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ПРОГРАМИ , МЕРКИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ, 
НАСОЧЕНИ КЪММЛАДИТЕ ХОРА

ПРОГРАМИ , МЕРКИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ, 
НАСОЧЕНИ КЪММЛАДИТЕ ХОРА



НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..

АгенциятаАгенцията попо заетосттазаетостта реализирареализира програмипрограми ии насърчителнинасърчителни
меркимерки заза заетостзаетост ии обучениеобучение, , коитокоито ежегодноежегодно сесе регламентиратрегламентират сс
НационалнияНационалния планплан заза действиедействие попо заетосттазаетостта //НПДЗНПДЗ/./.

НПДЗНПДЗ определяопределя::
целевитецелевите групигрупи, , къмкъм коитокоито ее насоченанасочена политикатаполитиката попо заетосттазаетостта;;
действиятадействията, , проектитепроектите, , програмитепрограмите ии меркитемерките, , коитокоито сесе реализиратреализират

презпрез годинатагодината;;
финансовитефинансовите средствасредства, , източницитеизточниците заза финансиранефинансиране, , видоветевидовете

стимулистимули ии технитетехните размериразмери ––заза работодателитеработодателите ии заза участницитеучастниците вв
меркитемерките ии програмитепрограмите; ; 

отговорнитеотговорните институцииинституции ии партньорипартньори..



НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..

ОсновнаОсновна задачазадача нана ПланаПлана презпрез 20132013 гг. . ее оограничаванеграничаване нана
високатависоката младежкамладежка безработицабезработица ии неактивностнеактивност..

ЦелевиЦелеви групигрупи нана активнатаактивната политикаполитика нана пазарапазара нана трудатруда презпрез
20132013гг. . саса:: БезработниБезработни младежимладежи додо 2929 гг.; .; БезработниБезработни лицалица наднад 5050--
годишнагодишна възраствъзраст.; .; БезработниБезработни лицалица сс нисканиска илиили нетърсенанетърсена нана пазарапазара
нана трудатруда професионалнапрофесионална квалификацияквалификация ии недостигнедостиг нана ключовиключови
компетентностикомпетентности, , вв тт..чч. . безработнибезработни лицалица сс нискониско образованиеобразование
((включителновключително отот ромскиромски произходпроизход); ); ХораХора сс уврежданияувреждания; ; НеактивниНеактивни
лицалица, , желаещижелаещи дада работятработят вв тт..чч. . обезкуражениобезкуражени лицалица ..



НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..

Инициатива “Работа за младите хора в България”
2012г.-2013г. – по примера на водещата инициатива на
ЕК “Младежта в движение” и инициативата
“Възможности за младежта”

ТЯ ВКЛЮЧВА:

Облекчен достъп до регистрация и специални посреднически услуги;
Адаптирано към потребностите на младите хора информиране и
консултиране;
Обучение за придобиване на практически умения за работа;
Завишено финансиране от държавния бюджет и от ЕСФ за стажуване и
субсидирана заетост;
Чиракуване на работното място за безработни младежи без квалификация



НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..
По-значими програми с финансиране със средства от държавния

бюджет за младежи до 29г. през 2013 г.:
Програма “Старт на кариерата” осигурява възможност на безработни младежи, 

завършили висше образование да придобият стаж в държавната, областна и общинска
администрация.

Програми, в които една от целевите групи са младежите до 29г.:
НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” Основните целеви групи са

продължително безработни лица, лица на социално подпомагане, в т.ч. и безработни младежи до 29-г. 
възраст на месечно социално подпомагане. 

Проект “Шанс за успех” осигурява повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда на
безработни лица от целевите групи, чрез качествено и адекватно на изискванията на работодателите
обучение и осигуряване на субсидирана заетост в съответствие с придобитата квалификация. Една от
целевите групи - младежи с ниска мотивация за труд и недостатъчна квалификация или без трудов опит.
Партньор Асоциацията на индустриалния капитал.

Проект “Професионалист” осигурява чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на
квалификацията, повишаване на ключовите компетентности и уменията на безработните лица преминаване
към устойчива заетост. Партньор КТ “Подкрепа”.

Проект “Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени
професионални и ключови компетентности” - комплекс от мерки: информиране, консултиране, 
обучения за придобиване на знания и умения по различни професии/специалности, по ключови
компетентности и социални умения.



ПРОГРАМА “ СТАРТ НА КАРИЕРАТА”ПРОГРАМА “ СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..

Основна цел: Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж
на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване
на прехода между образование и заетост.
Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по
специалността, които са завършили висше образование /дипломирани/ и са
регистрирани в ДБТ.
Работодатели по програмата са министерства, агенции и техните
териториални поделения, както и областни и общински администрации, 
които осигуряват трудова заетост за срок от 9 месеца
Програмата се реализира на територията на цялата страна
Финансиране: На работодател, наел безработни младежи, насочени от
Дирекции “Бюро по труда”, от Държавния бюджет се предоставят средства
за не повече от 9 месеца за трудово възнаграждение в размер на 400лв. и
всички социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя.

В НПДЗ през 2013г. е предвидено да се субсидира заетостта на 1 512
младежи с висше образование, от които 800 нововключени.



ПРОГРАМА “ СТАРТ НА КАРИЕРАТА”-РЕЗУЛТАТИПРОГРАМА “ СТАРТ НА КАРИЕРАТА”-РЕЗУЛТАТИ

НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..

18012510911287931701522438-бр.

Регистрирани
отново в
бюрата по труда
след участие в
програмата
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НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..

На работодатели, които разкриват работни места за срок не по-малък от 12 месеца и
наемат по трудов договор безработни младежи до 29-годишна възраст се предоставят
средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и здравни
осигурителни вноски, но за не повече от 6 месеца (чл.36, ал.1 от ЗНЗ). Очаквани
резултати през 2013 г. - заетост на 1523 младежи, от тях 800 нововключени.

На работодатели, които разкриват работни места за срок не по-малък от 12 месеца и
наемат по трудов договор безработни лица младежи до 29-годишна възраст, с трайни
увреждания, включително военноинвалиди,  се предоставят средства от държавния
бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и здравни осигурителни вноски, но
за не повече от 6 месеца (чл.36, ал.2 от ЗНЗ). Очаквани резултати през 2013 г. - заетост
на 207 младежи, от тях 150 нововключени.

На работодатели, които разкриват работни места за стажуване на безработни до 29 
годишна възраст, които са придобили през последните 24 месеца квалификация по
професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, и които нямат
трудов стаж по тази професия се предоставят средства от държавния бюджет за трудово
възнаграждение и всички социални и здравни осигурителни вноски, но за не повече от 6 
месеца (чл.41 от ЗНЗ). Очаквани резултати през 2013 г. - заетост на 306 младежи, от тях
300 нововключени



ЗА ДА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ
РАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА:
ЗА ДА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ
РАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА:

Да няма изискуеми публични задължения
Да отговаря на изискванията за отпускане на помощи

по Закона за държавните помощи
Да е регистриран по действащото законодателство
Да няма задължения за неизпълнение на сключени

договори по програми, мерки и обучения, както и по
проекти по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси"
Да не е получавал средства от други източници за

финансиране на същите разходи

НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ПЛАНПЛАН
ЗАЗА ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕ ПОПО ЗАЕТОСТТАЗАЕТОСТТА 2013 2013 гг..



Схеми по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”, насочени към преодлояване на младежката

безработица

BG051PO001-1.1.06 Схема „Създаване на заетост на младежите чрез
осигуряване на възможност за стаж” – Проект “Ново начало – от
образование към заетост “

BG051PO001-1.1.12 „ПЪРВА РАБОТА”

BG051PO001-6.2.17 ”Подкрепа за институционалното изграждане на
институциите на пазара на труда, социалното включване и
здравеопазването” - Проект "Старт в администрацията“



BG051PO001-1.1.06 Схема „Създаване на заетост на младежите чрез
осигуряване на възможност за стаж” – Проект “Ново начало – от
образование към заетост “

Цел: В рамките на операцията се предоставя възможност на младежи до 29-годишна
възраст за стажуване при работодател, с цел да се повиши конкурентоспособността
на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, 
което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще
доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане
на свободни работни места, заявени от работодатели

Основни дейности: Въвеждащо обучение за формиране на трудови навици на
представителите на целевата група, извършено от определени от работодателя
наставници, както и осигуряване на стажуване по специалността при работодател.

Очаквани резултати: Осигурен платен стаж за период до 6 месеца на 8 550 безработни
младежи, завършили средно/висше образование.



BG051PO001-1.1.06 Схема „Създаване на заетост на младежите чрез
осигуряване на възможност за стаж” – Проект “Ново начало – от
образование към заетост “
На работодателите се предоставят месечно (за период от 6 месеца) средства за
осигуряване на заетост на всяко включено в стажуване лице по Проекта, в размер на
минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и
квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася
разкритото стажантско място.
Работодателите назначават по условията на чл.119 от Кодекса на труда, 
определени от тях наставници по трудово правоотношение.
От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за
възнаграждение на всеки определен от него наставник, в размер на ½ от
минималната работна заплата за страната за период от 6 месеца и нормативно
предвидените месечни осигуровки.
От стартиране на Проекта 10.2010г. до 15.03.2013г. 4 750 работодатели са разкрили
работни места за стажуване и наели 9 163 младежи. 



BG051PO001-6.2.17 ”Подкрепа за институционалното изграждане на
институциите на пазара на труда, социалното включване и
здравеопазването” - Проект "Старт в администрацията“

Цел: Повишаване ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното
включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално
изграждане.

Приоритетно в проекта се включват безработни младежи от следните групи в неравностойно
положение на пазара на труда: безработни младежи с трайни увреждания; безработни
младежи от социални заведения, завършили образованието си; безработни лица –
самотни родители (осиновители); родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст; 
безработни младежи от уязвими малцинствени групи.

Проектът предоставя възможност на 600 младежи до 29-г.възраст, завършили висше
образование да стажуват в специализираните дирекции на МТСП, МЗ и структурите към
тях.

На работодателите се предоставят месечно (за период от 9 месеца) средства за осигуряване
на заетост на всяко включено в стажуване лице, в размер на 400 лв. и дължимите
доплащания, съгласно националното законодателство.



BG051PO001-1.1.12 „ПЪРВА РАБОТА”

Цел: Осигуряване на заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством
предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане.

Основни дейности: Лицата ще бъдат включени в подходящо професионално обучение или
обучение по ключови компетентности в зависимост от потребностите на работодателя. 
Широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям брой
безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде
възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция.

Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна
икономическа дейност и квалификационни 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.

Резултати: От стартиране на проекта ( 09.2012г.)до 15.03.2013г. В обучение са включени 2 218 
младежи, от които 1 934 са успешно завършили. Осигурена е заетост на 1 770 младежи след
обучението.



За допълнителна информация:
www.az.government.bg
Тел. 02/980 87 19
Бюрата по труда
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