции „Бюро по труда” и техните 

филиали;  

 осигуряване на възнаграждения на наетите трудови медиатори за период до 54 

месеца;  

 подбор на 11 квалифицирани трудови консултанти, които да бъдат назначени 

във всички дирекции „Регионална служба по заетостта” и централната 

администрация на Агенция по заетостта;  

 осигуряване на възнаграждения на наетите трудови консултанти за период до 54 

месеца;  

 обучение на 1 200 трудови посредници от структурите на Агенция по заетостта 

за работа с уязвимите групи на пазара на труда;  

 организиране на 164 регионални трудови борси;  

организиране на 32 специализирани трудови борси с фокус към различни целеви 

групи – хора с увреждания, роми, безработни младежи и др.  
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Финансиране 10 800 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

5 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

 МТСП Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

 

Основна цел  Подобряване на условията на труд в предприятията и професионалния и здравен 

статус на работната сила. 

Целева група  Ръководители; работници и служители; институции и организации, 

осъществяващи контрол върху условията на труд; звена и служби, създадени в 

помощ на работодателите. 

Дейности  Изследване на условията на труд в България; 

 Провеждане на информационна кампания за представяне на резултатите от 

националното изследване; 

 Разработване на системи за управление на професионалните и здравни рискове 

в предприятията; 

 Разработване на Профили по безопасност и здраве при работа по икономически 

дейности; 

- Разработване модели на системи за управление на дейността по БЗР по 

икономически дейности; 

- Провеждане на семинари за обучение на експерти и други заинтересовани 

лица за разработване и въвеждане на моделите на системи за управление на 

БЗР по икономически дейности; 

- Прилагане на разработените модели на системи в предприятия по 

икономически дейности. 

 Разработване и разпространение на практически инструменти за мотивация към 

здравословен и безопасен труд; 

- Разработване на: Кодекси на „добри практики”; Технически правила, 

Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и 

здраве при работа; 

- Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното 

място по икономически дейности; 

- Провеждане на информационна кампания. 

Финансиране 12 000 000 лв. - общ бюджет за схемата (2008-2014 г.) 

  5 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда” 

 

 

Схема: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

 

Основна цел  Модернизиране на предоставянето на услуги чрез създаване на обществени 

терминали за достъп до база данни от свободни работни места и лица, търсещи 

работа, достъп до сайта на АЗ и създаване на мобилен офис с цел гъвкаво 

обслужване от типа „едно гише“ на всички заинтересовани лица.  

Целева група  Служители в: 

 Агенция по заетостта – централна администрация; 

 Дирекции “Регионална служба по заетостта”;  

 Дирекции “Бюро по труда”; 

 Филиали към Дирекции “Бюра по труда”. 

Дейности  Разработване на технически спецификации и тръжна документация;  
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 Изграждане на обществени терминали за достъп до база данни от свободни 

работни места и лица търсещи работа, достъп до сайта на АЗ, както и получаване 

на информация за инициативи, финансирани от ЕСФ;  

 Провеждане на търг за доставка на оборудване;  

 Провеждане на търг за разработване на софтуер;  

 Инсталиране и тестване на оборудването;  

 Поддръжка и обслужване на оборудването; 

Провеждане на обучение за работа с терминалите за обслужване на регистрирани 

безработни лица.  

Финансиране 5 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2007-2014 г.); 

4 400 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициент Агенция по заетостта  

 

Схема: ПОВИШВАНЕ ГЪВКАВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

ЧРЕЗ АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

 

Основна цел  Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на 

съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване 

на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на 

работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством 

съвместни действия на социалните партньори. 

Целева група  Работодатели, работници и служители, служители в институции и организации, 

осъществяващи контрол и работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол 

върху условията на труд, самонаети, активно търсещи работа лица. 

Дейности Анализи, проучвания, разработване на информационни системи, стратегии и др. 

насочени към изпълнението на следните приоритети: 

 Ограничаване на неформалната икономика и повишаване на обществената 

нетърпимост към всички нейни прояви; 

 Въвеждане на информационни системи на пазара на труда за повишаване 

ефективността на работната сила на пазара на труда; 

 Разработване и прилагане на мерки за гъвкава сигурност на пазара на труда и 

подобряване условията на труд; 

 Развитие на индустриалните отношения чрез прилагане на иновационни модели. 

Финансиране 58 914 795 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.); 

23 600 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция 

по 

заетостта 

Бенефициенти  Конфедерация на независимите синдикати в 

България 

 Конфедерация на труда „Подкрепа” 

 Асоциация на индустриалния капитал в България 

 Българска стопанска камара 

 Българска търговско-промишлена палата 

 Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България 

 

Схема: НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА 

САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Основна цел  Подпомагане стартирането на самостоятелна стопанска дейност от безработни 

лица чрез предоставяне на специализирани обучения и услуги. 

Целева група  Безработни лица, които желаят да започнат собствен бизнес, с изключение на 

продължително безработни лица, обект на социално подпомагане 
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Дейности По Компонент I 

 Професионална квалификация по предприемачество и мениджмънт; малък и 

среден бизнес 

 Обучение и съдействие за: разработване на бизнес план; подготовка на 

проектни предложения, с оглед включването им в Компонент II; регистриране на 

самостоятелно предприятие; популяризиране на услугите, предлагани по  схемата; 

По Компонент II 

Предоставяне на грантове за:  

 Стартиране на дейност на собственото предприятие; 

 Обучение на нает персонал; 

 Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието; 

 Първоначално закупуване на материали;  

 Извършване на ремонтни работи; 

 Разходи за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал 

за не повече от 3 месеца. 

По Компонент III 

Предоставяне на съпътстващи консултантски услуги на новосъздаваните 

предприятия свързани с: 

 Анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност; 

 Преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия  бизнеса; 

 Подготовка на начален счетоводен пакет; 

 Подготовка на маркетингова стратегия и др.; 

Финансиране 50 977 262 лв. – общ бюджет за цялата схема (2008-2015 г.); 

18 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициенти Агенция по заетостта; предприятия, 

регистрирани от лицата, успешно 

завършили обучението и/или ползвали 

услуги по Компонент I. 

 

Схема : ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

 

Основна цел  Повишаване пригодността за заетост на лица с ниско образование чрез 

придобиване на класове от основното образование за улесняване на достъпа им до 

обучение за професионална квалификация. 

Целева група  Възрастни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап и/или класове 

от прогимназиалния етап на основното образование. 

Дейности  Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на 

класове от основното образование; 

 Разработване на инструментариум за валидиране и сертифициране на начален 

етап на основно образование и на завършен клас от основното образование; 

 Подготовка на обучителни материали съобразени с потребностите на целевата 

група (вкл. лица с увреждания, лица чийто майчин език не е български и лица от 

други групи в неравностойно положение); 

 Обучение на учители за обучение на възрастни (вкл. лица с увреждания, лица 

чиито майчин език не е български и лица от други групи в неравностойно 

положение); 

 Разяснителни дейности за включване в курсовете; 

 Провеждане на курсове за ограмотяване и курсове за обучение за завършване на 

класове от основното образование. 

Финансиране 15 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2009-2014 г.); 

8 000 000 – индикативен бюджет за 2014 г. 
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Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент МОН  

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА 

 ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3 

 

Основна цел  Предоставяне на обучение за заети лица в микро, малки, средни и големи 

предприятия с цел повишаване производителността на труда и създаване на 

условия за устойчива заетост. 

Целева група  Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и 

наети лица в приоритетни за съответната област отрасли. 

Дейности Предоставяне на обучение на заети лица за придобиване или повишаване на 

професионалната квалификация и обучение за.придобиване на ключови 

компетентности. 

Финансиране 11 902 938, 86 лв. – общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

9 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициенти Образователни институции; Обучаващи 

институции/организации; Работодатели; 

Социално – икономически партньори 

 

Схема: СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основна цел  Продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за 

усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от 

ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на 

училищното образование и развитие на учене през целия живот. 

 

Целева група  Ученици  

Дейности  Създаване на нов модул към Националния портал за професионално 

образование и обучение http://www.vet-bg.com /:  

 Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани 

звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, 

регионално и училищно равнище:  

 Дейности по информираност и публичност 

Финансиране 8 846 683 лв. - общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

6 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициент  МОН 

 

Схема: СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ 

 

Основна цел  Повишаване на конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стажуване по специалността, което улеснява прехода от 

образование към заетост и води до натрупване на първи професионален опит, 

необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. 

Целева група  Безработни младежи до 29 г., регистрирани в дирекции „Бюра по труда”, 

завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по 

специалността. 

Дейности  Информиране на работодателите за възможностите по схемата; 

 Набиране на заявки за свободни работни места за стажанти; 
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 Професионално ориентиране и консултиране на безработните младежи за 

включване в програмата, което се осъществява от служителите в бюрата по труда; 

 Извършване на подбор на младежите, съгласно изискванията на работодателя за 

съответното място; 

 Въвеждащо обучение за формиране на трудови навици на представителите на 

целевата група, извършено от определени от работодателя наставници; 

 Осигуряване на стажуване по специалността при работодател, с определени от 

него наставници, за всички включени в схемата безработни лица за срок от шест 

месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 стажанти. 

Финансиране 36 550 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

5 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

 Агенция по заетостта Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: АЛТЕРНАТИВИ 

 

Основна цел  Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез 

въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”.  

Чрез операцията се създават условия за децентрализиране на услугата, която 

досега е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане. Партньорството с 

общините на територията на страната гарантира националния обхват на 

дейността. 

Целева група   Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване; 

 Лица в трудоспособна възраст. 

Дейности  Създаване на банка с лични асистенти; 

 Подаване на заявления от потребителите;  

 Извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет 

за ползване на услугата; 

 Обучения на личните асистенти в съответствие с Методика за предоставяне на 

социалната услуга в общността „Личен асистент”; 

 Предоставяне на услугата. 

Финансиране 151 006 924 лв. - общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

50 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция за социално 

подпомагане 
Бенефициент Агенция за социално подпомагане 

Схема: СЪПРИЧАСТНОСТ 

 

Основна цел  Популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и 

социално включване на хората с увреждания. Чрез операцията се създават 

предпоставки за създаване на реални и жизнени модели за партньорство между 

държавата и гражданския сектор в посока повишаване на ефективността на 

реализираните политики за интеграция на хората с увреждания. 

Целева група   Хора с увреждания и техните семейства;  

 Представители на различни общности;  

 Заети в социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на 

хора с увреждания и др. 

Дейности  Създаване или разширяване на дейността на центрове за подкрепа на хора с 

трайни увреждания. В рамките на тези центрове, в съответствие със спецификата 

на потребностите на целевата група, ще бъдат подкрепяни следните дейности:  

 Информационни кампании за запознаване на обществеността с потребностите 

на хората с увреждания и за превенция на уврежданията;  

 Дейности за работа със средата – изграждане на отношения с хората с 
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увреждания, информационни кампании и популяризиране на проблемите, мерките 

за социално включване, възможностите на реализираните социални програми, 

мотивиране и привличане на работодатели, социални предприятия и др.; 

 Консултиране, застъпничество, посредничество за реализиране на социални 

права на целевата група; 

 Създаване на модели за сътрудничество на местно и регионално ниво между 

всички заинтересовани страни в процеса на интеграция на хората с увреждания; 

 Проучвания и анализи за потребностите на хората с увреждания и сферите на 

интеграция, в резултат от които да бъдат направени конкретни предложения за 

повишаване на ефективността на мерките на местно и национално ниво. 

Проучвания и разработване на примерни модели за социално включване чрез 

подходящи социални услуги, трудова дейност, подходящо образование и обучение; 

 Дейности за привличане на доброволци за подкрепа на хора с увреждания; 

 Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното близко обкръжение. 

Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на 

хора с увреждания, основани на личния потенциал за социално участие и 

активност; 

 Оборудване на новосъздадени центрове; 

 Разработване или придобиване на специализиран софтуер за целите на 

електронното включване на хората с увреждания; 

Наемане на персонал в новосъздадените центрове. 

Финансиране 2 133 896 лв. - общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

1 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция за социално 

подпомагане 
Бенефициенти Национално представителни 

организации на и за хора с увреждания 

 

Схема: УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

СОЦИАЛНАТА РАБОТА 

 

Основна цел  Надграждане и подобряване капацитета на служителите на Агенцията за 

социална работа. С повишаването на тяхната квалификация се осигурява 

съответствие между социалната практика, потребностите на системата за 

социална работа и равнището на професионалната компетентност на кадрите, 

както осигуряване на съответствие с професионалните интереси на социалните 

работници, свързани с професионалното им развитие. 

Целева група  Служители на Агенция за социално подпомагане 

Дейности  Обучение на служителите; 

 Разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и 

умения, съобразени със специфичните грижи за отделните групи потребители на 

социални услуги в общността;  

 Анализ и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността на 

социалните работници и планиране на адекватно обучение; 

 Подбор, обучение и наемане в резултат на анализите на 400 социални 

работници във всички дирекции „Социално подпомагане”; 

 Осигуряване на възнаграждения на наетите лица за период от 32 месеца. 

Финансиране 9  480 953  лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

5 500 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициент АСП 

 

Схема: СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 
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Основна цел  Подобряване на социално-икономическия климат в предприятията, чрез прилагане 

на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси, стимулиращи 

въвеждането на различни гъвкави форми на заетост, разширяване на 

предоставяните за работниците и служителите социални придобивки и реализиране 

на мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55- годишна възраст.  

Целева група  Заети лица в малки, средни и големи предприятия. 

Дейности  Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в 

предприятията бенефициенти; 

 Обучение за обучаващи на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията 

бенефициенти; 

 Осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и 

почивка, места за хранене, кът за деца и др.; 

 Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията 

от обучените за обучаващи; 

 Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на 

работното място) за заети лица от следните категории: 

 Лица над 55-годишна възраст; 

 Лица до 29-годишна възраст; 

 Родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст; 

 Самотни родители; 

 Родители, осиновители и попечители на деца с увреждания. 

 Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни 

възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време. 

Финансиране 4 162 997 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

3 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициенти Малки, средни и големи предприятия 

 

 

Схема: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

 

Основна цел  Развитие на капацитета на системата за планиране и управление на социални 

услуги за гъвкава и индивидуализирана подкрепа за социално включване на 

уязвими групи. 

Целева група  Доставчици на социални услуги и техните служители;  

Социални работници; 

Служители в публични институции, ангажирани с процеса на разработване и 

изпълнение на политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД, АСП, АХУ, 

общини и др.). 

Дейности  Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при 

управлението и предоставянето на социални услуги по места;  

 Наемане на 56 областни координатори по социални услуги към  РДСП; 

 Изготвяне на анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане 

на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по 

операция „Живот в общността” и идентифициране на конкретни населени места, 

в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи модела на 

практика;  

 Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и 

супервизия;  

 Оценка на нуждите и обучение на представители на целевите групи за 

мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на 
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социалните услуги, за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни 

интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето на социални 

услуги;  

 Провеждане на 28 областни семинара за обмен на добри практики и изграждане 

на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации;  

 Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските администрации за 

управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните 

услуги;  

 Оценка на нуждите и обучение на регистрирани доставчици на социални услуги 

за тяхното управление и качествено предоставяне на услугите;  

 Оценка на нуждите и обучение на екипи от съществуващите услуги за 

обслужване на потребителите в съответствие с приложимите норми и стандарти 

 Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора.  

 Изследване на прилаганите в страната стандарти за социални услуги  

Финансиране 5 226 545.95 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

1 800 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти АСП в партньорство с ДАЗД и НСОРБ 

 

Схема: АЗ МОГА ПОВЕЧЕ 

 

Основна цел  Повишаване пригодността за заетост и създаване на възможност за кариерно 

развитие на заети лица по трудов договор и самонаети лица. 

Целева група   Наети лица по трудово правоотношение и самонаети; 

 Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, 

свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за 

придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация; 

 Лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в 

държавната администрация, администрацията на органите за местно 

самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, 

Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната не са 

допустими като целева група по настоящата операция. 

Дейности  Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация 

или за придобиване на ключови компетентности по позиция 2 и 4 от Европейската 

квалификационна рамка за учене през целия живот; 

 Не се допуска обучение за придобиване на професионална квалификация по 

професионални направления с кодове 22, 62, 814 и 86 по СППОО. 

Финансиране 107 757 110 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

  60 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: УСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЪВКАВ ПАЗАР НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на качеството на работната сила, предпоставка за заемане на по-

високо платени позиции на работното място и по-активно участие на заети лица в 

дейности свързани с учене през целия живот; 

Създаване на 10 центъра за кариерно развитие за подпомагане на заети лица. 

Целева група  Заети лица, включително самостоятелно наети. 

Дейности  Разработване на методика и процедурни правила за функционирането на 

кариерни центрове; 

 Създаване на кариерни центрове към дирекции „Регионална служба по 

заетостта” и Централна администрация на Агенция по заетостта; 
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 Закупуване на оборудване и обзавеждане за кариерните центрове; 

 Наемане на служители за работа в кариерните центрове; 

 Обучение на наетите служители; 

 Осигуряване на печатни и информационни материали за потребителите на 

услугите на информационните центрове; 

 Изграждане на партньорска мрежа със социалните партньори, местните власти, 

образователните и обучителни институции и организации, включително 

привличане на експерти при осъществяването на дейността на центровете; 

 Предоставяне на информация и консултация на заети лица, свързани с 

възможности за кариерно и професионално развитие; 

 Разработване на планове за кариерно развитие на заети лица, потребители на 

услугите на центровете; 

 Организиране и провеждане на „Дни на кариерата” най-малко два пъти 

годишно. 

Финансиране 6 000 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

5 800 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициент Агенция по заетостта 

 

Схема: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В СИСТЕМАТА НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

Основна цел  Изграждане на единно звено за предоставяне на телекомуникационни услуги на 

гражданите в  системата на Министерство на труда и социалната политика. 

Звеното предоставя информация и консултация по всички въпроси от 

компетенциите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити към министъра на труда и социалната политика. 

Целева група  Служители на Министерство на труда и социалната политика и второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната 

политика 

Дейности  Създаване на консултантско звено в системата на МТСП за предоставяне на 

телекомуникационни услуги на гражданите; 

 Наемане на 25 служители в консултантското звено за период до 4 години;  

 Доставка на оборудване и приложен софтуер; 

 Адаптиране на софтуера за нуждите на МТСП и второстепенните 

разпоредители;  

 Наемане на специализиран единен безплатен номер за предоставяне на 

информация и консултация на гражданите по въпроси от компетенциите на 

МТСП и второстепенните разпоредители;  

 Разработване на ръководство за предоставяне на услуги и наръчник с най-често 

задаваните въпроси;  

 Информиране и консултиране на широката общественост по въпроси от 

компетенциите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити към министъра на труда и социалната политика; 

 Обучение на служителите за работа със системата за предоставяне на услуги. 

Финансиране 2 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2010-2014 г.); 

1 100 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициент МТСП с партньори ДАЗД, АСП, АЗ, ИА „ГИТ” и 

АХУ 

 

Схема: ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА 
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Основна цел  Насърчаване на географската мобилност на работната сила посредством 

предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица от населени места 

и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за 

лицата да търсят подходяща работа, и в случаите, в които тя е далеч от дома им. 

Целева група  Заети/новонаети лица по трудов договор, които работят в населени места, 

различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие, че: 

 Работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в 

което лицето е регистрирано по настоящ адрес; 

 Лицата не са командировани по смисъла на наредбата за командировките в 

страната; 

 Трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване; 

 Не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското 

стопанство, рибарството и аквакултурите; 

 Не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в 

държавната администрация, администрацията на органите за местно 

самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните 

работи и Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за 

организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта. 

Дейности  Разработване и прилагане на програми и методики за насърчаване на 

мобилността на работната сила (вкл. интегриран пакет от услуги, финансирани от 

ЕСФ и националния бюджет, за лица, които имат желание да работят в населени 

места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес); 

 Предоставяне на информация на безработни и активно търсещи работа лица, 

регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, както и на работодателите за 

възможностите по операцията; 

 Набиране на заявления на заети/новонаети лица, които работят в населено място 

различно от това, в което са регистрирани по настоящ адрес и техните 

работодатели за включване в операцията;  

 Организиране и провеждане от работодателя на въвеждащо/надграждащо 

 обучение с продължителност не по-малка от 30 часа; 

 Средствата се предоставят еднократно на работодателя, в размер на 150 лв. за 

всяко обучено лице; 

 Предоставяне на средства за разходи в реален размер за транспорт от и до 

работното място. Средствата се предоставят месечно след края на отчетния месец 

срещу декларация от работника, че не ползва средства на друго основание за 

същия разход, представяне на разходооправдателни документи (билети или карти) 

и копие от ведомост, заверено от работодателя, което удостоверява реално 

отработените дни.  

Финансиране 8 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

4 900 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по 

заетостта 
Бенефициент Агенция по заетостта 

 

СХЕМА : НА ПЪТ 

 

Основна цел  Разширяване на комплекса от мерки, насочени към насърчаване на географската 

мобилност на работната сила в България, като се обхващат заети лица, които 

пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват 

за целта обществен транспорт. Чрез предоставяне на стимули за работодателите за 

организиране на транспорт за заетите лица в съответното предприятие се 

осигуряват предпоставки за запазване на заетостта на лицата. 

Целева група  Заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са 

регистрирани по настоящ адрес, при условие, че:  
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 работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в 

което лицето е регистрирано по настоящ адрес;  

 лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в 

страната;  

 трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;  

 не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското 

стопанство, рибарството и аквакултурите;  

 не са включени в схема „По-близо до работа” по ОП РЧР;  

 не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в 

държавната администрация, администрацията на органите за местно 

самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните 

работи и Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за 

организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.  

Дейности Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя 

за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца  

Финансиране 20 485 201 лв. – общ бюджет за цялата схема (2012 – 2015 г.) 

10 220 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициент Работодатели 

 

Схема: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

ОТ РАБОТНА СИЛА С ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основна цел  Подпомагане изграждането на действаща система, позволяваща по-доброто 

срещане на търсенето и предлагането на умения на пазара на труда в България, за 

премахване на неравновесията на пазара на труда и насърчаване на 

икономическия растеж. 

Целева група  Служители на МТСП, АЗ и социалните партньори 

Дейности  Изграждане на „Национално звено за прогнозиране развитието на пазара на 

труда в България”; 

 Наемане на експерти в областта на пазара на труда за работа в националното 

звено; 

 Провеждане на проучвания за идентифициране потребностите на 

работодателите в краткосрочен и средносрочен аспект от работна сила с 

определени характеристики;  

 Изготвяне и тестване на макро-иконометричен модел за прогнозиране 

развитието на пазара на труда в средносрочен и дългосрочен аспект; 

 Провеждане на обучение за тълкуване на резултатите от изготвените прогнози и 

формулиране на политики на тази основа;  

 Отпечатване на изготвените доклади въз основа на резултатите от 

социологическите проучвания и получените макро-икономически прогнози;  

Финансиране 900 000 лв. – общ  бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

700 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти МТСП 

Агенция по заетостта 

 

Проект: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА 

НА АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 
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Основна цел  Подобряване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на 

труда, финансирана със средства от държавния бюджет, и укрепване на 

капацитета на служители от институциите на пазара на труда и социалните 

партньори да извършват и организират извършването на оценки на ефектите от 

активните политики на пазара на труда. 

Специфични цели: 

- Подобряване информационното осигуряване на процеса на вземане на решение в 

сферата на пазара на труда. 

- Постигане на максимална степен на съответствие на активната политика на 

пазара на труда и изискванията на стратегията „Европа 2020”. 

- Повишаване административния капацитет на служителите и представители на 

заинтересованите страни за анализ на ефектите на активната политика на пазара 

на труда. 

Целева група  Служители на МТСП, АЗ и социалните партньори. 

Дейности  Извършване на последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара 

на труда на индивидуално ниво, в т.ч. и на следните ефекти: ефект на мъртвото 

тегло; ефект на заместването; ефект на изместването. 

 Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара 

на труда за избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално 

развитие на страната за периода 2000-2011 г. (макро-оценка); 

 Извършване на последваща оценка на всички елементи (програми и мерки за 

заетост) на активната политика на пазара на труда в следните направления: 

насоченост; релевантност към стратегията на ЕС „Европа 2020”; икономичност; 

ефективност; ефикасност; 

 Провеждане на обучения на представители на целевите групи за: планиране, 

изготвяне, провеждане или възлагане провеждането на оценки на ефекта от 

провежданите политики на пазара на труда; анализиране и прилагане на 

резултатите от оценките в процеса на планиране и реализация на политиките на 

пазара на труда. 

 Организация на работни срещи и публични събития със заинтересованите 

страни за представяне на резултатите и обсъждане на мерки за подобряване 

качеството и ефективността на активните политики на пазара на труда. 

Финансиране 660 348 лв. – общ  бюджет на проекта (2012-2014 г.) 

660 348 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти Дирекция „Политика на пазара на 

труда”, МТСП 

Агенция по заетостта 

 

Схема: БЕЗОПАСЕН ТРУД 

 

Основна цел  Подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и 

изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.  

Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при 

регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система 

от трудови стандарти.  

Повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. 

Целева група  Заети лица в малки, средни и големи предприятия. 

Дейности  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, 

общо или на отделни елементи от нея (задължителна дейност); 

 Модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи 

обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване 

условията на труд; 

 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло; 
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 Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във 

връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии; 

 Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и 

технологии. 

Финансиране 70 734 692 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

26 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Агенция по заетостта Бенефициенти Малки, средни и големи предприятия в 

качеството си на работодатели 

 

Схема: ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Повишаване на качеството на работа на ИА ГИТ и гарантиране на ефективното 

прилагане на трудовото законодателство чрез реорганизация на дейността на 

Инспекцията по труда съобразно подходящи добри практики на други държави – 

членки на Европейския съюз. 

Целева група  Служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 

Дейности  Преглед на прилаганите процедури в дейността на инспекторите; 

 Описване на тези, за които не се изискват инспекторски права; 

 Проучване и анализ на възможността за прилагане в условията на ИА ГИТ най-

малко на три европейски практики със сходни процедури; 

 Разработване на процедури за дейности, за които не се изискват инспекторски 

права; 

 Разработване на профил за лицата, които ще изпълняват асистентски функции; 

 Подбор и назначаване на 110 лица за асистенти в инспекционната дейност; 

 Оборудване на новосъздадените работни места; 

 Теоретично и практическо обучение на назначените за асистенти 110 лица по 

разработените процедури; 

 Поддържащо и надграждащо обучение на 460 служители от специализираната 

администрация на ИА ГИТ; 

 Поемане дейностите от обучени асистенти; 

 Осигуряване на възнаграждения на наетите асистенти в инспекционната 

дейност за период до 41 месеца; 

 Вътрешен мониторинг и коригиращи действия с цел непрекъснато подобряване. 

Финансиране 3 500 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

1 700 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

 МТСП Бенефициент ИА ГИТ 

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
 

Основна цел  Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите 

специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическа и 

управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване 

Целева група  Педагогически специалисти в държавни, общински и частни училища; 

Дейност І е фокусирана към учителите до 35 години, които желаят да повишат 

квалификацията си. 

Дейности І. Изграждане на механизъм за професионално израстване на млади 

педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си  

I.1. Осигуряване на достъп до програми за едногодишно специализиращо 

обучение във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация 

(напр. по чужд език, детски начален учител, за придобиване на професионална 
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квалификация „учител”, по информатика и информационни технологии и др.); 

3. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители. 

ІІ. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически 

специалисти, доказали своите професионални качества 

1. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие 

на изявени учители чрез осигуряване на информираност и достъп до:  

- краткосрочни и специализирани форми за обучения;  

- съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния интерес и 

доказани добри практики; 

- възможности за публикации в специализирани педагогически издания.  

2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно 

признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и 

компетентностите в областта на чуждите езици с цел достигане на ниво в 

съответствие с европейската езикова рамка за учители: преподаващи чужд език 

като учебен предмет;  преподаващи учебен предмет на чужд език; преподаващи 

чужд език по професията в професионалните гимназии и др. 

ІІІ. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на: детски учители за 

работа в групите за задължителна предучилищна подготовка; учители за 

формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда; 

учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и 

ученици със специални образователни потребности; педагогически специалисти 

за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците; 

педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и 

други; педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната 

просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от 

две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността 

повече от три учебни години; 

ІV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на: 

педагогически специалисти за формиране на управленски знания, умения и 

компетентности, в т.ч. базови, свързани с управление на образователно-

възпитателния процес, на взаимоотношенията със заинтересовани страни, с 

развитието на човешките ресурси, на бюджетни средства и др.; директори на 

детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани 

бюджети. 

V. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители 

Финансиране 60 160 045, 27 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

42 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти МОН, НИОКСО 

 

Схема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, 

СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 3 

 

Основна цел  Повишаване интереса на младите хора към реализация в сферата на 

образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като 

се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и 

млади учени. Изпълнението на предвидените дейности ще стимулира развитието 

на научния потенциал във висшите училища и научните институции. 

Целева група  Докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени във висши училища и 

научни организации. 

Дейности 1. Подкрепа на нови и започнали докторски програми :  

 Предоставяне на допълнителни средства на докторанти в рамките на нови и 

започнали вече докторски програми за осъществяване на научни цели и задачи. 
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Средствата са насочени към повишаване на мотивацията на младите хора;  

 Подкрепа за подготовката на дисертационния труд, например: разработване на 

научни планове, използване на експертизата на хабилитирани лица от съответната 

област, достъп до специализирана апаратура и оборудване;  

 Насърчаване на академичната мобилност, например: участие в международни 

научни форуми, участие в практическа и експериментална дейност във водещи 

научни центрове;  

 Подкрепа за научни публикации, като част от подготовката на докторанта.  

2. Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени:  

 Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на 

квалификацията на младите хора, работещи в сферата на науката с участието на 

специалисти от съответната научна област;  

 Подкрепа за научни публикации в международно признати списания;  

 Дейности, насочени към развитие на научния потенциал на младите учени в 

международна среда: научен обмен, участие в работни срещи, семинари, 

конференции и конгреси;  

 Подкрепа за провеждането на научни изследвания, свързани с повишаване на 

научния потенциал; програми, подкрепящи създаването на връзки между 

публични научни и частни структури за трансфер на знания; 

 Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки; 

прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени. 

Финансиране 21 916 513,39 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

  8 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти Висши училища, създадени в съответствие с 

разпоредбите на Закона за висшето образование и 

техните звена по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от Закона за 

висшето образование; Българската академия на 

науките и нейните основни структурни звена; 

Националният център за аграрни науки и неговите 

основни структурни звена; Научни организации по 

смисъла на чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето 

образование; Научноизследователски институт или 

център по смисъла на чл. 60 от Закона за 

администрацията; научна организация, по смисъла 

на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

насърчаване на научните изследвания  

 

Схема: УЧЕНИЧЕСКИ И СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 

 

Основна цел  Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия 

за ученици и студенти; улесняване на прехода от училище към работно място и 

повишаване на успешната реализация на трудовия пазар; изграждане на 

партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса. 

Целева група  Ученици, студенти, учители и преподаватели. 

Дейности 1: Ученически практики 

 Координиране на ученическите практики чрез РИО; 

 Подбор на работодатели и ученици; 

 Разработване на програми за провеждане на практиките; 

 Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и 

наблюдаващия учител по подходящ начин в трудовата среда; 

 Организация на обучението и наставничеството; 

 Провеждане на практика в реална работна среда;  

 Удостоверяване на завършената практика.  
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2: Студентски практики 

 Координиране на студентските практики чрез висшите училища; 

 Подбор на работодатели и студенти от висшите училища; 

 Разработване на програми за провеждане на практиките; 

 Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаваните и 

наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудовата среда; 

 Организация на обучението и наставничеството; 

 Провеждане на практика в реална работна среда;  

 Удостоверяване на завършената практика. 

Финансиране 59 000 000 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2015 г.); 

22 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициент  МОН 

 

Схема: КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Подпомагане процеса на интеграция и по-лесната адаптация към динамичните 

условия на пазара на труда на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда 

чрез обучение за придобиване или повишаване на професионалната 

квалификация, както и за обучение по ключови компетентности и мотивационно 

обучение.  

Целева група  Безработни лица, притежаващи изискуемото по ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо 

образователно равнище за съответната професия или специалност. 

Дейности  Обучение по професионална квалификация до не по-висока от трета 

квалификационна степен. Не са допустими обучения по професионални 

направления 621 - Растениевъдство и животновъдство и 623 – Горско стопанство 

от СППОО; При провеждане на обучения за придобиване на професионална 

квалификация, минималната продължителност на обученията за съответната 

квалификационна степен и/или част от професия следва да бъде не по-малка от 

посочената в чл. 5, ал.2. т.1 от ПМС 251/21.10.2009 г. Курсът следва да води до 

придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част от 

професия, удостоверени чрез съответен документ.  

 Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно 

Европейската референтна рамка. На са допустими обучения по Ключови 

компетентности 1 и 8; При провеждане на обучения по ключови компетентности, 

продължителността на обученията за съответната ключова компетентност, следва 

да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.2 от ПМС 251/21.10.2009 г. 

Изключение се допуска за Ключова компетентност 2 – Общуване на чужди езици, 

където минималната продължителност следва да бъде не по-малко от 100 учебни 

часа.  

 Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в 

изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионално 

развитие и усъвършенстване.  

Финансиране 6 806 688 лв. - общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

5 300 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

АЗ Бенефициенти Образователни институции;  

Обучаващи институции/ организации 

 

Схема: ПОДКРЕПА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
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Основна цел  Повишаване ефективността в работата на институциите на пазара на труда, 

социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното 

институционално изграждане. 

Целева група  Безработни младежи до 29 г. с висше образование 

Дейности 1. Разработване на методика за оценка на потребностите от стажанти в МТСП, МЗ 

и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на 

труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването.  

2. Ежегодно идентифициране на потребностите на МТСП, МЗ и БРБК към 

министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването от 

стажанти.  

3. Набиране на заявления от страна на безработни младежи до 29-годишна възраст 

от групите в неравностойно положение на пазара на труда, желаещи да бъдат 

включени в стаж в МТСП, МЗ или ВРБК към министъра на труда и социалната 

политика/ министъра на здравеопазването. Включените в стаж лица следва да 

отговарят на следните условия:  

 да са безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда” на Агенцията 

по заетостта;  

 към датата на включване в стажа имат завършено висше образование;  

 общата продължителност на трудовия стаж/ професионалния опит към датата на 

включване в стажа не е повече от 3 г.;  

 да не са навършили 29-годишна възраст към датата на приключване на стажа. 

4. Подбор и наемане на до 600 безработни младежи до 29-годишна възраст от 

групите в неравностойно положение на пазара на труда, за период от 9 месеца под 

формата на стаж. Едно и също лице може да участва само веднъж в стаж, 

независимо в коя административна структура се провежда стажът.  

5. Организация на въвеждащо групово обучение за стажантите на тема 

„Въведение в държавната администрация”, чиято максимална продължителност 

не може да надвишава 3 дни (18 астрономически часа). В обучението следва да 

бъдат включени като минимум следните теми: 1) правна рамка на държавната 

администрация; 2) оформяне и работа с документи; 3) устройство и структура на 

държавната администрация; 4) статут на държавния служител; 5) национални и 

европейски политики в сферата на труда и социалната политика.  

6. Разработване на индивидуални програми за интегриране и въвеждане за работа 

с подбраните стажанти.  

7. Провеждане на еднократно въвеждащо индивидуално обучение. Обучението се 

провежда за всеки стажант и е с максимална продължителност до 2 дни (12 

астрономически часа).  

8. Провеждане на стажа с напътствието на наставник от съответната 

административна структура. 

Финансиране 2 543 217 лв. - общ бюджет за цялата схема (2012-2014 г.); 

2 100 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти 1. МТСП и ВРБК към министъра на труда и 

социалната политика. 

2. Министерството на здравеопазването (МЗ) и 

ВРБК към министъра на здравеопазването. 

 

Схема: ПОМОЩ В ДОМА 

 

Основна цел  Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот  и грижа в 

домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за 

самообслужване и са в риск от социална изолация. 

Целева група  Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
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пенсиониране; 

Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Дейности  Създаване на Центрове за грижа в домашна среда или Звена за грижа в домашна 

среда към съществуващите Домашни социални патронажи на територията на 

страната, в които се извършват следните дейности: 

 Подбор и наемане на персонал на трудов договор в центровете и звената за 

грижа в домашна среда; 

 Обучение на персонала; 

 Информиране и консултиране на кандидат – потребители на територията на 

съответното населено място; 

 Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които 

се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, 

помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, рехабилитационни или 

други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско 

или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 

 Предоставяне на почасови услуги за комунално- битови дейности като 

пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от 

ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, 

извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с 

продукти на потребителя и др.. 

 Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на 

обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални 

контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и 

др.помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните 

институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с 

представителите на целевата група. 

Финансиране 32 426 276 лв. - общ бюджет за цялата схема (2012-2014 г.); 

23 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

АСП Бенефициенти 1.Общински предприятия, създадени по реда на 

Закона за общинската собственост  - доставчици 

на социални услуги – за новосъздадени Центрове 

за услуги в домашна среда 

2.Общински структури, самостоятелни 

юридически лица или поделения, създадени в 

съответствие с приложимото законодателство, 

предоставящи услугата „Домашен социален 

патронаж” – за създаване на Звена за услуги в 

домашна среда. 

 

Схема: СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА 

НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Основна цел   Създаване на гъвкава система за идентифициране и признаване на знания, 

умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене; 

 Подобряване на достъпа до образование и обучение чрез осигуряване на 

равнопоставеност на различните видове учене; 

 Създаване на предпоставки за успешно прилагане на Стратегията за учене през 

целия живот и Стратегия Европа 2020; 

 Повишаване пригодността за заетост, достъпа до пазара на труда и повишаване 

на социалната интеграция; 

Целева група  Възрастни (лица над 16 г.), които желаят да валидират знанията/ компетенциите 

си; служители на държавните институции и на други организации, които директно 
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участват в процеса на оценяване на знанията и внедряване на системата за 

валидиране.  

Дейности  Анализ на изходната ситуация, интересите и потребностите на потребителите и 

заинтересованите страни от създаване на Система за идентифициране и 

признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности;  

 Анализ на практики в други страни от Европейския съюз, успешно въвели 

подобни системи;  

 Разработване на предложения за нормативно регламентиране и въвеждане на 

Системата за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, 

умения и компетентности, съвместно със социалните партньори - 

институционални отговорности, механизми за приравняване на придобитите 

неформални умения и компетентности и др. ; 

 Подготовка на институциите за документиране и прозрачност на резултатите от 

процеса на признаване на неформално придобити знания, умения и 

компетентности: разработване на правилници, инструкции, инструментариум за 

оценяване;  

 Обучение на оценители и представители на администрацията и на обучаващите 

институции, участващи в процеса на признаване на неформално придобити 

знания, умения и компетентности;  

 Внедряване на Системата за идентифициране и признаване на неформално 

придобити знания, умения и компетентности чрез пилотно тестване по 

разработената технология; 

 Организиране на широка информационна кампания с участие на социалните 

партньори (работодатели и синдикати) за възможността неформално придобити 

знания, умения и компетентности да се удостоверят чрез документи за придобита 

професионална квалификация (информационни материали, телевизионни филми и 

реклами, срещи с браншовите организации на работодателите, работа с 

представителни организации на уязвими групи на пазара на труда, в частност – 

сред ромската общност и др.). 

Финансиране 5 862 200 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

5 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти МОН, НАПОО, Национално 

представителни организации на 

работниците и служителите и на 

работодателите  

 

 

Схема: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

Основна цел  Превеждане на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за  

специалисти с определена квалификация. Укрепване на връзката между висшите 

училища от една страна и работодателите – от друга, в т. ч. на ръководни нива и 

ключови експерти, които съвместно да предефинират и актуализират учебните 

планове и програми в системата на висшето образование. 

Целева група  Студенти, преподаватели. 

Дейности  Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните 

потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво. 

Привличане на специалисти от съответния бранш. 

 Включване на бизнеса в образователния процес на висшите училища. – 

създаване на връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите 

училища от една страна и представители на работодателски организации, 

работодатели и др. Приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми 
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 Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните. 

 Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична 

среда. 

 Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване. 

Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми – посещения 

на студентите в реална работна среда, семинарни занятия за студентите с 

участието на представители на бизнеса, сключване на споразумения между 

университета и партньорите за съвместно бъдещо партньорство и др. 

Финансиране 11 571 996,29 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

  9 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти Висши училища, Национално 

представителни организации на 

работодателите, работодатели, 

браншови организации  

 

Схема: СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

 

Основна цел  Надграждане на първата фаза на проект „Повишаване на квалификацията на 

преподавателите във висшите училища” чрез надграждане на създадената система 

за квалификация и кариерно развитие на преподавателите във висшите училища 

чрез продължаващи обучения в ключови области като чуждоезикови умения, 

умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

преподаването, придобиване на специфични професионални знания и 

компетенции, свързани със съвременните програми за обучение. 

Целева група  Преподаватели във висши училища. 

Дейности 1. Осигуряване на обучения за преподавателите във висшите училища по 

въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ ; 

2. Провеждане на интензивно чуждоезиково обучение; 

3. Провеждане на курсове, свързани със: 

 идентифицирани потребности на преподавателите във висшите училища от 

специализирани обучения; 

 съвременните образователни стратегии и технологии; 

 разработване на учебно съдържание, планове и програми обвързани със 

Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS); 

 методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност; 

4. Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и 

за обучение, ориентирано към пазара на труда. 

5.Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване 

на преподавателите във висшите училища (съгл. Закона за развитието на 

академичния състав в Република България). 

Финансиране 2 621 207 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

1 200 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти Висши училища 

 

 

Схема: ПОВИШАВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И МОТИВАЦИЯТА НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ 

 

Основна цел  Повишаване на професионалния капацитет на служителите от сферата на 

здравните услуги. 

Целева група  Служители на доставчици на здравни услуги, започнали обучение за придобиване 
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на специалност в здравеопазването по реда на Наредба № 34/2006г. 

Дейности  Набиране на заявления и избор на специализанти, след сключен договор за 

обучение по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването, в качеството им на служители на доставчици на 

здравни услуги;  

 Осигуряване на теоретично и/или практическо обучение за период до 15 месеца, 

съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма за всяка 

специалност за оставащото време на обучението;  

 Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите 

умения определени в утвърдената учебна програма и индивидуалния учебен план;  

 Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на 

съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране;  

 Набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от 

специализантите по време на обучението;  

 Популяризиране на възможностите за участие в схемата сред служителите на 

доставчиците на здравни услуги.  

Финансиране 10 270 100 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2014 г.); 

9 500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти Министерство на здравеопазването  

ВРБК към Министерство на здравеопазването  

 

Схема: ИНТЕГРА 

 

Основна цел  Повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-

маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход. 

Целева група   Уязвими групи на пазара на труда, неактивни и търсещи работа лица.  

 Деца и ученици, в т.ч. със специални образователни потребности, 

представители на уязвими етнически групи – роми и др., както и техните 

родители.  

 Педагогически персонал.  

 Лица, отпаднали от образователната система.  

 Социално изключени лица и уязвими групи, включително представители на 

уязвими етнически групи и хора с увреждания.  

 Служители в институциите на пазара на труда на национално и регионално 

равнище.  

 Служители в публични институции, ангажирани с процеса на предоставяне на 

социални и здравни услуги, социални работници в сферата на социалните услуги, 

служители в доставчици на социални и здравни услуги.  

Дейности  Набиране на заявления и избор на специализанти, след сключен договор за 

обучение по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването, в качеството им на служители на доставчици на 

здравни услуги  

  Осигуряване на теоретично и/или практическо обучение за период до 15 

месеца, съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма 

за всяка специалност за оставащото време на обучението  

 Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите 

умения определени в утвърдената учебна програма и индивидуалния учебен план.  

 Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на 

съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране.  

 Набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от 
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специализантите по време на обучението.  

 Популяризиране на възможностите за участие в схемата сред служителите на 

доставчиците на здравни услуги.  

Финансиране 4 814 043 лв. – общ бюджет по цялата схема (2012-2015 г.); 

2 400 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МТСП Бенефициенти Община Видин  

Община Девня  

Община Дупница  

Работодатели.  

Неправителствени организации. 

 

Схема: ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ  
 

Основна цел  Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на 

образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение. 
 
Специфични цели: 

 ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им 

включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и 

интеграция; 

 повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на 

приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, 

съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик; 

 повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни 

увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа 

на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания; 

 изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за 

деца с умствена изостаналост от интернатен тип; 

 създаване  на положителни нагласи в училищната и родителската общност към 

включващото обучение за постигане на интеграционен ефект. 

Целева група   Деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности; 

 Ученици със специални образователни потребности (СОП); 

 Специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори 

на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане; 

 Директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците 

от целевите групи. 

Дейности  Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от 

предучилищна възраст; 

 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо 

обучение в пилотни общообразователни училища; 

 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото 

 обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища 

за деца с нарушено зрение и с увреден слух; 

 Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните 

училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно 

помощно училище от интернатен тип; 

 Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно 

обучение на деца със специални образователни потребности (СОП). 

Финансиране 14 000 000 лв. – общ бюджет за цялата схема (2011-2014 г.); 

9 100 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент МОН  
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Схема: ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Основна цел  Обща цел: 
 
Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, 

включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, 

както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, 

чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности 
 
Специфични цели: 

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши 

мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, 

съобразно техните интереси и потребности; 

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности; 

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към 

предпочитана от тях личностна изява; 

4. Да се ограничи броят на преждевременно    отпадащите от образователната 

система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия) . 

Целева група  Целевата група са ученици в държавни и общински училища, включително и 

ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа и ученици с  риск от 

отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие. 

Дейности 
 
Дейност 1: Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на 

проектните дейностите; 

Дейност 2: Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни 

дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в 

областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното 

образование и здравословния начин на живот, както и други ключови 

компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка; 

Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през 

периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси 

в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното 

образование и здравословния начин на живот както и други ключови 

компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка; 

Дейност 4: Разработване и прилагане на програми,  за ученици с прояви на 

агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с 

цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са 

основани на   добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности. 

Финансиране 94 444 852 лв. – общ бюджет по цялата схема (2011-2014 г.); 

31 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН Бенефициенти MOMH чрез дирекция „Достъп до 

образование и подкрепа на 

развитието” 

 

Схема : РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

Основна цел  Разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното 

образование (ЕСУПО) в Република България.  

Целева група  Обучаеми и обучаващи, служители в образователни институции, работодатели 

Дейности  Изработване на система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на 
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професионалното образовнание;  

 Изработване на модел и нормативно осигуряване на ЕСУПО; 

 Разработване на механизми за поддържане и развитие на ЕСУПО; 

 Изграждане на ЕСУПО в професионалните гимназии (училища). 

Финансиране 1 185 000 лв. (2011-2015 г.) 

500 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент МОН 

ЦКОКО 

 

Схема: РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В 

СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основна цел  Развитието на електронни форми на дистанционно обучение. 

Целева група  Студенти, възрастни, (вкл. преподавателите във ВУ) 

Дейности  Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за 

прилагане на електронни форми на дистанционно обучение;  

 Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на 

стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, 

системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за 

осигуряване и контрол на качеството;  

 Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала;  

 Изграждането на центрове, които предлагат електронни форми на 

дистанционно обучение и услуги и са осигурени с необходимия квалифициран 

академичен състав и експерти, оборудване, софтуер и литература;  

 Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение;  

 Разработване, апробиране, и провеждане на електронни модули и курсове в 

сътрудничество с водещи компании от различни сектори на икономиката и 

водещи европейски центрове;  

 Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на 

дистанционно обучение.  

Финансиране 34 469 570,79 лв. (2011-2014 г.) 

26 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

МОН  Бенефициент Висши училища  

Основни звена на висшите училища по 

чл. 25, ал. 2, от Закона за висшето 

образование  

 
Схема: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
Основна цел  Подобряване качеството на услугите, свързани с придобиване, разширяване и 

усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети 

и безработни лица в контекста на ученето през целия живот. 

Целева група  Служители в ЦПО, ангажирани с дейностите по планиране, организиране и 

контрол на качеството на обучението – директори, организатори на обучение, 

методисти, членове на учебно-методически съвети и други органи 

(консултативен, управителен, надзорен и др. съвети) и обучаващ персонал-

преподаватели по теория и практика, обучаващи на работното място 

(инструктори, наставници) 

Дейности  Проучване на потребностите от специализирана информация, актуализиране, 

разширяване и усъвършенстване на квалификацията на различните групи 
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персонал в ЦПО в контекста на подобряване на качеството на предоставяните 

услуги; 

 Разработване на специализирани наръчници за двете целеви групи в 

съответствие с идентифицираните потребности; 

 Обсъждане на разработеното съдържание на наръчниците с представители на 

целевите групи, с цел допълване и прецизиране на определени тематични 

области, важни за практиката (в рамките на 14 фокус-групи и 7 работни срещи); 

 Окончателно оформяне, издаване и разпространение на наръчниците във всички 

ЦПО с активна лицензия; 

 Обучение на 1000 служители и 2650 обучаващи в ЦПО в подкрепа на 

практическото прилагане на включените в наръчниците подходи, методи, 

инструменти и техники. 

Финансиране   3 000 000 лв.   - общ бюджет (2011 - 2014 г.) 

  2 350 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. 

Договарящ 

орган 

Министерство на  

образованието и науката 
Бенефициент Национална агенция  за 

професионално образование и 

обучение  

 

 



Приложение 2 

 1 

Финансиране на активната политика на пазара на труда през 

2014 г. (съгласно Закона за насърчаване на заетостта) 
 

Максималните размери на средствата за 2014 г., които се осигуряват от бюджета за активна 

политика на МТСП за едно лице, са както следва: 
 

Трудово възнаграждение на безработните лица, лицата, придобили право на професионална 

пенсия за ранно пенсиониране и лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, включени в програми и мерки съгласно ЗНЗ - 340 лв. при пълен работен ден, с 

изключение на включените лица в следните програми: 

 Програма „Старт на кариерата” - 400лв.; 

 Средства за наставник - 140 лв.;  

 Национална програма „Активиране на неактивни лица” - 340 лв. за наетите със средно 

образование ромски медиатори; 400 лева за наетите с висше образование ромски 

медиатори, 450 лева за наетите психолози и 450 лв. за наетите мениджъри на случай; 

 Национална програма “Помощ за пенсиониране”; Национална програма „Мелпомена”, 

Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания; Национална 

програма “Нова възможност за заетост“; насърчителни режими съгласно чл. чл. 36, 36а, 

36б, 52, 53, 53а и 55а от Закона за насърчаване на заетостта - 370 лв. за наетите лица с 

висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и 

квалификационно ниво, съгласно НКПД 2011г., е определено като завършена степен на 

висше образование. 
 

Почасово трудово възнаграждение на лицата, включени в определени програми и мерки 

съгласно ЗНЗ - 2.03 лв.; 2.21 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за 

заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД 

2011г., е определено като завършена степен на висше образование, по Национална програма 

“Помощ за пенсиониране”, Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни 

увреждания и насърчителните режими съгласно чл. 36а, 52, ал. 2, 53 и 53а от Закона за 

насърчаване на заетостта .   

Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в 

нормативните актове по неговото прилагане – за конкретните случаи. 
 

Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и 

професионална болест", фонд "Общо заболяване и майчинство" върху полученото, 

включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото 

брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от 

Закона за насърчаване на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, 

както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната 

здравноосигурителна каса, определени в Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2014 г. и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2014 г. 

Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Безработица" върху полученото, 

включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото 

брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от 

Закона за насърчаване на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, 

определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 

 

Максималнят размер на средствата за трудово възнаграждение по чл. 36б от ЗНЗ се 

използва като база за изчисляване на сумите, които се предоставят по мярката съгласно 

чл. 36б, ал. 2 от ЗНЗ.  

 

Обучение на възрастни – за едно лице:  
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 Обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация (300 

учебни часа) - 600 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”; 

 Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация (660 

учебни часа) - 1 200 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”;  

 Обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация (960 

учебни часа) - 1 800 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”; 

 Обучение за придобиване на квалификация по част от професията - 600 лв. 

максимален размер при 300 учебни часа, пропорционално на учебните часове, за 

безработни лица, лица, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, 

изтърпяващи наказание „лишаване от свобода”; 

 Обучение за придобиване на професионална квалификация - 300 лв. максимален 

размер за заети лица. 

 Обучение за придобиване на „Обществени и граждански компетентности” (30 

учебни часа) – 140 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право 

на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”, за заети лица – 70 лв. максимален размер; 

 Обучение за придобиване на ключова компетентност „Инициативност и 

предприемачество” (30 учебни часа) – 140 лв. максимален размер за безработни 

лица, лица, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи 

наказание „лишаване от свобода”, за заети лица – 70 лв.; 

 Обучение за придобиване на ключова компетентност „Общуване на чужд език-

български език” (180 учебни часа) – 450 лв. максимален размер за безработни лица; 

 Мотивационно обучение (30 учебни часа) - 80 лв., максимален размер; 

Обучение на обучаващи - до 200 лв. при не по-малко от 40 учебни часа за едно лице. 

Професионално ориентиране - 50 лв. за едно лице. 
 

Групова рискова застраховка на включените в обучение безработни лица за срока на 

обучението – за конкретните случаи. 
 

Осигуряване на стипендия, транспортни и квартирни разходи на безработните лица, 

участващите в мотивационно обучение, обучение за ограмотяване, придобиване на 

професионална квалификация или обучение по ключови компетентности - за времето на 

обучение: 

 стипендия - 8 лв. на присъствен ден; 

 ежедневни транспортни разходи по тарифата на най-евтиния транспорт от населеното 

място, в което живее лицето, до населеното място, в което се провежда обучението и 

обратно, съобразено с графика на обучението, когато ежедневните транспортни 

разходи са по-ниски от ежедневните квартирни разходи - максимална сума 10 лв. на 

ден; 

 транспортни разходи за посещение (отиване и връщане) на населеното място по 

постоянно местоживеене един път в месеца, когато обучението е с продължителност 

над 1 месец - до 60 лв.  на човек ежемесечно; 

 квартирни разходи – 35 лв./ден (максимален размер); 
 

Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица: 

 еднократна сума по действително направени разходи, за пренасяне на покъщнина на 

безработния и неговото семейство – максимален размер 600 лв.  
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 за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително 

направените разходи; 

 за транспортни разходи за представяне пред работодател – до 20 % от трудовото 

възнаграждение за субсидирана заетост (до 68 лв.) ежемесечно  
 

Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица за действително направени 

транспортни разходи за ежедневно придвижване до местоработата и обратно на работниците и 

служителите, живеещи извън границите на населеното място по месторабота  - до 100 лв. 

месечно на едно и също наето лице. 
 

Лихви по кредити, отпуснати по гаранционни схеми, за кредитиране на лица с увреждания, при 

развиване на стопанска дейност и разкриване на нови работни места – 10 %. 
 

Средства за квалификация под формата на кредит по предмета на стопанска дейност и/или 

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – 1 000 лв. максимален 

размер. При успешно завършване на обучението се опрощава 1/2 от ползвания кредит. 
 

Допълнителни средства за наемане на друг безработен член от семейството без право на 

парично обезщетение по чл. 47, ал. 4 от ЗНЗ - четирикратния размер на субсидираната сума за 

трудово възнаграждение – 1 360 лв.  
 

Допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по 

предмета на дейност и/или нейното управление по кредитирания бизнес проект на лицата по чл. 

49 от  ЗНЗ - 300 лв.  
 

Средства за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица, регистрирали 

микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия (по одобрен от 

териториалното поделение на Агенцията по заетостта бизнес проект) (чл. 30а, ал. 1, т.16)  - до 

2 500 лв. съгласно одобрения бизнес проект.  
 

Допълнителни месечни суми (чл. 30а, ал. 1, т. 21 от ЗНЗ) за фонд  “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК 

(върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно Закона 

за бюджета за ДОО), за  срок не повече от 12 месеца. 
 

Разходи за ползвани външни консултантски услуги и съпътстващи услуги от лицата по чл. 47, 

ал. 1 и чл. 49 от ЗНЗ с номенклатура и лимити на средствата, определени съгласно правилника 

за прилагане на закона - до 500 лв.  
 

Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни социални помощи, да 

започнат работа без посредничеството на Агенцията по заетостта (чл. 42а от ЗНЗ) – 30 лв.  
 

Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди в 

трудоспособна възраст, получаващи месечни социални помощи, да започнат работа без 

посредничеството на Агенцията по заетостта (чл.42а от ЗНЗ) - 40 лв. 
  

По ПМС № 141/2000 г./изм. и доп./ - еднократни парични обезщетения по чл.1, ал.1 в размер на 

1 000 лв. и  допълнителни средства по чл.5 в размер на 1 000 лв. 
 

При предоставяне на финансови средства за активна политика се спазват разпоредбите на 

Закона за държавните помощи.   

Средствата за проект „Красива България” се изразходват по ред и видове разходи, 

определени от Управителния съвет на проект „Красива България”. 

Финансовите параметри в приложението се отнасят за нововключените лица през 2014 г. и за 

лицата включени в обучения и в програми, проекти и мерки за заетост и обучение през 

предходни години.  
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НП "Нова 

възможно

ст за 

заетост"

НП “От 

социални 

помощи 

към  

осигуряване 

на заетост”

НП 

"Асистент

и на хора 

с 

увреждан

ия"

НП 

"Активиран

е на 

неактивни 

лица"

П-ма 

"Старт 

на 

кариерат

а" 

НП 

“Помощ за 

пенсионир

ане”

НП за 

заетост и 

обучение 

на хора с 

трайни 

увреждани

я

Програм

а 

"Мелпо

мена"

Кредит 

без лихва 

за хора с 

увреждан

ия

Проект 

„Шанс за 

работа - 

2014”

Проект 

„Компас” 

Проект „От 

обучение 

към 

заетост”

Проект „ПРО-

МО-ПРИ“

Национална 

програма 

"Възобновяване 

и опазване на 

българската 

гора"

1. Трудово възнаграждение лв. 340 x x x x x x

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв. 340/370 340/400/450 400 340/370 340/370 340/370

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03 x x х х

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв. 2.03/2.21 2.03/2.21

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

x x x x x x x x x x x x

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ
x x x x x x x x x x x x

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО x x x x x x x x x x x x

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК % x x x x x x x x x x x x

8.2. - фонд "Безработица" % x x x x x x x x x x

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600
x x х x x x x x x

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200 x x x

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800 x x x

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.
x x

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140 x x x x

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140 x

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80 x x x x x

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200 x

16. Професионално ориентиране лв. 50 x

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн x x x x x x x x x

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10 x x x x x x x x

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.
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20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60
x x x x x x

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн x x x x x x

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ x x x x x x x x x

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10
x

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40
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1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Национална 

програма за 

обучение и 

заетост на 

бежанци

Национална 

програма 

"Клио"

Програма за 

обучение на 

безработни 

лица на 

социално 

подпомагане

Проект 

„Сдружен

ия за 

квалифик

ация”

„Национа

лна 

програма 

„Сигурно

ст”

Обучение на 

възрастни в 

ЦРЧРРИ

Професио

нално 

ориентира

не на 

безработн

и лица, 

насочени 

от АЗ, в 

лицензира

ни 

институци

и 

Регионални 

п-ми за 

заетост (чл. 

31 от ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

работодател

ите да 

наемат 

безработни 

лица до 29-

год. възраст 

(чл. 36, ал.1 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите да наемат 

безработни лица до 29-год. 

възраст с трайни 

увреждания, включително 

военноинвалиди, както и 

младежи от социални 

заведения, завършили 

образованието си  (чл. 36, 

ал. 2 от ЗНЗ)

x x х x

340/370 340/370

x x

x x х x x x

x x х x x x

x x х x x x

x x х x x x

x x х x x x

x x x x

x

x

x

x

x

x

х

x x

x

x x x x
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Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3
20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

x

x

x x x x
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Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3

6
=

5

Средства

М
я

р
к

а

М
а
к

си
м

а
л

н
и

 р
а
зм

ер
и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчаване на 

работодателите да 

наемат безработни 

лица до 29-год. 

възраст на непълно 

работно време (чл. 

36а от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите да 

наемат безработни 

лица до 29-годишна 

възраст, завършили 

средно или висше 

образование и без 

трудов стаж (чл.36б 

от ЗНЗ)

Насърчаван

е на 

работодател

ите да 

разкриват 

работни 

места за 

стажуване  - 

(чл. 41 от 

ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите 

да разкриват 

работни места за 

чиракуване за 

безработни лица 

до 29 - год. 

възраст (чл 41а 

от ЗНЗ) 

Насърчава

не на 

териториал

ната 

мобилност 

на 

безработни

те лица 

(чл. 42 от 

ЗНЗ)

Насърчи

телна 

мярка за 

безработ

ни (чл. 

42а от 

ЗНЗ)

Насърчава

не на 

работодат

елите да 

наемат 

безр. лица, 

за 

половинат

а от 

работното 

време (чл. 

43 от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите 

да поддържат и 

повишават 

квалификацията 

на наетите 

работници и 

служители (чл. 

44 от ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

работодатели

те да наемат 

безработни 

лица на 

мястото на 

заети, 

изпратени за 

обучение (чл. 

45 от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите 

да разкриват 

работни места за 

придобиване на 

квалификация 

чрез стажуване 

(чл. 46 от ЗНЗ) 

Насърчаван

е на 

предприема

чеството 

(чл.47 от 

ЗНЗ)

x x x

340/370

х

2.03/2.21

х

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x

x

x

x
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Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3
20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

x

х

х

Page 6 of 10



Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3

6
=

5

Средства

М
я

р
к

а

М
а
к

си
м

а
л

н
и

 р
а
зм

ер
и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчава

не на 

предприем

ачеството 

(чл.48 от 

ЗНЗ)

Насърчава

не на 

предприе

мачествот

о (чл. 49 

от ЗНЗ)

Насърчава

не на 

предприе

мачествот

о (чл. 49 б 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодатели-

микропредприяти

я чрез 

субсидиране на 

първите 5 

разкрити работни 

места (чл.50 от 

ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

работодател

ите да 

наемат 

безработни 

лица на 

непълно 

работно 

време (чл.51 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите да 

разкриват работни 

места за наемане на 

безработни лица с 

трайни увреждания, 

включително 

военноинвалиди (чл. 

52 ал.1 от ЗНЗ от 

ЗНЗ)

Стимулиране на 

работодателя да 

наема 

безработни лица 

с трайни 

увреждания на 

временна, 

сезонна или 

почасова работа 

(чл. 52, ал. 2 от 

ЗНЗ)

Насърчаване на 

работод. да 

разкриват РМ за 

наемане на 

безр. лица – 

самотни 

родители  с 

деца до 3-

годишна 

възраст (чл. 53 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работодателите 

да разкриват 

работни места 

за наемане на 

майки с деца от 

3 до 5-годишна 

възраст (чл. 53а 

от ЗНЗ)

Насърчаване на 

работод. да 

разкриват РМ за 

наемане на безр. 

лица, изтърпели 

наказание 

“лишаване от 

свобода” (чл. 55 

от ЗНЗ)

Насърчаван

е на 

работодател

ите да 

наемат 

безработни 

над 50-

годишна 

възраст 

(чл.55 а от 

ЗНЗ)

x x

340/370 340/370 340/370 340/370 340/370

2.03/2.21 2.03/2.21 2.03/2.21

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

х

1/2x

x x
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Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3
20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40

х

x

х
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Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3

6
=

5

Средства

М
я

р
к

а

М
а
к

си
м

а
л

н
и

 р
а
зм

ер
и

1. Трудово възнаграждение лв. 340

2. Трудово възнаграждение за определени мерки и програми лв.

3. Почасово трудово възнаграждение лв. 2.03

3.1. Почасово трудово възнаграждение за определени мерки лв.

4. Средства за наставник лв. 140

5. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени

в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане % съгл. КТ

6. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или

319 от КТ лв. съгл. КТ

7. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от КСО лв. съгл.КСО

8. Дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30 а, ал.1,

т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за:

8.1. - фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК %

8.2. - фонд "Безработица" %

8.3 - фондовете "Пенсии", ДЗПО и НЗОК %

9. Обучение за І степен на ПК (300 часа) и на квалиф. по част от

професията лв. 600

10. Обучение за ІІ степен на ПК (660 часа) лв. 1200

11. Обучение за ІІІ степен на ПК (960 часа) лв. 1800

12. Обучение за професионална квалификация на заети лица лв. 300

13. Обучение за придобиване на ключови компетентностти на

безработни лица лв.

13.1 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) лв. 140

13.2 „Обществени и граждански компетентности” (30 учебни часа) на

заети лица
лв. 70

13.3 „Инициативност и предприемачество” (30 учебни часа) лв. 140

13.4 „Общуване на чужд език-български език” (180 учебни часа) лв. 450

14. Мотивационно обучение  (30 учебни часа) лв. 80

15. Обучение на обучаващи (не по - малко от 40 часа) лв. 200

16. Професионално ориентиране лв. 50

17. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица:

17.1. - еднократна сума за пренасяне на покъщнина лв. 600

17.2 - ежедневни транспортни разходи от и до местоработата % 50

17.3. - транспортни разходи за представяне пред работодател -

ежемесечно лв. 68

18. Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица лв. до 100 

19. Стипендия за обучение лв. 8 лв./дeн

20. Транспортни разходи, когато обучението се провежда извън

населеното място:

20.1. - ежедневни транспортни разходи лв. 10

съгласно 

ЗБДОО и ЗБ на 

НЗОК за 2014г.

Насърчаване на 

работодателите да 

наемат на работа 

лица на възраст от 

50 до 64 години, 

придобили право на 

професионална 

пенсия за ранно 

пенсиониране ( чл. 

55б от ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

работодатели

те да наемат 

на работа 

продължител

но 

безработни 

лица (чл. 55в 

от ЗНЗ)

Насърчаван

е на 

работодате

лите да 

разкриват 

работни 

места за 

чиракуване 

(чл 55г от 

ЗНЗ) 

Насърчаване 

на 

работодатели

те да 

разкриват 

„зелени 

работни 

места” (чл. 

55д от ЗНЗ)

Насърчаване 

на 

териториалн

ата 

мобилност 

на наети 

лица (чл. 57 

а от ЗНЗ)

x х

х

х

x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x

х
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Разпределение на средствата по програми и мерки, които се финансират от бюджета за активна политика                                                                                                         Приложение  3
20.2 - ежемесечно посещение на населеното място по постоянно

местоживеене лв. 60

21. Квартирни разходи лв. 35 лв./дeн

22. Групова рискова застраховка, съгл. чл. 69, ал. 6 от ППЗНЗ

23. Лихви по получени кредити, по гаранционни схеми за лица с

намалена работоспособност  % 10

24. Разходи за ползваните външни консултантски усл. лв. 500

25. Кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или

нейното управление по одобрения бизнес проект по чл.47, ал. 1 от

ЗНЗ
лв. 1000

26. Разходи за наемане на друг безработен член от семейството без

право на парично обезщетение по чл.47 ал.4 от ЗНЗ лв. 1360

27. Разходи по одобрен бизнес проект за започване на стопанска

дейност като микропредприятие, съгласно чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ лв. 2500

28. Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни

социални помощи, да започнат работа без посредничеството на АЗ -

ежемесечно
лв. 30

29. Средства за насърчаване на безработни лица с трайни увреждания

или военноинвалиди, получаващи месечни социални помощи, да

започнат работа без посредничеството на АЗ - ежемесечно лв. 40
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Приложение 4Младежи #REF!

№ Проекти/ Програми/ Мерки
Заетост - 

общо

Заетост - 

нова
Обучение

Държавен

бюджет

брой брой брой лв.

1 2 3 4 5 6

ПРОГРАМА “Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица” 21 882 12 768 12 851 73 000 000

І. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 15 011 10 338 10 504 60 524 268

1 Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”  2 000 2 000 0 10 968 810

2 Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" 2 000 2 000 0 7 612 352

3 Програма "Старт на кариерата" 1 971 400 0 6 590 072

4 Програма "Мелпомена" 150 150 0 672 205

5 Регионални програми за  заетост 2 000 2 000 0 5 304 000

6 Национална програма "Нова възможност за заетост" 1 057 0 0 685 512

7 Национална програма “Помощ за пенсиониране” 131 100 0 385 431

8 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 1 964 100 0 9 798 943

9 Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания" 46 20 0 145 431

10 Национална програма „Активиране на неактивни лица” 124 0 0 952 904

11 Проект "Информационна политика и обучение" 0 0 0 100 000

12 Проект "Красива България" 550 550 200 3 000 000

13 Проект „Шанс за работа - 2014” (КНСБ) 780 780 1 954 3 040 584

14 Проект „Компас” (КТ Подкрепа) 888 888 2 220 2 839 380

15 Проект „От обучение към заетост”  (АИКБ) 826 826 1 880 3 019 940

16 Проект "Професионално обучение и мотивация с цел постигане на пригодност за заетост (ПРО-МО-ПРИ) 0 0 1 750 3 038 905

17 Национална програма "Възобновяване и опазване на българската гора" 200 200 0 800 000

18 Национална програма за обучение и заетост на бежанци 100 100 200 370 600

19 Национална програма "Клио" 100 100 100 415 200

20 Програма за обучение на безработни лица на социално подпомагане 0 0 2 000 350 000

21 Проект „Сдружения за квалификация” 0 0 200 74 000

22 Проект "Провеждане на изследване относно влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетоста" 0 0 0 60 000

23 Резерв 124 124 0 300 000

ІІ. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗНЗ 6 871 2 430 95 12 003 600

1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 1 484 550 0 2 723 849

2 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително 

военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ)
96 50 0 191 534

3 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 
354 100 0 696 438

4 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и 

без трудов стаж (чл. 36б от ЗНЗ) 300 100 0 663 940

5 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) 408 100 0 661 759
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Приложение 4

№ Проекти/ Програми/ Мерки
Заетост - 

общо

Заетост - 

нова
Обучение

Държавен

бюджет

брой брой брой лв.

6 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 

292 100 0 690 191

7 Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица 

до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 285 100 307 375

8 Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  (чл. 42 от ЗНЗ) 59 50 0 32 466

9 Насърчителна мярка за безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа (чл. 

42а от ЗНЗ) 51 50 0 15 832

10 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за  стажуване (чл. 46 от ЗНЗ) 182 0 0 342 732

11 Кредит за квалификация на лицата получили еднократна парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ) 0 0 10 10 000

12 Насърчаване на предприемачеството  (чл.47, ал.4 от ЗНЗ) 10 10 0 13 600

13 Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микро предприятие (чл. 49, ал. 1 от ЗНЗ) 63 50 25 149 579

14 Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микропредприятие (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ) 80 50 0 77 372

15 Насърчаване на предприемачеството  (чл. 49б от ЗНЗ) 56 50 0 26 742

16 Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 разкрити работни 

места (чл.50 от ЗНЗ)
338 100 0 488 750

17 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) 127 50 0 54 778

18 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност 

(чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ) 282 100 0 575 111

19 Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с трайно намалена работоспособност на временна, сезонна или почасова 

работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ) 469 100 0 874 475

20 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица – самотни родители (осиновители) 

и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) 229 100 0 480 653

21 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

246 100 50 523 725

22 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от 

свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 22 20 10 40 952

23 Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 736 100 0 1 369 707

24 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 164 100 0 80 611

25 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 126 100 0 284 591

26 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ)

136 100 0 122 710

27 Насърчаване на работодателите да наемат безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) 276 100 0 504 129

ІІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ 0 0 2 252 472 132

1 Обучение на възрастни в ЦРЧРРИ 0 0 252 322 132

2 Професионално ориентиране в лицензирани институции на безработни лица, насочени от АЗ 0 0 2 000 100 000

3 Групова рискова застраховка на включени в обучение безработни лица 0 0 0 50 000
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Приложение № 5 

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО 

ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2013 Г. ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 

 
В областта на заетостта се реализират редица действия, насочени не само към 

стартиране на инициативи за създаване на нови работни места и подобряване на качеството 

на вече съществуващите, но и към подобряване на ефективността и целенасочеността на 

изпълняваните национални и регионални мерки, програми и инициативи. Основните 

действия са насочени към намаляване на безработицата, подобряване на съответствието 

между търсене и предлагане на умения на пазара на труда, и ефективни инвестиции в 

развитие на човешкия капитал. 

През 2013г. активната политика на пазара на труда приоритетно е насочена към 

следните целеви групи: безработни младежи до 29 г.; безработни над 50-годишна възраст; 

неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица; безработни с ниска или 

нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на умения, в т.ч. 

безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания, 

продължително безработни. 

Чрез активната политика се балансират процесите на търсене и предлагане на пазара 

на труда и се подпомага запазването на заетостта и ограничаването на безработицата.  

Според проведеното изследване на Националния статистически институт „Наблюдение на 

работната сила” през третото тримесечие коефициентът на икономическа активност за 

населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.6%, или с 1.0 процентен пункт по-

висок в сравнение с третото тримесечие на 2012 година. За същия период коефициентът на 

заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.1%, като в сравнение със 

съответното тримесечие на 2012 г. се увеличава с 0.5 процентни пункта. Коефициентът на 

безработица е 12.0%, или с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 

2012 година. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 189.6 хил., или 

12.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група (1 475.8 хил.). 

През отчетния период административната статистика на Агенцията по заетостта 

отчита нарастване в средномесечния брой на безработните лица, в сравнение със същия 

период на 2012г. Средномесечното равнище на безработица  през деветте месеца на 2013г. е 

11.3%, с 0.3 процентни пункта повече спрямо същия период на 2012г.  

Търсенето на работна сила през деветте месеца на 2013г. нараства спрямо същия 

период на предходната година, което е в резултат както на значителното увеличение на 

местата за субсидирана заетост (два пъти), така и на по-голямо търсене в бюрата по труда от 

реалната икономика.  В бюрата по труда на първичен пазар, по програми за заетост и по 

мерки от ЗНЗ са обявени общо 168 202 свободни работни места, с 36 345 повече от 

деветмесечието на 2012г.  От тях 115 867 места са на първичния пазар, 43 378 места са по 

програми за заетост и 8957 места – по мерки от ЗНЗ.  

През периода януари – септември 2013г. са заети 91 691 работни места на първичния 

пазар, с 11 870 повече от същия период на предходната година. В частния сектор са усвоени 

58 196 или 63.5% от всички заети места на първичния пазар. През деветте месеца на 2013г. 

броят на започналите работа безработни се увеличава. На работа са постъпили общо 202 335 

безработни, с 28 162 лица (16.2%) повече спрямо същия период на 2012г. Нарастването е 

обусловено от по-големия брой започнали работа безработни на първичния пазар и по-

големия брой включени безработни в субсидирана заетост по програми за заетост и 

насърчителни мерки от ЗНЗ. На първичния пазар са започнали работа 132 964 безработни, 

включително и тези, на които са предоставени услуги, стимулиращи ги за по-активно 

поведение на пазара на труда и съответно, довели до започване на работа. Посредничество на 

бюрата по труда са ползвали други 69 371 безработни, които са намерили реализация чрез 

включването им в програми и мерки за заетост по ЗНЗ и в различни схеми по Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 
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Общият брой на безработните и заети лица, включени в обучение и заетост - по 

програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет  и по 

схемите на ОП РЧР  през деветте месеца на 2013г. възлиза на 134 984, с 11 158 лица (7.6%) 

по-малко в сравнение със същия период на 2012г., в т.ч.:  

 

 54 548 безработни лица са включени в насърчителни мерки и програми за обучение и 

заетост, включени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г. (46 988 – 

в програми, 7356 – в мерки и 204 – по чл.63, т.1 от ЗНЗ); 

 80 436 безработни и заети лица са включени в обучение, в заетост и в заетост след 

обучение, в стаж и в консултиране по ОП РЧР. 

 

 

     Източник: Агенция по заетостта 

През периода януари - септември 2013г. по програми и мерки за заетост и  обучение 

са работили средно на месец 25 967 лица (част от работилите са включени през предходната 

година), с 4 728 (22.3%) повече от работилите през същия период на 2012г.  

През деветмесечието на 2013г. в схеми по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” са включени общо 80 436 безработни и заети лица. Преобладаваща част 

от тях – 56 813 безработни и заети лица, са включени в обучение за придобиване и 

повишаване на професионална квалификация и ключови компетентности. В стаж и в заетост 

по схемите са включени 17 153 лица, в последваща заетост (след обучение) – 5 098 

безработни лица и в консултиране по схема „Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 1 372 безработни. 

 

         Източник: Агенция по заетостта 
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С Решение № 224 на Министерския съвет от 5 април 2013 г. за одобряване на 

допълнителни средства за субсидирана заетост по мерки и програми от Националния план за 

действие по заетостта през 2013 г. са заделени допълнително 30 617 604 лв. за осигуряване на 

субсидирани работни места за 15 930 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда 

- безработни младежи до 29 години, безработни лица с трайни увреждания, родители на деца 

до 5-годишна възраст, продължително безработни лица и др. Осигурените средства за 

разкриване на 3 050 работни места за младежи са в размер около 15 млн. лв. 

 
Табл.1.  Изпълнение на целите в НПДЗ 2013 г.  

 

Показатели 

Цел 

 

средно за 2013 г. 

Изпълнение 

 

средно за 

деветмесечието 

на 2013 г. 

Коефициент на заетост за групата (15 - 64 г.) 59% 59.4% 

Равнище на заетост за групата (20-64 г.) 64% 63.5% 

Равнище на заетост сред младежите (15-24 г.) 22% 21.5% 

Равнище на заетост сред по-възрастните (55-

64 г.) 
46% 47.3% 

Коефициент на безработица (по данни от 

НРС)  
11.4% 12.9% 

            Източник: НСИ 

 

Изпълнението на поставените цели в областта на пазара на труда се реализира чрез 

дейности в следните направления: 

1. Повишаване качеството на работната сила 

За да се балансира и оптимизира пазара на труда бяха предприети действия за 

повишаване на уменията на работната сила; подобряване на връзката на образованието и 

обучението с потребностите на пазара на труда, професионално ориентиране и подобряване 

на предоставяните от Агенцията по заетостта и от други посредници на пазара на труда 

услуги по заетостта.  

 През деветмесечието на 2013г. в образователната структура на безработните лица  се 

наблюдава тенденция на увеличение в две от наблюдаваните групи. Едната група е на 

безработните със средно специално и професионално образование, която обхваща 118 869 

лица и е с 5 049 лица повече от 2012г.  Другата група, увеличаваща числеността си е на 

безработните лица с основно и по-ниско образование, която запазва най-голям 

средномесечен брой (176 254 лица) и относителен дял (47.7%) в образователната структура 

на регистрираните в бюрата по труда безработни лица. Техният брой отчита увеличение с 

2893 лица, но делът им продължава да намалява минимално - с 0.1 процентни пункта.  

Безработните лица, включени в обучение (по програми, насърчителни мерки по ЗНЗ и 

по ОП РЧР) са 11 902, а заетите, включени в обучение за придобиване на професионална 

квалификация и ключови компетентности по схемите на ОП РЧР са 50 844. Програмите за 

обучение осигуряват квалификация на лица от неравностойни групи на пазара на труда, 

които са с малки шансове сами да си намерят работа. 

 Чрез проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени 

професионални и ключови компетентности”, изпълняван от ДП „БГЦПО“ се цели 

повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно 

положение на пазара на труда посредством реализиране на комплекс от мерки: информиране, 

консултиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на знания и умения по 

различни професии, по ключови компетентности и социални умения, както и да се подобри 

качеството на обучението чрез повишаване методическата компетентност на преподаватели 

на възрастни и на наставници. Целеви групи, към които са насочени дейностите по проекта, 
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са младежи до 29 години, с приоритет младежи, напускащи домовете за деца без родителски 

грижи след навършване на 18 години, младежи от ромски произход; лица над 50-годишна 

възраст; безработни лица 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. През деветте месеца на 2013г. в 

проекта са включени 1 485 лица. 

Схема „Развитие” обезпечава обучение за придобиване или повишаване на 

професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, с цел 

последващо включване в заетост. Обученията се реализират чрез предоставяне на ваучери за 

обучение на представителите на целевата група. В проекта се включват безработни лица, 

регистрирани в бюрата по труда, като приоритет имат: лица, освободени от работа след 

01.11.2008г. вследствие на преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, 

намаляване обема от работа или закриване на част от производството; безработните лица над 

50-годишна възраст; безработни младежи до 29-годишна възраст; продължително безработни 

лица. През 2012г. с решение на Комитета по наблюдение на ОП РЧР са променени 

критериите за избор на операция по схема „Развитие”, като изпълнението на проекта е 

удължен до 31.12.2014 г., въведен е нов размер на работната заплата за наетите на работа 

лица от работодател - община или структура на държавната администрация, в размер на 380 

лв. През деветте месеца на 2013г. в обучение са включени 254 лица, успешно са завършили 

обучение 435 лица (част от тях са започнали обучение през предходната година), в 

субсидирана заетост след обучение са включени 941 безработни лица.  

 Изпълнението на схемата „Аз мога повече” дава възможност на заети лица по трудов 

договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за 

придобиване на професионална квалификация и/или обучения по чужд език или дигитална 

компетентност, за да се повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и се 

създадат възможности за кариерно развитие. При изпълнението на проекта „Аз мога повече” 

се прилага доказалият се като успешен ваучерен механизъм, който гарантира бърз и 

ефективен достъп до качествено обучение на възрастни. През деветмесечието на 2013г. в 

обучение срещу ваучери са включени 38 058 лица (в т.ч. 19 321 лица в обучение по 

професионална квалификация и 18 737 – по ключови компетентности.). Обучение са 

завършили 33 992 лица, от тях 16 871 лица са придобили или повишили своята 

професионална квалификация, а 17 121 лица са приключили курс за придобиване на ключови 

компетентности. 

За да се ограничат масовите съкращения и напускането на работници  и служители, 

които поради икономически затруднения на работодателите не могат да заработят пълна 

заплата, както и да се подпомогнат работодателите, схема „Адаптивност” предоставя 

възможност за професионално обучение на работниците за времето, през което  са заети на 

непълно работно време.. През деветте месеца на 2013г. в обучение са включени 13 лица  и 

успешно са завършили 13 лица. Схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица 

– фаза 3” е продължение на предходните две фази. Изпълнението й допринася за повишаване 

на производителността на труда и конкурентоспособността на предприятията в страната 

посредством обучение на заетите лица и насърчаване инвестирането в развитието на 

човешките ресурси. През периода януари – септември  2013г. в обучение са включени 8 451 

лица, от тях 2 751 лица са включени в обучение по професионална квалификация и 5 700 

лица – по ключови компетентности. Успешно завършили през същия период са 5 326 лица 

(1192 лица са придобили или повишили професионалната си квалификация и 4 134 – са 

приключили курс за придобиване на ключови компетентности).  

По схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” 

през деветте месеца на 2013г. в обучение са включени 1 437 лица, от тях 915 лица са 

включени в обучение за придобиване на  професионална квалификация и 519 – по ключови 

компетентности. Успешно са завършили обучение 508 лица (95 от тях са придобили или 

повишили  професионалната си квалификация, а 413 са  завършили курс за придобиване на 

ключови компетентности). 

 Реализацията на схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” води до 

повишаване на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в бюрата по 
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труда, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална 

квалификация и осигуряване на възможност за  стаж по специалността, като приоритетно се 

насърчава включването на лица от уязвимите групи. Обучението и последващият  стаж 

повишават икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица 

на пазара на труда чрез подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни 

работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна 

заетост. През деветте месеца на 2013г. в обучение по схемата са включени 1 837 безработни 

лица, успешно са завършили 1 361 лица и в заетост са включени 845 лица. 

            През 2013г. продължи изпълнението на дейностите по Проект „Изграждане на 

система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”. 

Разработена е методология и е проведено пилотно проучване за потребностите в 

краткосрочен план на работодатели от работна сила с определена квалификация. Изготвен е 

първи вариант на макро-иконометричен модел за прогнозиране развитието на пазара на 

труда в средносрочен и дългосрочен аспект, направено е тестване на модела и са изготвени 

първи прогнози до 2020 г. 

По проект на БСК, финансиран по ОП РЧР -  „Разработване и внедряване на 

информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и 

региони” през 2013 г. е разработена  информационна система за оценка на компетенциите 

(MyCompetence). Системата обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на 

информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на 

компетенциите на работната сила в България. 

През 2013 г. 10 341 лица са включени в обучения за усвояване на учебното съдържание за 

начален етап на основното образование и на класове от прогимназиалния етап на 

образование по схема „Ограмотяване на възрастни”, като до октомври 2013 г.  6 840 от тях 

успешно са завършили курса на обучени. В рамките на проект „Ученически и студентски 

практики” до септември 2013 г. 11 085 ученици са придобили практически опит по 

изучаваната професия. За участие в студентски практики  са кандидатствали 47 205  и са 

одобрени 39 918 студенти През 2013 г. продължи изпълнението на проект „Създаване на 

система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и 

компетентности”. Реализацията на проект „Да направим училището привлекателно за 

младите хора” е част от инициативите за превенция на отпадането от училище. До август 

2013 г. са включени в дейности по проекта са включени 176 248 ученици. По проект 

„Включващо обучение” участват 1 456 деца със специални образователни потребности 

(СОП) и 385 специалисти. Повишаване качеството на висшето образование и постигане на 

по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда е основна цел на схемите 

„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” 

и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с 

изискванията на пазара на труда”  

За предотвратяване на риска от ранно напускане на училище през 2013 г. 

Министерският съвет прие Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013 - 2020). 

 

2. Подкрепа за увеличаване на заетостта в малките и средните предприятия, на 

„зелени работни места“ и „бели работни места“ 

 
Един от основните приоритети  на политиката по заетостта през 2013 г. е подпомагане 

на заетостта в малките и средните предприятия, които имат ключова роля за запазване на 

заетостта и за генериране на нова заетост. 

Чрез схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”, проект „Подкрепа на предприемчивите българи”, се подпомагат 

безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност чрез предоставяне на 

специализирани обучения и услуги. Схемата се изпълнява в рамките на три взаимно 

свързани компонента и подкрепя безработни лица, на които им липсва начален финансов 

капитал за стартиране на собствен бизнес, подходяща професионална подготовка и умения за 

управлението му. През деветмесечието на 2013 г. са консултирани 1 372 лица.  
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„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД (МФИ ДЖОБС), създадена след 

преструктурирането на Схемата за финансов лизинг на проект „Заетост чрез подкрепа на 

бизнеса”- JOBS предоставя достъп до финансиране на микро и малки предприятия, 

земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират 

бизнес на територията на страната под формата на микро – лизинг с максимален размер до 25 

хил. евро и микро – кредит с максимален размер до 100 хил. евро. От началото на 2013 г. до 

края на месец септември 2013 г. МФИ ДЖОБС е предоставило финансиране на целевите си 

групи под формата на финансов лизинг, кредити за оборотни средства и кредити за 

инвестиции в размер на 2 635 хил. лв. под  формата на финансов лизинг и кредити, 

формирани от общо 91 сделки.  Най-много средства са предоставени на предприятия 

работещи в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ следвани от „Транспорт, складиране 

и пощи“ и „Преработваща промишленост“. 

През деветте месеца на годината по регионалните програми за заетост са работили 

общо 1 437 лица средно на месец и са включени 2 387 лица. През периода са действали и 

други програми, реализирани от бюрата по труда или в партньорство с други организации, 

по които средно на месец са работили 673 лица и са включени 990 безработни лица.  

МТСП осъществява успешно партньорство с Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ) при реализацията на мярката по чл. 55 д от ЗНЗ, по която се насърчават  

работодателите, разкриващи „зелени работни места”, на които се  наемат  безработни лица. 

Насърчителната мярка осигурява заетост в икономически дейности, свързани с 

производството на стоки и и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната 

среда. Списъкът на икономическите дейности е утвърден със съвместна заповед от 

министъра на околната среда и водите и от министъра на труда и социалната политика. 

МОСВ, чрез своя сайт, участва в популяризирането на насърчителната мярка сред 

обществеността - публикува обща информация, както и информация за изпълнението й (въз 

основа на тримесечни и годишни отчети, предоставени от МТСП). През отчетния период по 

мярката средномесечно са работили 220 лица.  

С цел развитие на социалната икономика и създаване на социален капитал по схема 

„Нови възможности” са създадени 19 социални предприятия, осигурено е оборудване и 

адаптиране на нови работни места, а 376 лица са започнали работа в сектора на социалната 

икономика. По схема „Съпричастност” са реализирани 8 проекта за създаване или 

разширяване на дейността на центрове за подкрепа на хора с трайни увреждания. Четири са 

подкрепените предприятия в сферата на социалната икономика, а 28 са разкритите нови 

форми на социални услуги.   

Продължава работата на заетите лица и по схема „Алтернативи”, като през 2013 г. са 

включени нови 3 528 лични асистенти.     

По схема „Помощ в дома” са създадени  15 центъра за грижа в домашна среда и 152 

звена за грижа в домашна среда към съществуващите Домашни социални патронажи. В 

центровете и звената са наети 5 036 безработни лица - 203 лица в дейности по управление  и 

4 833 лица, предоставящи почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности, 

както и в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица.  

През 2013г. са подписани 25 договора с общини /бенефициенти/ по схема „Живот в 

общността“. През 2013 г. са стартирали 11 услуги – центрове за настаняване от семеен тип, 

центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени и наблюдавани жилища, които 

обхващат над 300 лица. 

Схема „По-близо до работа” има за  цел да насърчи географската мобилност на 

работната сила посредством предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица 

от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и 

стимули за лицата да търсят подходяща работа, дори в случаите, в които тя е далеч от дома 

им. В рамките на схемата се дава възможност на лица, които започват нова работа на трудов 

договор в населено място, различно от населеното място, в което са регистрирани по 

настоящ адрес, отдалечено на не повече от 80 км, да получат средства за покриване на 

транспортните разходи за период до 12 месеца. Схемата включва организиране и провеждане 

от работодателя на въвеждащо обучение, както и надграждащо обучение на работното място. 
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През деветмесечието на 2013г. в обучение по проекта са включени 4 322 лица (в т.ч. 361 лица 

– във въвеждащо обучение и 3 961 лица – в надграждащо обучение.  

 

3. Осигуряване на заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на 

труда. Национална инициатива „Работа за младите хора в България“ 2012-2013 

г. 

През 2013 г. за втора поредна година продължава изпълнението на Националната 

инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г. (Национална инициатива). 

Националната инициатива адресира интегрирани мерки за намаляване на младежката 

безработица, които взаимно се укрепват и ангажират  заинтересованите страни- държавните 

институции, социалните партньори и общините. С инициативата стартираха активни мерки 

за създаване на работни места с перспективи за качествена и устойчива заетост, мерки за 

повишаване на пригодността за заетост, които отчитат бъдещи тенденции в развитието на 

пазара на труда, услуги по информиране и консултиране. 

 През 2013 г. продължи изпълнението на мерки, насочени към активиране на младите 

хора без работа, повишаване на тяхната конкурентоспособност и осигуряване на бърз преход 

от образование към заетост. Младите хора получават услуги по информиране и 

консултиране, професионално ориентиране, достъп до различни канали за информация. За 

младежите, които се нуждаят от знания и умения, се осигуряват възможности за включване в 

курсове за ограмотяване, професионално обучение, обучение по ключови компетентности. 

Подкрепата при прехода от образование към заетост, осигуряването на първа работа и 

повишаването на заетостта се осъществява чрез разнообразни мерки за увеличение на 

субсидираните работни места, увеличено предлагане на възможности за обучение на 

работното място, насърчаване на предприемачеството и др. 

С цел ограничаване на високата младежка безработица в страната, през юли 2013 г. 

бяха приети промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), с които се въвеждат нови 

насърчителни мерки за младежи. Разпоредбата на чл.36а осигурява възможности за гъвкава 

заетост на непълно работно време на продължително безработни лица до 29-годишна възраст 

чрез финансиране на разходите на работодателите за труд. За изпълнението на мярката са 

осигурени средства в размер на 777 600 лева, с които ще се осигури заетост на   300 младежи.   

С нова насърчителна мярка се подкрепят образованите младежи в прехода към първа 

работа. По мярката, регламентирана в разпоредбата на чл. 36б от ЗНЗ, се субсидира заетостта 

на младежи, завършили средно или висше образование, които не притежават трудов стаж. 

Средствата, които се предоставят на работодателите, наели на работа млади хора, са в размер 

на 30 на сто за първите шест месеца, 50 на сто за периода от седмия до 12-  я месец и 75 на 

сто за оставащия период..  

Достъп до пазара на труда чрез нова насърчителна мярка получават и безработните 

младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация. Мярката осигурява 

възможности за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. За 

всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за 

чиракуване безработно лице до 29-годишна възраст, на работодателя се осигуряват средства 

от държавния бюджет за максимален период от 12 месеца. Със средства от държавния 

бюджет се субсидира заетостта на лицата и възнаграждението на наставника. Ако 

работодателят запази заетостта на наетото за чиракуване безработно лице за период, равен на 

периода за субсидиране, за наставника се предоставят суми и за допълнителния период. За 

изпълнение на новата насърчителна мярка са осигурени средства в размер на 703 800 лв. 

С Решение на Министерския съвет от 11 септември 2013 г. за изменение и допълнение 

на НПДЗ 2013 г. са създадени условия за разкриване на допълнителни работни места за 

младежи до 29-годишна възраст. Промените са с цел своевременно наемане на безработни по 

новата насърчителна мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 36 б от ЗНЗ. Те осигуряват 

възможности за заетост на 300 млади хора до края на годината. Средствата в размер на близо 

104 хил. лв. са осигурени чрез преразпределение на резерва по НПДЗ 2013 г. 

През 2013 г. продължава изпълнението на Националното споразумение „Първа 

работа“ между Правителството и социалните партньори. Страните по Споразумението 

работят за изпълнението на инициативи, които подкрепят включването на младите хора на 
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пазара на труда, чрез осигуряване на възможности за придобиване на пръв професионален 

опит и подпомагане при прехода от образование към работа. 

За предоставяне на качествени услуги на психологическо подпомагане и 

мотивационно обучение на безработните лица в бюрата по труда са назначени 28 безработни 

психолози, които предварително се включват в специализирано обучение . В зависимост от 

индивидуалните потребности и идентифицираните  проблеми, психолозите предоставят на 

безработните лица, включително и на младежите една или няколко психологически услуги. 

През 2013 г. продължава прилагането в практиката на Методиката за работа на трудовите 

посредници с безработните младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда. 

Методиката съдържа техники на комуникация и практически съвети, които служителите 

прилагат при консултирането на младежи - техники за задаване на въпроси, за преодоляване 

на конфликтни ситуации и др.   

Националната инициатива се реализира с активното участие на социалните партньори 

чрез различни информационни кампании провеждани от тях, така и чрез изпълнението на 

проекти за обучение и заетост на безработни лица.  

За да се осигурят възможности за придобиване на трудов стаж на безработни 

младежи, завършили средно или висше образование и да се улесни прехода между 

образование и заетост, се реализира програмата “Старт на кариерата”. През 2013 г. по 

програмата са заявени 2 256 работни места в администрацията, а са работили 540 младежи 

средномесечно (преобладаващият брой от тях са включени през предходната година). 

 Проект „Старт в администрацията” на ОП „РЧР” прилага и доразвива успешния и 

подход по програма „Старт на кариерата”. Изпълнението му подпомага прехода на 

безработни младежи с висше образование към заетост чрез осигуряване на първа работа на 

младежи с висше образование. Към края на септември 2013г. по проекта е осигурена заетост 

на 235 стажанти в администрациите в системата на Министерство на здравеопазването и в 

системата на Министерството на труда и социалната политика. В обучение са включени 96 

младежи.  

През 2013 г. съвместно със социалните партньори се реализират проектите „Шанс за 

работа 2013”, „Професионалист” и „Шанс за успех”. В рамките на проект „Професионалист“, 

който се изпълнява от КТ „Подкрепа“, безработните лица се включват в комплексно 

обучение, което обхваща мотивационно обучение, обучение по ключова компетентност 

„Управление на конфликти”, обучение за придобиване на професионална квалификация по 

професиите „готвач”, „сервитьор-барман”, „продавач-консултант”, „оператор на компютър”. 

На половината от включените в проекта лица е осигурена субсидирана заетост  на първичния 

пазар. През периода януари – септември 2013г. в проекта са включени 2 013 лица като повече 

от 1000 младежи са направили  успешен преход от безработица към заетост, . 

Проект „Шанс за успех”, изпълняван от Асоциацията на индустриалния капитал в 

България, предоставя на безработни лица възможности за качествено обучение, съобразено с 

изискванията на работодателите, и субсидирана заетост в съответствие с придобитата 

квалификация. Проектът подпомага интеграцията на пазара на труда на безработни младежи 

до 29 години без квалификация и/или без трудов опит, безработни лица над 50 години без 

квалификация и лица с увреждания. През периода януари – септември 2013г. в проекта са 

включени 300 безработни лица. 

Проектът „Шанс за работа 2013” предоставя мотивационно обучение, обучение по 

ключова компетентност „Работа в екип” и професионално обучение по част от професия 

„Болногледач” с оглед последваща заетост в болници на територията на цялата страна. 

Проектът се изпълнява от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). 

През деветмесечието в проекта са включени 1 110 лица. 

Чрез реализация на схема “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стаж” е повишена конкурентноспособността на безработни млади хора, 

завършили са средно или висше образование и са без трудов стаж по специалността, чрез 

осигуряване на възможности за стажуване при работодател. През деветте месеца на 2013г. в 

заетост по проекта са включени нови 1 635 лица. 

През 2013 г. продължи изпълнението на схема „Първа работа”, която осигурява 

заетост на млади безработни до 29-годишна възраст посредством предоставяне на стимули за 
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работодателите за тяхното наемане. За голяма част от целевата група това е първо работно 

място и поради това те биват включвани, в зависимост от потребностите на работодателя, в 

подходящо професионално обучение (или в обучение по ключови компетентности. На 

работодателите, наели на съществуващи свободни работни места успешно завършили 

обучението безработни младежи, се предоставят средства в размер на минималния 

осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група 

професии, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания за период от 6 до 12 

месеца. През периода януари - септември 2013г. в обучение по заявки на работодатели са 

включени 699 лица. Успешно са завършили обучение 835 лица. Осигурена е субсидирана 

заетост на 1 426 лица.  

И през 2013 г. продължава изпълнението на мерки и програми за заетост и обучение 

на неравнопоставените групи на пазара на труда. В национална програма “От социални 

помощи към осигуряване на заетост” (НП “ОСПОЗ”) са включени 30 748 безработни, които 

представляват 65.4% от устроените по всички програми лица. Близо половината от 

включените в нея (50.2%) са жени, 47.5% са продължително безработни лица, 32.9% са 

безработни над 50 години и 16.1% са младежи до 29-годишна възраст. Средномесечно през 

периода по програмата са работили 11 104 лица. От тях 5 546 лица са работили по одобрени 

проекти. В дейности с устойчив характер (строително-ремонтни работи, залесителни и 

озеленителни дейности) са работили 3 418 лица средно на месец. В т.нар. дейности с почасов 

измерител са работили 1 793 лица (494 от тях са били заети в социални дейности). В 

аварийни дейности средномесечно по програмата са работили 5 557 безработни лица.  

Чрез Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” се предоставят грижи в 

семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване 

на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти. През деветте месеца на 

годината по програмата са включени 4 256 безработни (от тях, предвид естеството на работа, 

по-голямата част – 65.8% - са жени), а броят на работилите средномесечно възлиза на 3 389  

лица.  

Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е 

насочена към повишаване на пригодността към заетост и осигуряване на заетост на 

регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или лица, преминали 

успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст, 

които са една от най-трудно реализиращите се групи на пазара на труда. През деветте месеца 

на 2013г. по програмата средномесечно са работили 1 767 лица и са били включени нови 1 

111 безработни. 

В рамките на Национална програма “Нова възможност за заетост” на съкратените в 

резултат на икономическата криза лица приоритетно се предоставя специален пакет от 

услуги – информиране, консултиране, насочване към налични свободни места, мотивиране, 

обучение за професионална квалификация и ключови компетентности, субсидирана заетост. 

През деветте месеца на годината по програмата са работили 819 лица средно на месец и са 

включени нови 1 964 лица. 

Националната програма “Мелпомена” осигурява работа на безработни лица със 

специфични умения и опит в театралната и оперната дейност, предвид ограничените 

възможности за реализация на много професионалисти с дългогодишен опит в тази област. 

През периода януари-септември  2013 г. по програмата са започнали работа 132 безработни, 

от които 81.1% са специалисти с висше образование. Средномесечно през периода са 

работили 100 лица. 

Агенцията по заетостта, като обществен посредник на пазара на труда, реализира 

активна политика, приоритетно насочена за подпомагане социално-икономическата 

интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда, като една от най-

уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми. Към 30.09.2013г. в 

обучение и заетост са включени общо 19 121 роми. От тях е осигурена заетост на 12 292 

безработни лица, като 8 935 са включени в различни програми и мерки за заетост, а други 3 

357 са устроени на първичния пазар. 

С голям социален ефект е Националната  програма „Активиране на неактивни лица”. 

По Програмата работят 73 ромски медиатори чиято дейност допринася за активиране и 



 10 

включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица. Работата с неактивни и 

обезкуражени лица има за цел да ги привлече и мотивира за регистрация в бюрата по труда, 

за да получат те право за включване в обучение и/или заетост.  В рамките на програмата, 

безработни от уязвими групи на пазара на труда ползват услугите на специално обучени 

специалисти - мениджъри на случай (кейс-мениджъри). Мениджърите на случай изпълняват 

функцията на посредник между безработните и институциите, предоставящи подходящи 

социални, здравни, образователни и други услуги, планират и координират процеса на 

тяхното предоставяне. По програмата са назначени психолози към бюрата по труда в 

областните центрове на страната  които предоставят на безработните психологически услуги. 

През периода януари - септември 2013г. след преминато обучение на работа в бюрата по 

труда са назначени 10 мениджъри на случай и 28 психолози. В резултат на реализацията на 

програмата в ДБТ са се регистрирали като безработни 10 075 неактивни лица, а на работа са 

устроени 2 836 безработни (от тях 1781 -  по програми и мерки). 

Насърчителните мерки за заетост са насочени към осигуряване на трайна заетост чрез 

предоставяне на стимули на работодателите за разкриване на нови работни места, на които 

се назначават безработни от неравностойни групи на пазара на труда.  

През деветте месеца на 2013г. в мерки за заетост са включени 7 356 безработни, с 4 

160 (над два пъти) повече в сравнение с деветте месеца на 2012г. От включените лица 4 036 

(54.9%) са жени. По отношение на включените лица от групите в неравностойно положение 

на пазара на труда, за разлика от програмите, в които най-голям дял имат лицата над 50 

години, в насърчителните мерки  най-голям е делът на младежите до 29-годишна възраст – 

49.9% (3 673 души), следвани от лицата над 50 години - 25.2% (1 856 души) и 

продължително безработните – 10.3% (755 лица).  

През деветмесечието на 2013 г. по мерки за заетост средномесечно са работили 5 391 

лица, с 1 523 (39.4%) повече от същия период на 2012г.  

През периода януари - септември 2013г. най-голям е броят на работилите по мярката, 

по която се насърчава наемането на  безработни младежи до 29-годишна възраст – 1 926 

лица.  

По мярката за безработни лица над 50-годишна възраст средно на месец са работили 

849 лица, а по мярката за лица с трайни увреждания – 446 лица.  

Следват  мерките: за самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст – 

384 лица, за лица с трайни увреждания, наети на временна, сезонна или почасова работа – 

311 лица, за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст – 301 лица, за майки 

(осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст – 223 лица. По мерките за работа на 

непълно работно време и за насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни 

места” средномесечно са работили еднакъв брой лица – 220.  

 По схема „Отново на работа”, която  осигурява заетост на безработни лица, 

преимуществено в предпенсионна възраст, както и лица с образование и квалификация в 

сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности, които полагат грижи за  

деца до 3-годишна възраст,. През деветте месеца на 2013г. в заетост  са включени 1 181 лица.  

              През периода януари - септември 2013г. 15 518 безработни  от уязвимите групи на 

пазара на труда: с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; с ниско 

образование; от етническите малцинства и трайно безработни лица, са започнали работа по 

схема „Подкрепа за заетост“. В рамките на Схема „Вземи живота си в свои ръце”, насочена 

към най-рисковата и уязвима група сред безработните, обезкуражените и неактивните лица, е 

осигурена заетост на 705 лица. Изпълнението на дейностите  обединява усилията на 

заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското 

общество, за мотивация и подкрепа на лицата от целевата група. Приоритетно се насърчава 

включването в обучение на лица от уязвимите групи с оглед последващо включване в 

заетост, повишава се икономическата активност и интеграция на уязвимите, неактивните и 

обезкуражените лица на пазара на труда, създават се условия за трайна заетост чрез 

придобиване на нова или повишаване на притежаваната квалификация. През деветте месеца 

на 2013г. в обучение са включени 910 лица (в т.ч. 466 лица – в обучение по професионална 

квалификация и 444 – по ключови компетентности), успешно са завършили обучение 1 372 
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лица (от тях: 898 лица са придобили / повишили професионалната си квалификация, а 474 са 

приключили курс за придобиване на ключови компетентности).  

 

4. Подобряване на услугите по заетостта на Агенцията по заетостта. Действия на 

институциите и социалните партньори за подобряване функционирането на 

пазара на труда 

Информационно-техническото осигуряване на системата на Агенцията по заетостта е 

съществен фактор за ефективното й управление и за качеството на предоставяните услуги. 

Изградена е MAN мрежа (връзка с оптичен кабел) за обезпечаване на интернет свързаността 

между двата офиса на ЦА на АЗ за бърз достъп до ресурсите на АЗ.  

Разработен е модул за въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата 

за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по ОПРЧР, чрез който on-

line се подават документи за отчитане на обученията, провеждани в дистанционна или 

смесена форма. 

През отчетния период e  започна работа нова официална страница на Агенция по 

заетостта. В нея са използвани последните достижения в областта на уеб дизайна и 

програмирането – потребителски ориентиран интерфейс, бързо действие и работа с търсещи 

машини, като включва: 

- обществено достъпна част, видима за всички потребители на интернет;  

- секция, достъпна само за служители на Агенция по заетостта и териториалните 

поделения, в която ще се качват документи за вътрешно ползване в АЗ; 

- многопотребителски бек-офис, с помощта на който предварително оторизирани 

служители за съответните модули попълват и актуализират извежданата информация;  

- реализиран е интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от 

работодател; 

- възможност за попълване на електронна форма за регистрация в ДБТ от търсещите 

работа лица, като информацията автоматично се препраща към съответното бюро по труда; 

- данните, подавани чрез двете нови електронни услуги могат да се импортират в 

информационната система на Агенция по заетостта.  

През отчетния период активно продължават да се осъществяват контакти с кметове на 

общини и населени места, сдружения на работодатели, отделни работодатели, синдикати и 

други организации от неправителствения сектор, с цел разширяване на възможностите за по-

добра информираност и прозрачност на дейността на АЗ.  

Трудовите борси се наложиха като ефективна форма на трудово посредничество и 

подход за постигане на по-бърза заетост на първичния пазар, чрез активизиране, както на 

работодателите, така и на търсещите работа лица. В резултат на преките контакти се постига 

по-добро съответствие между търсенето и предлагането на работна сила През периода 

януари-септември 2013 г. Агенцията по заетостта е организирала и провела 107 трудови 

борси в различни региони на страната – 69 общи и 38 специализирани. Тридесет и две от 

специализираните борси са насочени към младежите до 29г., четири за продължително 

регистрирани лица и лица над 50г. възраст и две, насочени към ромската общност. На 

борсите са взели участие 19 940 търсещи работа лица и 1 523 работодатели, които са обявили 

общо 10 734 свободни работни места. От всичките започнали работа 9 724 лица, 6 812 са 

регистрирани като безработни в бюрата по труда.  

Агенцията по заетостта, като пълноправен член на мрежата EURES, подпомага 

търсещите работа безработни лица и работодателите с предоставяне на информация, 

консултации и посредничество за реализация на европейския трудов пазар. През деветте 

месеца на 2013г. Агенцията по заетостта като член на  ЕURES е провела 16 трудови борси и 

интервюта за работа в другите страни членки на ЕС, 74 информационни събития за ТРЛ и 

завършващи образованието си ученици и студенти, 9 информационни събития за 

работодатели, 8 информационни сесии за служители от ДБТ и ДРСЗ, в резултат на което 

около  1 100 лица са започнали работа. Българските съветници и асистенти от EURES 

мрежата са консултирали 26 592 търсещи работа лица с и без регистрация в ДБТ. Освен 

посочените започнали работа лица в резултат на проведени трудови борси и интервюта за 
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работа, са осъществени и редица успешни посредничества по единични оферти за работа, 

обявени чрез EURES България в страни като Дания, Финландия, Германия и Швейцария. 

С цел разширяване и подобряване обхвата на предлаганите услуги по заетостта, се 

задълбочава единодействието между държавни и частни институции, предлагащи такива 

услуги. През деветте месеца на 2013г.  са подписани 59 споразумения за сътрудничество и 

съвместна дейност между частните трудови посредници и териториалните поделения на АЗ. 

Чрез тях се създават  условия за обмен на информация за свободни работни места, споделяне 

на опит и добри практики.  

През периода 01.01-30.09.2013 г. са сключени споразумения с шест предприятия, 

които осигуряват временна работа. Чрез предприятията са устроени на работа 1 238 

безработни лица, регистрирани в ДБТ. 

Продължава изграждането на единен портал за обявените работни места в цялата 

страна, като до 30.09.2013г. 31 посредници са предоставили адреси за връзка чрез интернет 

страницата на Агенцията по заетостта с електронните си регистри на наличните работни 

места. Предстои разработване на информационна подсистема за посредници, които не 

разполагат с електронен регистър за наличните работни места. 

. В изпълнение на политиката за защита и регулиране на националния трудов пазар и 

осъществяване на контрол върху трудовата миграция са издадени и продължени 578 

разрешения за работа,               

 До края на месец септември 2013г. е проведено въвеждащо обучение на 331 трудови 

медиатори и специализирано обучение за работа с уязвимите групи на пазара на труда на 1 

175 трудови посредници от системата на Агенцията по заетостта. Целта на схема 

„Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и 

бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда”, проект „Да успеем заедно” е 

повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги от страна на Агенцията по 

заетостта, посредством осигуряване на индивидуален подход, ориентиран от една страна към 

специфичните нужди на уязвимите групи на пазара на труда, а от друга към ключовите 

работодатели в отделните региони на страната. Размерът на безвъзмездната финансова 

помощ е 6 млн.лв. До края на месец декември 2012г. са назначени 350 трудови медиатори в 

бюрата по труда и техните филиали, извършен е подбор и назначаване на 11 квалифицирани 

трудови консултанти във всички дирекции „Регионална служба по заетостта” и Централната 

администрация на Агенцията по заетостта. Публикувани са обяви за назначаване на 100 нови 

трудови медиатори. Доставени са 587 компютърни конфигурации и 105 мултифункционални 

устройства. Проведени са 96 трудови борси в страната.  

 
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 

ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2013 г. 

 

№ Проекти 

Отчет 

Заетост 

Обуче

ние 

Общо 

средства нововкл

ючени 

работи

ли 

    брой брой брой лв. 

 1  2  3  4  5  6 

  
ПРОГРАМА “Осигуряване на заетост и повишаване 

на качеството на работната сила на безработните и 

заетите лица” 

 49 731  25 294  5 305 56 004 517 

І. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ  42 318  19 903  5 101 46 885 492 

1 
Национална програма “От социални помощи към 

осигуряване на заетост”    30 748  11 104   0 17 718 946 

2 Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"  4 256  3 389   0 6 349 290 

3 Програма "Старт на кариерата"    7   540   0 2 355 174 

4 Програма "Мелпомена"   132   100   0  343 441 
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5 Регионални програми за  заетост  2 387  1 437   0 3 781 151 

6 Национална програма "Нова възможност за заетост"  1 964   819   0 1 372 770 

7 Национална програма “Помощ за пенсиониране”   30   41   0  144 750 

8 
Национална програма за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания  1 111  1 767   0 5 788 714 

9 Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания"    36   0   0  25 640 

10 Национална програма „Активиране на неактивни лица”   45   86   38  289 643 

11 Проект "Информационна политика и обучение"    0   0   0  47 674 

12 Проект "Шанс за работа - 2013"   843   398  1 110 2 187 161 

13 Проект "Професионалист"   390   109  2 013 2 415 547 

14 Проект "Шанс за успех"   150   51   300  391 081 

15 

Проект „Подобряване пригодността за заетост на 

безработни лица чрез повишени професионални и 

ключови компетентности”   0   0  1 485 1 886 916 

16 
Еднократни парични обезщетения по ПМС № 141/2000 

г./изм. и доп./   0   0   0   0 

17 Проект "Красива България"   219   62   155 1 205 089 

18 Проект "Нова перспектива"   0   0   0  18 066 

19 Проект "Шанс за работа"   0   0   0  146 262 

20 

Проект „Повишаване възможностите за заетост на 

безработни лица чрез качествено професионално 

обучение" /в клоновете на ДП БГЦПО/   0   0   0  418 177 

ІІ. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗНЗ  7 413  5 391   0 9 038 258 

1 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)  2 577  1 926   0 3 301 313 

2 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, 

включително военноинвалиди, както и младежи от 

социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, 

ал. 2 от ЗНЗ)   60   86   0  112 085 

3 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 

36а от ЗНЗ)    0   0   0   0 

4 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица до 29-год. възраст, завършили средно или висше 

образование и без трудов стаж (чл. 36б от ЗНЗ)  
  0   0   0   0 

5 
Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  

безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)    643   301   0  603 635 

6 
Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  

безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)    0   0   0   0 

7 Осигуряване на суми за наставник (чл 41а от ЗНЗ)    0   0   0   0 

8 
Насърчаване на териториалната мобилност на 

безработните лица  (чл. 42 от ЗНЗ)   25   0   0  4 565 

9 

Насърчителна мярка за безработните лица, обект на 

месечно социално подпомагане, които самостоятелно 

започнат работа (чл. 42а от ЗНЗ)   1   0   0   15 

10 
Насърчаване на работодателите да разкриват работни 

места за  стажуване (чл. 46 от ЗНЗ)   143   73   0  162 522 

11 
Кредит за квалификация на лицата получили еднократна 

парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ)   0   0   0   0 

12 Насърчаване на предприемачеството  (чл.47, ал.4 от ЗНЗ)   0   0   0   0 

13 
Насърчаване на предприемачеството за лица 

регистрирали микро предприятие (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)    32   0   0  102 047 
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14 
Насърчаване на предприемачеството за лица 

регистрирали микропредприятие (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ)   32   0   0  52 771 

15 Насърчаване на предприемачеството  (чл. 49б от ЗНЗ)   7   0   0  4 130 

16 

Насърчаване на работодатели-микропредприятия да 

разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 

разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ)   268   171   0  118 624 

17 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ)    189   220   0  46 028 

18 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица с трайни увреждания (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ)   378   446   0  781 848 

19 

Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с 

трайни увреждания на временна, сезонна или почасова 

работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ)   557   311   0  707 513 

20 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица – самотни родители (осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от 

ЗНЗ)   261   384   0  318 080 

21 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст 

(чл. 53а от ЗНЗ)   266   223   0  349 807 

22 

Насърчаване на работодателите да разкриват работни 

места за наемане на безработни лица, изтърпели 

наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 
  8   3   0  8 652 

23 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)  1 296   849   0 1 533 299 

24 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 

лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл.55б от 

ЗНЗ)   1   1   0   243 

25 
Насърчаване на работодателите да наемат на работа 

продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)   150   95   0  30 505 

26 
Насърчаване на работодателите да разкриват работни 

места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ)   80   82   0  185 285 

27 
Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение 

на наставник (чл 55г от ЗНЗ)    80   0   0  83 013 

28 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни на 

"зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)   359   220   0  532 279 

ІІІ.  ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ       204  80 767 

1 Обучение на възрастни в ЦРЧРРИ    0   0   204  80 767 
         Източник: Агенция по заетостта 



София- столица Перник Софийска област Благоевград Кюстендил Пловдив Пазарджик Смолян

1 Икономически активни лица (хил.) по данни на НСИ за третото 

тримесечие на 2013 г. 3 374.0 676.4 58.3 104.5 162.2 56.8 320.2 119.3 61.0

2 Коефициент  на икономическа активност 15-64 г. (%) по данни на 

НСИ за третото тримесечие на 2013 г. 69.6 73.7 68.8 66.2 73.7 67.7 70.9 66.2 74.7

3 Брой на заетите 15-64 г. (хил.) по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.
2 965.0 623.4

50.0
94.0 138.8 49.4 280.4 107.0 49.3

4 Коефициент на заетост (%)по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.
61.1 68.0 59.0 59.5 63.1 58.9 62.1 59.4 60.4

     Коефициент на заетост мъже 63.9 70.6 60.0 64.4 63.0 55.9 65.1 61.0 56.8

     Коефициент на заетост жени 58.3 65.4 58.0 54.3 63.2 61.9 59.1 57.8 64.0

5 Брой на регистрираните безработни (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.
376 561 22 510 6 592 14 675 22 446 7 932 29 867 18 809 11 998

6 Равнище на безработицапо данни на АЗ към 30.11.2013 г. 11.5 3.4 10.8 13.4 14.8 13.9 9.9 16.3 20.5

7 Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование

(хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г. 173 380 4 129 1 804 7 324 10 798 3 507 15 982 10 412 3 701

8 Регистрирани безработни с висше образование (хил.) по данни на

АЗ към 30.11.2013 г.
37 402 7 624 642 845 1 901 705 3 436 1 047 971

9 Регистрирани безработни младежи до 29 г. (хил.) по данни на АЗ

към 30.11.2013 г.
73 414 4 120 1 276 3 524 4 388 1 569 6 669 3 878 1 657

10 Регистрирани безработни лица над 50 г. по данни на АЗ към

30.11.2013 г. 137 259 6 764 2 374 4 300 8 577 2 722 9 489 6 729 5 908

11 Регистрирани безработни лица с трайна намалена

работоспособност (хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.
16 268 1 063 440 658 689 468 1 369 776 742

12 Брой продължително безработни лица (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.
120 765 2 801 1 546 4 625 7 810 2 825 10 190 7 457 3 528

13 Дял на продължително безработните лица по данни на АЗ към

30.11.2013 г. 32.1 12.4 23.5 31.5 34.8 35.6 34.1 39.6 29.4

14 Заявени свободни работни места на първичния пазар през 

периода 01.-11.2013г.
133 116 17 674 1 487 5 421 6 520 3 358 9 192 5 938 3 960

15 Заявени работни места по програми и мерки за заетост (хил.) през 

периода 01.-11.2013г. 63 184

 СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА 

ТРУДА ПРЕЗ 2013Г.

6 656 5 269 8 355

ДРСЗ Пловдив

Приложение 6

Национално 

ниво

ДРСЗ София ДРСЗ Благоевград

1 от 3



1 Икономически активни лица (хил.) по данни на НСИ за третото 

тримесечие на 2013 г.

2 Коефициент  на икономическа активност 15-64 г. (%) по данни на 

НСИ за третото тримесечие на 2013 г.

3 Брой на заетите 15-64 г. (хил.) по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

4 Коефициент на заетост (%)по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

     Коефициент на заетост мъже

     Коефициент на заетост жени

5 Брой на регистрираните безработни (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

6 Равнище на безработицапо данни на АЗ към 30.11.2013 г.

7 Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование

(хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

8 Регистрирани безработни с висше образование (хил.) по данни на

АЗ към 30.11.2013 г.

9 Регистрирани безработни младежи до 29 г. (хил.) по данни на АЗ

към 30.11.2013 г.

10 Регистрирани безработни лица над 50 г. по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

11 Регистрирани безработни лица с трайна намалена

работоспособност (хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

12 Брой продължително безработни лица (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

13 Дял на продължително безработните лица по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

14 Заявени свободни работни места на първичния пазар през 

периода 01.-11.2013г.

15 Заявени работни места по програми и мерки за заетост (хил.) през 

периода 01.-11.2013г.

 СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА 

ТРУДА ПРЕЗ 2013Г.

Приложение 6

Русе Силистра Разград Търговище Добрич Шумен Варна Монтана Видин Враца Ловеч

105.4 47.9 51.3 47.8 92.5 90.3 221.5 58.1 40.6 74.2 52.1

68.9 62.7 62.6 61.1 74.7 75.4 68.7 65.4 68.9 63.9 61.8

90.7 38.1 40.4 40.8 78.1 68.4 195.9 50.4 31.4 62.6 46.2

59.2 49.9 49.3 52.2 63.0 57.2 60.7 56.8 53.3 53.9 54.8

62.7 58.4 57.4 57.3 67.2 61.9 65.2 57.5 55.7 54.6 55.2

55.6 41.0 40.8 46.9 58.7 52.3 56.2 56.0 50.7 53.1 54.3

10 552 8 862 9 423 9 353 10 747 13 714 17 656 12 440 8 198 15 700 9 318

10.3 19.5 18.1 19.0 13.5 18.0 7.9 20.7 21.7 21.0 16.7

4 171 4 525 5 047 5 045 4 649 8 253 6 555 5 931 3 540 7 044 4 493

1 146 626 408 406 923 672 2 875 634 463 1 003 722

1 682 1 428 1 333 1 241 1 760 2 439 3 628 2 480 1 673 3 314 1 759

4 703 3 566 4 264 4 467 4 379 5 248 5 784 4 714 3 000 5 458 3 549

617 582 378 419 488 511 906 464 269 1 004 517

2 904 3 495 4 038 4 275 2 975 5 276 3 182 4 377 2 572 5 383 3 528

27.5 39.4 42.9 45.7 27.7 38.5 18.0 35.2 31.4 34.3 37.9

4 108 2 583 2 356 2 900 6 104 4 238 7 328 2 735 1 813 2 952 2 783

13 658 7 7626 316

ДРСЗ Монтана

6 452

ДРСЗ Русе ДРСЗ Варна
ДРСЗ Ловеч

2 от 3



1 Икономически активни лица (хил.) по данни на НСИ за третото 

тримесечие на 2013 г.

2 Коефициент  на икономическа активност 15-64 г. (%) по данни на 

НСИ за третото тримесечие на 2013 г.

3 Брой на заетите 15-64 г. (хил.) по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

4 Коефициент на заетост (%)по данни на НСИ за третото

тримесечие на 2013 г.

     Коефициент на заетост мъже

     Коефициент на заетост жени

5 Брой на регистрираните безработни (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

6 Равнище на безработицапо данни на АЗ към 30.11.2013 г.

7 Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование

(хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

8 Регистрирани безработни с висше образование (хил.) по данни на

АЗ към 30.11.2013 г.

9 Регистрирани безработни младежи до 29 г. (хил.) по данни на АЗ

към 30.11.2013 г.

10 Регистрирани безработни лица над 50 г. по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

11 Регистрирани безработни лица с трайна намалена

работоспособност (хил.) по данни на АЗ към 30.11.2013 г.

12 Брой продължително безработни лица (хил.) по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

13 Дял на продължително безработните лица по данни на АЗ към

30.11.2013 г.

14 Заявени свободни работни места на първичния пазар през 

периода 01.-11.2013г.

15 Заявени работни места по програми и мерки за заетост (хил.) през 

периода 01.-11.2013г.

 СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА 

ТРУДА ПРЕЗ 2013Г.

Приложение 6

Плевен Велико Търново Габрово Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали

108.5 116.6 54.9 194.5 82.0 57.8 137.4 111.1 70.8

66.1 69.7 72.9 69.5 65.7 70.8 64.2 70.4 68.5

97.9 97.1 51.3 176.7 71.2 48.2 123.6 97.8 66.1

59.6 58.0 68.2 63.1 57.0 59.0 57.8 61.9 64.0

59.7 62.1 70.5 66.9 62.4 60.6 61.5 66.5 64.5

59.6 53.9 65.8 59.3 51.4 57.2 54.0 57.2 63.4

18 373 11 667 3 776 18 631 15 499 9 099 14 698 14 113 9 913

17.1 10.8 7.0 9.9 19.8 16.3 10.0 13.5 16.3

7 256 4 373 916 8 379 10 432 5 387 7 090 6 726 5 911

1 327 1 564 636 2 108 735 506 1 592 1 211 674

3 549 2 089 647 3 831 3 791 2 042 3 449 2 971 1 227

7 092 4 684 1 495 5 918 4 682 2 966 4 389 5 010 5 028

785 659 241 395 340 297 529 414 248

6 458 3 193 840 3 261 6 863 3 880 4 540 4 422 4 521

35.1 27.4 22.2 17.5 44.3 42.6 30.9 31.3 45.6

4 376 5 938 2 121 10 030 3 248 2 505 6 310 2 776 2 362

7 762 4 415

ДРСЗ ХасковоДРСЗ Бургас

4 301

ДРСЗ Ловеч

3 от 3
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