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Presenter
Presentation Notes
През 2017 г. ще продължи реализирането на програми и мерки, финансирани от държавния бюджет, насочени към осигуряване на заетост на хората с увреждания. В подкрепа на създаването на условия за достоен и независим живот на хората с увреждания е приета Национална стратегия за дългосрочна грижа. Стратегията предвижда изграждане на мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, която от една страна да предотврати настаняването в специализирани институции и създаде възможност за социално включване и предоставяне на индивидуална подкрепа на нуждаещите се лица и от друга - да осигури възможност за реализиране на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания и подкрепа на семействата им. 



Национален план за действие по заетостта 
през 2017 г.
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Активна политика
•Програми за заетост и обучение
•Мерки за заетост и обучение
•Специфични услуги

Целеви групи
•в т.ч. хора с 
увреждания

Основни 
приоритети

Визия

Presenter
Presentation Notes
Визията на Националния план за действие по заетостта през 2017 г. е определена като: „Подкрепа за увеличаване на потенциала за растеж на икономиката чрез осигуряване на качествена работна сила и увеличаване на заетостта на качествени работни места в реалната икономика на търсещите работа,  включително от неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони.“Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2017 г., включват подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика, особено на неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните потребности услуги и обучения; повишаване качеството на заетостта в малките и средните предприятия, намаляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст. Сред приоритетите е и повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта (АЗ).



Основни 
целеви 
групи

Безработни 
младежи до 29 

г. 

Безработни над 
50-годишна 

възраст

Продължително 
безработни лица

Безработни без 
професия, без 
квалификация 

или с нетърсена 
на пазара на 

труда ПК

Безработни лица 
с трайни 

увреждания

Неактивни лица, 
желаещи да 

работят в т.ч. 
обезкуражени 

лица
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Presenter
Presentation Notes
През 2017 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните основни целеви групи и подгрупи:Безработни младежи до 29 г.:безработни до 25г.;младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);младежи рано отпаднали от системата на образованието.2    Продължително безработни лица:без квалификация и с ниско образование;безработни от ромски произход;безработни на социално подпомагане.3. 	Безработни над 50-годишна възраст:без квалификация и с ниско образование;в предпенсионна възраст;с нетърсена от работодателите професия и специалност.4. 	Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация:безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната;безработни с недостиг на ключови компетентности;безработни с ниско образование (включително от ромски произход);безработни на социално подпомагане.5.	Безработни лица с трайни увреждания:безработни лица без квалификация6. 	Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица:от области с равнище на безработица над средното за страната;без квалификация и с ниско образование;с период на неактивност за повече от две години.



Коефициенти на заетост и безработица за лица с 
определена степен на загубена трудоспособност 

на възраст 15-64 навършени години
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				Заетост		Безработица

		2010		16.2		14.8

		2011		16.4		15.1

		2012		15.9		19.9

		2013		18.4		18.2

		2014		17.6		18.6

		2015		18.4		16.7

		2016		18.3		13.1







Регистрираните в ДБТ безработни лица с 
увреждания

Започнали работа на първичен пазар на труда

6 775 лица 2 005 лица

Регистрирани БЛ с намалена работоспособност

14 127 лица 14 280 лица

Период

към 31.12.2016 г. към 30.04.2017 г.
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Натури по програми 2017
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		Програми за обучение и заетост		Заетост - общо 2017 г.		Заетост - нови договори

		СК		1,370		1,200

		НП АХУ		2,450		2,450

		НП ЗОХТУ		1,889		30

		НП АНЛ		262		10

		НП ПП		537		75

		Мелпомена		202		202

		НП ОЗБ		130		76

		ПОЗПБЛ		2,548		500

		РП		4,159		1,400
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		НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2017 г.

		№		Проекти/ Програми/ Мерки		Средно годишен брой работни места		Заетост - общо 2017 г.		Заетост - нови договори		Обучение		Средства - общо

						брой		брой		брой		брой		лева

		1		2		3		4		5		6		7

				ОБЩО		13,019		23,155		11,874		11,241		73,000,000

		І.		Програми за обучение и заетост		9,902		17,363		9,759		8,309		58,815,425

		1.		Програма "Старт на кариерата"		790		1,370		1,200		0		5,921,150

		2.		Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"		2,091		2,450		2,450		0		8,912,000

		3.		Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания		1,874		1,889		30		0		8,682,369

		4.		Национална програма "Активиране на неактивни лица"		262		262		10		0		1,838,832

		5.		Национална програма “Помощ за пенсиониране”		469		537		75		0		2,636,210

		6.		Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания"		3		3		3		0		5,000

		7.		Програма "Мелпомена"		168		202		202		0		1,280,569

		8.		Проект "Информационна политика и обучение"		0		0		0		0		140,000

		9.		Национална програма за обучение и заетост на бежанци		117		130		76		0		780,000

		10.		Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица		1,760		2,548		500		0		8,741,935

		11.		Регионални програми за  заетост		1,408		4,159		1,400		0		6,757,789

		12.		Повишаване на информираността сред младежите, относно гаранцията за младежта в България (ПРОГРЕС)		0		0		0		0		94,499

		14.		Проект "Красива България"		125		500		500		100		3,000,000

		15.		Проект „Стъпка напред“, АИКБ		185		738		738		1,845		2,189,460

		16.		Проект„КРОС“, БТПП		95		378		378		944		1,136,284

		17.		Проект„Шанс за работа - 2017“, КНСБ		159		636		636		1,590		2,030,640

		18.		Проект„Хоризонти 2“, КТ „Подкрепа“		150		599		599		1,496		1,850,964

		19.		Проект„Нова перспектива ІІ“, ССИ		58		232		232		579		687,384

		20.		Проект„Квалифицирани кадри  за бизнеса“, БСК		176		702		702		1,755		2,030,340

		21.		Резерв		14		28		28		0		100,000

		ІІ.		Мерки за обучение и заетост		3,118		5,792		2,115		79		10,007,555

		1.		Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)		864		1,296		50		0		3,111,846

		2.		Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)		23		42		30		0		100,436

		3.		Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)		40		102		30		0		120,344

		4.		Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)		31		80		30		0		110,309

		5.		Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)		47		125		50		0		181,998

		6.		Осигуряване на суми за наставник (чл 41а от ЗНЗ)		46		108		50		0		64,915

		7.		Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  (чл. 42, ал. 2 от ЗНЗ)		25		50		50		0		30,000

		8.		Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  (чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ)		200		400		400		0		480,000

		9.		Предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение (чл.43а от ЗНЗ)		150		300		300		0		90,000

		10.		Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за  стажуване (чл. 46 от ЗНЗ)		44		76		0		0		86,890

		11.		Насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) чл. 46а от ЗНЗ		33		59		50		59		160,657

		12.		Кредит за квалификация на лицата получили еднократна парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ)		0		0		0		20		20,000

		13.		Насърчаване на предприемачеството  (чл.47, ал.4 от ЗНЗ)		8		15		15		0		27,600

		14.		Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микро предприятие (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)		33		71		50		0		137,489

		15.		Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микропредприятие (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ)		46		94		50		0		75,017

		16.		Насърчаване на предприемачеството  (чл. 49б от ЗНЗ)		22		45		40		0		23,000

		17.		Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ)		395		592		100		0		1,518,254

		18.		Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато подържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 год. (чл.51, ал.1  от ЗНЗ)		78		100		100		0		248,400

		19.		Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2  от ЗНЗ)		75		100		100		0		370,800

		20.		Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ от ЗНЗ)		122		265		100		0		432,892

		21.		Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)		148		326		100		0		497,980

		22.		Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)		5		10		10		0		23,220

		23.		Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)		330		760		100		0		1,013,209

		24.		Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)		164		374		110		0		489,273

		25.		Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ)		52		110		50		0		180,230

		26.		Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник (чл 55г от ЗНЗ)		51		103		50		0		69,094

		27.		Насърчаване на работодателите да наемат безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)		86		189		100		0		343,705

		III.		Обучение на възрастни		0		0		0		2,853		4,177,020

		1.		Обучение на възрастни в ЦРЧРРИ		0		0		0		300		312,320

		2.		Групова рискова застраховка на включени в обучение безработни лица		0		0		0		0		10,000

		3.		Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)		0		0		0		200		411,665

		13.		Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО		0		0		0		2,353		3,443,035







Специфика в посредничеството при търсене 
на работа за хора с увреждания

За търсещи работа лица с увреждания

Диференциран /индивидуален/ подход

Индивидуален план за действие с подходящи стъпки.

Търсене и предлагане на подходяща работа, съобразена със 
здравословното състояние на лицето с увреждане.
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Presentation Notes
Към всички регистрирани в ДБТ безработни лица с увреждания се прилага индивидуален подход в процеса на подпомагане устройването на работа. Трудовите посредници отделят специално внимание на регистрираните безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда. Сложните проблеми, свързани с трудовата реализация на хората с увреждания, обуславят прилагането на диференциран подход при обслужването им, съобразен със специфичните им потребности, здравословно състояние и придобита степен на образование. Съгласно изискванията на ЗНЗ, на всички регистрирани безработни лица, в т.ч на хората с увреждания, се изготвят индивидуални планове за действие до един месец от регистрацията им в ДБТ. В индивидуалния план за действие се предприемат подходящи стъпки, които да съдействат за своевременното устройване на работа. Насоката за работа с безработното лице се определя въз основа на изявеното от негова страна желание за работа, от предприеманите от негова страна действия в това отношение и от съществуващите в момента социални или здравословни проблеми на лицето.



Услуги за хора с увреждания

Услуги за търсещи работа лица
Информиране за свободни работни места и за програми 
и мерки за запазване и насърчаване на заетостта.

Посредничество по информиране и наемане на работа

Психологическо подпомагане

Професионално ориентиране

Включване в обучение на възрастни

Мотивиране за активно поведение на пазара на труда и 
включване в програми и мерки за заетост  и обучение 

Средства за стипендии и транспортни разходи 
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Възможности за устройване на работа на 
хората с увреждания

Надомен трудСпециализирани 
предприятия и 

кооперации на хора 
с увреждания

Работодатели
Първичен пазар 

на труда

Частни посредници и 
предприятията, които 
осигуряват временна 

работа

Социални 
партньори, НПО, 

браншови 
организации и др.
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Субсидирана 
заетост 



Национални програми, насочени към хората с 
увреждания през 2017 г.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания

Очаквани резултати: Заетост на 1 889 лица, от тях нова заетост на 
30 лица.
Изпълнение към 04.2017 г.: 1 880 лица
Бюджет:
8 682 369 лв. 

Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

Очаквани резултати: Осигуряване на заетост на 2 450 лица при 5 -
часов работен ден, осигуряване на качествени грижи на хора с 
трайни увреждания.
Изпълнение към 04.2017 г.: 1 704 лица
Бюджет: 
8 912 000 лв.
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Presentation Notes
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания (НП ЗОХТУ) е насочена към повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества лица в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно се включват лица със и над 71% намалена работоспособност; военноинвалиди; лица със сензорни увреждания; лица с ментални увреждания. Целева група на програмата са и безработни лица в трудоспособна възраст, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, регистрирани в бюрата по труда. Работодателите разкриват работни места по Програмата за срок от 24 месеца, като приоритетно се включват тези от тях, които са сключили договор за финансиране по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за хора с увреждания. През 2017 г. за Програмата са предвидени средства в размер на 8 682 369 лв. за включване в заетост на 1 889 лица /нова заетост 30 лица/. Реализиране на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” цели предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти. През 2016 г., по Програмата се реализира само дейността „Личен асистент“, насочена към осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. Чрез новата дейност „Помощник-възпитател“ от началото на 2017 г. се подпомага и физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата с увреждания.През 2017 г. за Програмата са предвидени средства в размер на 8 912 000 лв. за заетост на 2 450 лица. 



чл. 36, ал. 2  от ЗНЗ
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.

Очаквани резултати:
Заетост на 42 безработни, от тях 30 новонаети.

Изпълнение към 04.2017 г.: 12 лица

Бюджет: 
100 436 лв. 

Период на субсидиране:
до 9 месеца

Насърчителни мерки за работодатели, при наемане 
на хора с увреждания през 2017 г.
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Presentation Notes
В края на м. април стартира процедура за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение, по които има свободен финансов ресурс. Финансиране по мерки от ЗНЗ – 300 лв;380 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, определени за такива степен на образование.



чл. 52 от ЗНЗ
Насърчаване на работодателите да наемат безработни 
лица с трайни увреждания на пълно или непълно 
работно време.

Очаквани резултати:
Заетост на 265 безработни, от тях 100 новонаети.

Изпълнение към 04.2017 г.: 170 лица

Бюджет: 
432 892 лв. 

Период на субсидиране:
до 6 месеца

Насърчителни мерки за работодатели, при наемане 
на хора с увреждания през 2017 г.
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Промените в ЗНЗ в края на 2015 г. обединяват мерките за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на пълно или непълно работно време, за които на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца (чл. 52).



Нови насърчителни мерки при наемане на хора с 
увреждания през 2017 г.

чл. 43а от ЗНЗ
Предоставяне на суми за подкрепена заетост за 
безработни лица с трайни увреждания или от други групи 
в неравностойно положение.

Очаквани резултати:
Заетост на 300 безработни лица.

Бюджет: 
90 000 лв. 

Несубсидирана заетост за срок не по-кратък от 12 мес.

Провежда се открита процедура по ЗОП!
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През 2017 г. услугата ще се предоставя само на хора с трайни увреждания!На изпълнителя ще се предоставят средства за подкрепена заетост, за всяко безработно лице с трайни увреждания, насочено от поделението на АЗ, което е устроило на работа на несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца.ДРСЗ  	бр. лица София 	29 Бургас 	31 Варна 	31 Ловеч 	35 Монтана 	41 Пловдив 	39 Русе 	33 Благоевград 31 Хасково 	30



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО !

www.az.government.bg

Ангел Ангелов

Заместник главен директор

ГД “Услуги по заетостта”

Агенция по заетостта
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