
ПОДКРЕПА 
ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ 

И ЗАЕТОСТТА

Национален форум

„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СОЦИАЛНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЗАЕТОСТ“

24 юни 2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА



Безработица 31.05.2021 г.

Регистрирани 
безработни; 186 

047

Лица с намалена 
работоспособност

; 12 689 /6,8%/

2709
21%

4327
34%

5653
45%

Работническа професия

Специалисти

Без квалификация

Безработица - общо Безработни с увреждания – квалификационна структура

Със средно 

образование
С основно и по-
ниско

26 % 74 %

49 %

Мъже Жени

8 204
над 50 год. възраст 

/65%/

51 %



Специфика в посредничеството
при търсене на работа за хора с увреждания

ДИФЕРЕНЦИРАН 
/ИНДИВИДУАЛЕН/ ПОДХОД

ТЪРСЕНЕ И 
ПРЕДЛАГАНЕ НА 

ПОДХОДЯЩА РАБОТА, 
СЪОБРАЗЕНА СЪС 

ЗДРАВОСЛОВНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА 

ЛИЦЕТО С УВРЕЖДАНЕ

ИНДИВИДУАЛЕН 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

С ПОДХОДЯЩИ 
СТЪПКИ



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

за свободни работни места

Информиране

Включване в обучение на
възрастни

Обучение

за активно поведение на
пазара на труда 

Мотивиране

Професионално ориентиране

Психологическо подпомагане

Подпомагане

по информиране и наемане на
работа

Посредничество

Включване в програми и мерки за 
заетост

Заетост



Възможности
за устройване на работа на хората с увреждания

Социални партньори, 
НПО, браншови 
организации и др.

Частни посредници 
и предприятия, 
които осигуряват 
временна работа

Субсидирана 
заетост 

Специализирани 
предприятия и 
кооперации на хора 
с увреждания

Първичен пазар 
на труда

Надомен труд



•

•
•
•
•

Мобилно бюро по труда през 2021 г. – в 238 населени места

2021 г.
Мобилно бюро по труда



Нови

посреднически

услуги

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

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

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

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

на училищното образование.
• Очакван обхват през 2021 г. – 1268 семейства;

Консултация и менторство след започване на работа

Семеен трудов консултант



Програми
за ЗАЕТОСТ на хората с увреждания

През 2020 г.: 
Заетост на 1 632 лица с трайни 
увреждания, от тях нова заетост на 
567 лица, изразходвани 9 029 664 лв.
През 2021 г. /НПДЗ 2021/: 
Заетост на 1 209 лица с трайни 
увреждания, от тях нова заетост на 
100 лица, бюджет 8 979 601 лв.

През 2020 г.: 
Осигурена заетост на 4 873 лица при пълен или 
непълен работен ден за осигуряване на домашна 
грижа на:
- Лица с от 80 до 89,99% намалена работоспособност;
-Лица на възраст над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване, които не са освидетелствани по 
съответния.
Изразходвани: 13 105 856 лв.

НП “Заетост и 
обучение на хора с 

трайни увреждания” 

НП “Предоставяне на 
грижа в домашна 

среда” /нова/



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

Очаквани резултати 2021г.: 
Осигуряване на заетост на 30 лица до 29-
годишна възраст с трайни увреждания 
вкл. военноинвалиди, както и младежи 
от социални заведения, завършили 
образованието си.

Бюджет: 
116 753 лв. 

Очаквани резултати: 
Осигуряване на заетост 154 лица с 
трайни увреждания, включително
военноинвалиди на пълно или 
непълно работно време.

Бюджет: 
506 933 лв.

чл. 36, ал. 2  от ЗНЗ чл. 52 от ЗНЗ



(продължение)

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

През 2021 г.:

Заетост на 356 безработни лица с трайни увреждания, от 
които 110 лица включени в нова заетост.

Бюджет: 1  409  589 лв. 

Схема за държавна помощ!

чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ



Дуална система на обучение

• Организира се обучение на безработни лица за обучение

чрез работа.

• Осигурява се субсидиране на заетостта на наетите за

обучение лица до 36 месеца, както и средства на обучаващите

институции – партньори за провеждане на обучението.

• Предоставят се средства и за обучение на наставниците, под

чието ръководство се осъществява обучението.



ПРОЕКТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

КНСБ

АИКБ

БСК

БТППССИ

КТ 
ПОДК
РЕПА

 КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ – 6 416 БЛ

 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – 6 859 БЛ

 ЗАЕТОСТ – минимум 2549 безработни





Мярка за подкрепена заетост

чл. 43а от ЗНЗ

Подкрепена заетост: Предоставяне на суми за подкрепена заетост за всяко 
безработно лице с трайни увреждания или от други групи в неравностойно 
положение, устроено на работа на несубсидираноработно място за срок, не по-
кратък от 12 месеца.

Цел: повишаване на ефикасността и качеството на посредническите услуги на 
пазара на труда, предоставяни на уязвимите групи чрез подобряване на 
взаимодействието между АЗ и частните трудови посредници

Очаквани резултати:

Заетост на 300 безработни лица.

Бюджет:  300 000 лв.

Предстои провеждане на процедура 
по Закона за обществените поръчки! 



Нови финансови параметри
МРЗ  2021 г. = 650 лв

4000 лв
За започване на 
собствен бизнес 

като микро 
предприятие по 

ЗМСП

800 лв.
Програма Старт на 

кариерата
Ромски медиатори  с 
висше образование 

по 
НП АНЛ

1000лв.
Подкрепена 

заетост НП ЗОХТУ – висше обр.

НП Помощ за пенсиониране 
- висше

Мелпомена - висше

Ромски медиатори /средно
образование/

700 лв.

Насърчителни 
мерки, съгласно чл. 
чл. 36,  41, 41а, 46, 
50, 52, 53а, 55, 55а, 

55г и  55д

от ЗНЗ

550 лв.

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

от ЗНЗ за лица с 
висше образование

630 лв.

Както и средства за - 4000 лв.



НОВИ МЕРКИ 

ЗА ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА



Мерки

Заетост х4
РМС 429/2020 г. 
(Мярка COVID)

Проект „Заетост за 
теб“

ПМС 55 и 151/2020 г.
(Мярка 60/40)

Проект „Запази ме“



Проект „Заетост за теб“ - основни параметри

Проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост за теб” 18

210 000 000 лв.

70 000 
безработни лица

01.06.2020 –
31.12.2022

Бюджет на проекта

Целева група

Период на 
изпълнение



Периоди 

Проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост за теб”2

Предоставяни субсидии за всяко наето лице

Трудово възнаграждение  - минималната работна заплата за страната (650 лв)

Разходи за отпуск, в т.ч. по болест, за сметка на работодателя 

Осигурителни вноски за сметка на работодателя

Субсидирана заетост – до 6 
месеца

Последваща заетост - до 3 
месеца запазване на 75% 

от работните места



Изисквания към:

Максимален брой наети лица, в зависимост от числеността на персонала:

до 10 заети лица –
субсидират се до 4 нови 
работни места вкл.;

до 250 заети - до 50 нови 
работни места вкл.;

до 50 заети - до 20 нови 
работни места вкл.

над 251 души (вкл.) - до 
100 работни места вкл.

В случай че работодателят е учреден в 
месеца на подаване на заявката се допуска 
да наеме до 4 души.

 Съответствие с изискванията на Регламент  (ЕС) № 1407/2013 за de minimis.

Безработните лица
Регистрация в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ).

Да не са били наети от същия работодател в период по-малък от 1 месец
от подаване на заявката на работодателя.

Работодателите



Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор 
на пандемията от Covid-19“ /мярка 80/20/

Допустими работодатели

- Работодатели и самоосигуряващи се 
лица, които развиват икономическа 
дейност в най-засегнатите от 
пандемията сектори.

- С поне 20% намаление на приходите от 
продажби;

- Отговарящи на условията  за 
получаване на държавна помощ (т.3.10. 
от Временната рамка на ЕК)

Допустими лица

Работници/служители и 
самоосигуряващи се лица;

Размер на компенсацията

290 лв за пълен работен месец 
(без неплатен отпуск, отпуск по 
болест, за бременност и раждане, 
или напуснали работа)



От 31 март до 31 юли 2020 г. са изплатени компенсации на общо 172 050 работници и 
служители от общо 8 971 предприятия, на обща стойност 185,5 млн.лв. 

ПМС 55/2020 г. (мярка 60/40-1)

преустановили работа въз основа на 
заповед на държавен орган 
(затворени икономически дейности)

преустановили работа на 
персонала на основание чл. 120в, 
ал.1 от Кодекса по труда

установили непълно работно време 
по реда на чл. 138а, ал.2 от Кодекса 
по труда

Допустими работодатели
Цел: да запази работните места и да
ограничи нарастването на безработицата
вследствие от пандемията от COVID-19 в
икномически дейности, директно
пострадали от COVID 19

Размер: 60% от осигурителния доход за 
м.януари 2020 г.
Период: до 3 месеца в периода 13.03. –
30.06.2020 г.

Задължения на работодателя: да запази
заетостта, вкл. за период равен на периода
на компенсации;
Да изплаща 100 % възнагражденията на
персонала



ПМС 55/2020

Реален  и прогнозен брой новорегистрирани безработни на ден за периода на извънредното 
положение

Чрез мярката е запазена
заетостта на около 7,7% от
наетите лица в икномическите
дейности.
Без мярката - 14%
безработица в края на месец
юни;
С мярката – 8,3% равнище на
безработица към края 30 юни
2020 г.



Размер на предоставяните 
средства от НОИ

Размер на средствата, които 
изплаща работодателя
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. › До 60 на сто от размера на 
осигурителния доход за конкретен 
месец 2020/2021 г. и осигурителните 
вноски за сметка на работодателя. 

› Трудово възнаграждение, не по-
малко от осигурителния доход за 
конкретния месец 2020/2021 г., и 
дължимите осигурителни вноски за 
съответния месец.

› До 60 на сто от размера на 
минималната работна заплата и от 
осигурителни вноски за сметка на 
работодателя

Трудово възнаграждение, не по-малко 
от минималния осигурителния доход 
за длъжността и осигурителните 
вноски за съответния  месец. 

ПМС 151/03.07.2020 г.
(мярка 60/40 за периода юли 2020 – май 2021 г.)



Заетост х 4 
или комбинация с други мерки

За новонаети лица по проект "Заетост за теб" не може да се
комбинира финансирането с други мерки за запазване на
заетостта.

За запазване на заетостта е възможна комбинация с други социални или икономически мерки.
Ограничения:
- общо получените средства/компенсации по мерки, по които е допустимо комбиниране, не следва да
превишават 80% от възнаграждение и осигуровките върху него за всяко отделно лице;
- Не се допуска комбинация на мерките 60/40 или 80/20 с мярката „Запази ме“, с икономическите мерки на
МИ или други мерки за финансова подкрепа за едни и същи лица и един и същи период

„Заетост 
за теб“

РМС 
429

ПМС 151 
или др. 
мярка

80% от 
дохода



ПМС 325/26.11.2020 г.
(проект „Запази ме“)

Цел: 

Подкрепа за запазване 
заетостта на 

служителите в 
предприятия, които 

директно са 
преустановили 

стопанската дейност в 
резултат от наложени 
противоепидемични 

мерки срещу 
разпространението на 

COVID-19.

Целева група: 

Работници и 
служители  в 

неплатен отпуск 
поради «затворени» 

дейности след 
29.10.2020 г.

Размер на 
компенсацията: 

по 24 лв./ден на всяко 
лице, осигурено на 

пълно работно време 
или пропорционално 

на непълното работно 
време (ПМС 325/2020 

г.).

-75% от осигурителния
доход на работниците

и служителите за м. 
Октомври 2020 г. 
(ПМС 418/2020 г.)

Параметри:

99,6 млн лв. (увеличен 
с 25 млн.лв бюджет) за 

компенсации на 
минимум 50 хил. лица 

в неплатен отпуск в 
периода 29.10 – 30.06. 

2021г. 

До 
момента са 
изплатени 

средства на 
57 200 лица



https://www.az.government.bg/pages/finan
sovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta/

https://www.az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta/


Новото при нас: 

• Нови електронни услуги за търсещи работа и работодатели, с цел превенция в условията на 
епидемичната обстановката и мерките за ограничаване на разпространението на заболяването 
COVID-19;

• Дистанционна форма за предоставяне на услуги от екипите на АЗ, както за търсещи работа, така и 
за работодатели, разширена комуникация и обмен на документи чрез ССЕВ и СЕОС;

• Разкриване на допълнителни /изнесени/ офиси на ДБТ за обслужване и разделяне на увеличен 
входящ поток за регистрация; 

• Прием на заявления за парични обезщетения в ДБТ /било дейност на НОИ/; 

• Разработване, подготовка, старт и изпълнение на 4 напълно нови мерки за запазване и насърчаване 
на заетостта;

• Оборудване на е-зони за самоинформиране в ДБТ. 

• Създадени нови рубрики на сайта на АЗ “Коронавирус: основни съвети за превенция”, „Лесни стъпки
за регистрация“, „Компенсации за запазване на заетостта“, кампания „Отново на работа? Подготви се 
от вкъщи“, „Графици за обучения“, „Електронни административни услуги за търсещи работа лица“ с 
помощни материали за търсещите работа лица.



Данни и резултати
През 2020 г.:

• 574 работодатели са подали уведомления и са потърсили съдействието на Агенция по 
заетостта за намиране на подходящи кандидати;

• Обявени  са 1 778 свободни работни места;

• Насочени  са 349 безработни , от които : 210 не са одобрени от работодателите, 10 са 
отказали по неуважителни причини, 85 са отказали по уважителни причини; 

• Започнали работа на тези места  - 45  (около 3% от заявените СРМ);

• Основни причини за незаемане на обявените места  - неизпълними изисквания за СРМ, 
липса на подходящи кандидати (1536 СРМ), отказ на работодателите или  на 
безработните  лица.

• От началото на 2020 г. работа са започнали 8 683 безработни лица с намалена 
работоспособност, от тях във форми на субсидирана заетост са включени 2 409 лица с 
трайни увреждания.

• През периода м.януари - май 2021 г. работа са започнали 3255 безработни лица с 
намалена работоспособност, от тях във форми на субсидирана заетост са включени 872 
лица с трайни увреждания.

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ



Предизвикателства пред Бъдещето на труда:

Необходима е стратегия за работната сила: инвестирайте в 
уменията на 21-ви век
Учене през целия живот: (пре-)квалификация през целия 

жизнен цикъл, с фокус към общо и индивидуално развитие на 
цифрови умения 
Търсене по-скоро на компетенции, отколкото документирани 

квлификации
Сътрудничество с всички участници на пазара на труда
Съвместно с ползвателите проектиране на нови или променени 

мерки и услуги 
Електронизация на услуги и дейности
Повишаване компетенциите за ползване на електронни услуги



Предизвикателства

 Недостатъчна социална ангажираност на бизнеса и ниска мотивация за труд на лицата от неактивните и
уязвимите групи на пазара на труда, вкл. и поради увеличаващата се зависимост от държавна подкрепа;

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

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

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

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

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

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

 Работа и живот в условия на епидемия, превенция и защита на служители и ползватели на услугите на АЗ;



Кремена Калчева
Главен секретар 
на Агенция по заетостта

www.az.government.bg

Заедно ще успеем! БЛАГОДАРЯ 
ЗА ВНИМАНИЕТО!


