
„Активен живот на възрастните 
хора и солидарност между 

поколенията на пазара на труда”  
Д-Р МИХАИЛ БЪЧВАРОВ 

ДИРЕКЦИЯ 

ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА 

НА ТРУДА 

 



Коефициенти на икономическа активност, заетост и 

безработица на по-възрастните хора по тримесечия
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Регистрирани безработни лица над 50 – 

годишна възраст по професионален 

признак към 31.03.2012 г. 

Специалисти – 27 782 безработни лица в т.ч.       ( 

техника и технологии – 11 096 лица, обществени, 

икономически науки и право – 5592 лица) 

С работническа специалност – 33 575 лица;  

Без специалност – 71 509 лица 

 



СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” 

 

Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред 

населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” 

 

Постигане на заетост сред по-възрастните (55-64 г.) 

от 53% през 2020 г. 

 



Програми и мерки за заетост за лица над 50 – 

годишна възраст за 2011 г. 

 НП “Помощ за пенсиониране” – 127 безработни лица; 

536 394 лв. от ДБ 

 Насърчаване на работодателите да наемат 

безработни над 50 – годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 

– 518 безработни лица; 893 135 лв. от ДБ 

 НП “Активиране на неактивни лица” – 1363 неактивни 

лица консултирани и мотивирани за регистрация 

 НП “Нова възможност за заетост” – 743 безработни 

лица 



 Програми и мерки за заетост за лица над 50 – 

годишна възраст за 2011 г. 

 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания – 634 безработни лица; 

 Насърчаване на работодателите да наемат безработни на 

“Зелени работни места” – 279 безработни лица 

 Обучение срещу ваучери по ОП РЧР – над 8700 заети лица 

 Схема “Развитие” ОП РЧР – 10 780 – включени в обучение; 9944 

– включени в заетост; 

 Схема “Отново на работа” – 815 лица включени за отглеждане 

на деца. 



  Програми и мерки за заетост за лица над 50 – 

годишна възраст за 2012 г. 

 

  НП “Помощ за пенсиониране” – 229 безработни лица; 562 239     

лв. от ДБ 

 

 

 Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50 – 

годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – 699 безработни лица; 1 243 

447 лв. от ДБ 


