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БРОЙ 3, 18.02.2020г.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      

 

Националния план за действие по заетостта през 2020г. е приет с ПМС 83 от 

06.02.2020г. Неговата визия е определена като: 

 „Подкрепа за растежа на икономиката чрез създаване на условия за 

осигуряване на търсената по количество и качество от работодателите работна 

сила, вкл. чрез активиране и повишаване пригодността за заетост на 

неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо 

развитите райони.” 

Основните цели и приоритети на националната политика по заетостта през 2020 

г. включват: 

1.Подкрепа за икономиката чрез осигуряване на един от основните фактори за 

устойчив ръст - качествена и по-производителна работна сила според потребностите 

на работодателите. Намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето 

на работна сила и подкрепа за създаване на качествени работни места в реалната 

икономика за постигане на растеж, благоприятен за заетостта. Подобряване на  
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бизнес средата и запазване на заетостта в основните сектори на икономиката, 

намаляване на нерегламентираната заетост и недекларираните плащания. 

Повишаване качеството на работната сила в малките и средните предприятия. 

Намаляване на различията в заетостта между регионите. 

2.Увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на броя на 

неактивните лица в трудоспособна възраст чрез активиране и обучение за 

придобиване на търсени от работодателите знания, умения и компетентности. 

3.По-успешно включване и усвояване на умения от безработните от най-

неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива 

заетост. Постигане на целите на Европейската гаранция за младежта за по-ускорено 

намаляване безработицата сред младежите, особено от групата на неактивните 

(NEET’s). Намаляване на броя на продължително безработните и в изпълнение на 

препоръката на Съвета относно тази целева група. 

4.Постигане на по-голяма ефикасност и качество на услугите по заетостта, 

прилагане на нови услуги, включително чрез системно сътрудничество с бизнеса, 

по-тясно взаимодействие с частните трудови посредници и предприятията за 

осигуряване на временна работа. Бързи преходи от заетост в заетост за търсещите 

работа лица с висока квалификация и възможности за кариерно развитие. Постигане 

на дълготраен ефект при приобщаването към пазара на труда на най-уязвимите 

групи чрез оказване на интегрирани услуги от териториалните поделения на 

Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Повишаване на 

ефекта от програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на 

труда във връзка с препоръките от проведените нетни оценки и подобряване на 

финансовата ефикасност на изразходваните средства. 

5.Развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното 

партньорство. 

През 2020 г. приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда 

ще бъдат младежите, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);  

продължително безработните лица и безработните без професионална 

квалификация. Лицата от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми, 

проекти и мерки от НПДЗ 2020 г. 

 

Максимални размери на средствата за 2020г., които се осигуряват по НПДЗ 

2020г. за едно лице, са както следва: 

- Трудово възнаграждение на безработните лица, включени в програми и 

мерки съгласно ЗНЗ - 610 лв. при пълен работен ден, почасово възнаграждение 

3,66 лв.; 
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- Трудово възнаграждение на безработните лица, включени в Национална 

програма “Помощ за пенсиониране”; Национална програма „Мелпомена”, 

Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания - 650 лв. 

/почасово възнаграждение 3,90лв./ 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; 
- Трудово възнаграждение на безработните лица, включени в насърчителни мерки, 

съгласно чл. чл. 36,  41, 41а, 46, 50, 52, 53а, 55, 55а, 55г и  55д от Закона за 

насърчаване на заетостта - 500 лв. /почасово възнаграждение 3,00лв./; 
- Трудово възнаграждение на безработните лица, включени в насърчителни мерки, 

съгласно чл. чл. 36, 52, 53а и 55а от Закона за насърчаване на заетостта - 550 лв. 

/почасово възнаграждение 3,30лв./ 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; 
- Средства за наставник - 180 лв.; 

- Сумите, които се предоставят по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ са в размер 50 на сто от 

допустимите разходи за периода на субсидиране; 

- Сумите, които се предоставят по чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ са в размер 75 на сто от 

допустимите разходи за периода на субсидиране. 

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 2020 г. и в Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2020 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 2020 г. 
 
 

 



 4 

 
 

 

 

 

 
 
  

  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА 

СРЕДА“ 
 

Основна цел Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне 

на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на 

трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена 

чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, 

които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската 

експертиза в Република България. 

Целева група  Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“. 

 Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по 

Програмата, могат да бъдат: 

- хора от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност 

или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; 

- хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са 

освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската 

експертиза в Република България. 

Дейности  Наемане на работа на безработни лица. 

 Предоставяне на грижи в домашна среда, като доставяне и/или 

приготвяне на храна, помощ при хранене, пазаруване, помощ за поддържане 

на лична хигиена и хигиена в дома, както и други грижи в домашна среда, 

съобразно индивидуалните потребности на лицето. 

Работодатели 

по 

програмата 

Общински администрации на територията на цялата страна. 

  

  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ 

 

Основна 

цел 

Повишаване на конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни 

прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до 

натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни 

работни места, заявени от работодатели. 

Целева 

група 

Безработни лица до 29 г. 

Дейности  Информиране на работодатели за възможностите по схемата;  

 Осигуряване на стажуване при работодател за младежи с определени от 

него наставници (съгласно изискванията на договора с условия за стажуване по 
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чл. 233а, чл. 233б и чл. 233в от Кодекса на труда), за безработни лица с 

продължителност 6 месеца Осигуряване на обучение по време на работа при 

работодател за младежи с определени от него наставници (съгласно изискванията 

на договора с условия за обучение по време на работа съгласно чл. 230, чл. 231, 

чл. 232 и чл. 233 от Кодекса на труда), за безработни лица с продължителност до 6 

месеца  

 Предоставяне на средства за разходи в реален размер за транспорт от и до 

работното място за първия месец от стажа/обучението по време на работа 

 Предоставяне на стимули за работодателите, в случай че сключат 

безсрочен трудов договор със стажувал/стажуващ младеж за заемане на длъжност, 

съответстваща на  квалификацията на стажанта – покриване на разходите на 

работодателя за социално и здравно осигуряване на наетия за срок от 6 месеца от 

началото на безсрочния договор. 

Органи на изпълнителната власт, съгласно ЗМСМА, както и общинските 

предприятия по чл. 52 от ЗОС са допустими работодатели и имат право да 

осигуряват стажуване и обучение по време на работа при работодател за 

младежи. 

Органи на централните администрация на изпълнителната власт и 

териториалните им структури, съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за 

администрацията имат право да осигуряват само стажуване при работодател 

за младежи със завършено висше образование. 

Работодате

ли по 

проекта 

 Работодатели, които попадат в приложното поле, съгласно Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 

помощта de minimis (OB L 352, 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013). 

 Органи на изпълнителната власт, съгласно ЗМСМА, както и общинските 

предприятия по чл. 52 от ЗОС 

 Органи на централните администрация на изпълнителната власт и 

териториалните им структури 
  

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ ПО ОП «РЧР» И МЕРКИ ЗА 

ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ, ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  И ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ, 

МОЖЕ ДА ПОЛУЧЕТЕ  НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА: 

http://www.az.government.bg,  
КАКТО И НА ТЕЛЕФОНИ: 03071/21-89, 03071/21-67; 03071/22-43; 03071/21-68  
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