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Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т
Проект !

РЕШЕНИЕ №
от

2013 година

ЗА изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта
през 2013 г., приет с Протоколно решение № 47 на Министерския съвет от
19.12.2012 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и Постановление
№ 75 на Министерския съвет от 29.03.2013 г.,
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
РЕШИ:
1 Одобрява допълнителни средства в размер на 30 617 604 лв. за субсидирана
заетост по мерки и програми от Националния план за действие по заетостта през 2013 г.
2. Приема изменения и допълнения в Националния план за действие по заетостта
през 2013 г., приет с Протоколно решение № 47 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.,
съгласно приложението.
3. Изразходването на средствата по т. 1 се извършва по условията, реда и

размерите, определени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г.
4. Цялостната организация и контрол по изпълнение на решението се възлага на
министъра на труда и социалната политика.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИН РАЙКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МТСП:
МАЯ НИКОВСКА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРАВНА:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ
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Приложение към т. 2
Изменения и допълнения в Националния план за действие по заетостта през 2013
г., приет с Протоколно решение № 47 на МС от 19.12.2012 г.
1. В Приложение І „Фишове на програмите, проектите и мерките с финансиране
от държавния бюджет” се правят следните изменения и допълнения:
1.1. В раздел 1. „Национални програми и проекти за заетост” се правят следните
изменения:
а) Фишът на Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” – Компонент 1 се изменя така:
Основна цел
Целева група
Дейности
Очаквани
резултати
Необходими
средства
Прилагащи
институции

Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни
младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между
образованието и пазара на труда.
Младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше
образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.
Осигуряване на работа в публичната администрация при съответствие между
заявените работни места и образователния профил на младежите.
Осигуряване на заетост на 2 712 младежи, от тях на 2000 новонаети.
6 185 848 лв. Източници на ДБ
финансиране
МТСП, АЗ
Централни ведомства - публични администрации
Партньори
(министерства, ведомства, агенции и други
първостепенни и второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити), Областни и общински
администрации

б) Фишът на Програма „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ” се изменя така:
Ограничаване на безработицата и престоя на пазара на труда чрез осигуряване на
възможности за нова реализация на лицата, останали без работа.
Целева група Безработни лица, съкратени/освободени в резултат от икономическата криза в
страната и/или преструктуриране, приватизация или стартиране на производство
по несъстоятелност и ликвидация на предприятията и свързани с тях
производства.
Заетост на субсидирани работни места.
Дейности
Заетост на 2 100 лица, от тях нова заетост на 2000 лица при 6 –часов работен ден
Очаквани
резултати
Необходими 4 414 529 лв.
Източници
на ДБ
средства
финансиране
Частни
предприятия,
национално
Прилагащи МТСП и АЗ
Партньори
представителни
организации
на
институции/
работодателите и работниците, браншови
организации
организации
на
работниците
и
служителите.
Основна цел

в) Фишът на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” се изменя така:
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Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на
месечно социално подпомагане. Повишаване на пригодността за заетост на лица,
обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на
уменията и квалификацията.
Целева група  Трудоспособни безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”
(ДБТ), които са обект на месечно социално подпомагане, като приоритетно се
включват безработни лица от следните групи:
- продължително безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”;
- безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, които не са
работили по Програмата от началото на предходната година – не по-малко от
70% от планирания брой на включените по Програмата през текущата година.
При непопълване на квотата с лица, отговарящи на този критерий, не се
допуска допълването ú с безработни лица, работили по НП ОСПОЗ през
предходната година;
- член от семейство с деца, в което и двамата родители са безработни и
семейството е обект на месечно социално подпомагане;
- безработен самотен родител/осиновител, който е обект на месечно социално
подпомагане;
- безработни лица на месечно социално подпомагане до 29-годишна възраст.
 Безработни лица, притежаващи специфични знания и умения, необходими за
изпълнението на дейностите по проектите, които не са обект на месечно социално
подпомагане до 30% от общия брой на наетите по Програмата;
 Продължително безработни лица, при липса на безработни лица на месечно
социално подпомагане – по изключение, с разрешение на изпълнителния директор
на АЗ, при сформиране на аварийни групи.
1. Общополезни дейности:
Дейности
 Комунално-битово обслужване;
 Благоустройство на населеното място и производствените зони;
 Поддържане и опазване на общинска и държавна собственост;
 Опазване и поддържане на околната среда;
 Поддържане и опазване на паметници на културата;
 Социални дейности;
 Дейности по неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на
последствията от аварии и природни бедствия /наводнения, пожари, свлачища,
тежки зимни условия, земетресения и др./;
 Други общополезни дейности.
Основна цел

Очаквани
резултати
Необходими
средства
Прилагаща
институция

2. Дейности в предприятия без държавно и/или общинско участие:
 За подобряване на условията на труд и работната среда на собствената им
територия в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се
поддържа целогодишна/ постоянна заетост на работните места;
 В основното им промишлено производство и производство на строителна
продукция.
Осигуряване на заетост на 10 924 лица.
30 308 014 лв.
МТСП, АЗ

Източници на
финансиране
Партньори

ДБ
Работодатели, ИА ГИТ, АСП, областни
комисии
по
заетостта,
Съвети
за
сътрудничество
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г) Фишът на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ” се изменя така:
Предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания чрез
осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти.
Целева група  Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на
условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора
с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат
включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на
следните условия:
- да не са в нетрудоспособна възраст по смисъла на ал.1, т.12 от
Допълнителната разпоредба на ППЗСП;
- да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия
до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство
до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т. 2, ал. 1 от
Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки - за
дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето.
- да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат
грижи;
- да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за ранно пенсиониране.
 Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица
или деца с увреждания.
Лица, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат:
- лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане, с определена чужда помощ;
- деца до 18 години с трайно намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане, с определена чужда помощ;
- лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания.
„Личен асистент”
Дейности
Осигуряване на заетост на 3 650 лица при 5 - часов работен ден, осигуряване на
Очаквани
качествени грижи на хора с трайни увреждания.
резултати
Необходими 10 841 366 лева
Източници
на ДБ
средства
финансиране
МТСП и АЗ
ДРСЗ, ДБТ, АСП, ДСП, АХУ
Прилагащи
Партньори
институции
Основна цел

д) Фишът на ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ
УВРЕЖДАНИЯ се изменя така:
Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в
Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали
успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в
трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им
изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.
Целева група  Безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;
 Безработни лица, преминали успешно лечение за зависимост към наркотични
вещества.
Осигуряване на субсидирана заетост до 24 месеца.
Дейности
Основна цел
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Очаквани
резултати
Необходими
средства
Прилагащи
институции

Заетост на 2 665 лица, от тях нова заетост на 900 лица.
8 495 705 лв.

Източници
финансиране
Партньори

МТСП, АЗ

на ДБ
АСП,
АХУ,
ДСП,
Национално
представени организации на хора с
увреждания и за хора с увреждания,
социални партньори

1.2. В раздел 3. „Мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта” се
правят следните изменения:
а) Ред 2 се изменя така:
чл. 36, ал. 1
Насърчаване на
работодателите да наемат
безработни лица до 29годишна възраст

Безработни лица до 29годишна възраст

Заетост на
2 823
безработни, от
тях 2 100
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

6 306 561

Заетост на 307
безработни, от
тях 250
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

699 859

Заетост на 756
безработни, от
тях 750
новонаети.

Не
повече
от 6
месеца

1 754 867

Заетост на 678
безработни, от
тях 450

Не
повече
от 6

1 594 496

б) Ред 3 се изменя така:
чл. 36, ал. 2
Насърчаване на
работодателите да наемат
безработни лица до 29годишна възраст с трайни
увреждания вкл.
военноинвалиди, както и
младежи от социални
заведения, завършили
образованието си

Безработни лица до 29годишна възраст с трайни
увреждания, вкл.
военноинвалиди
Младежи от социални
заведения, завършили
образованието си

в) Ред 5 се изменя така
чл. 41
Насърчаване на
работодателите да разкриват
работни места за стажуване на
безработни лица до 29годишна възраст

Безработни лица до 29годишна възраст,
придобили през
последните 24 месеца
квалификация по
професия или по част от
професия, изисквана за
заеманата длъжност и
без трудов стаж по тази
професия.

г) Ред 9 се изменя така
чл. 52, ал. 1
Насърчаване на
работодателите да разкриват

Безработни лица с
трайни
увреждания,
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работни места за наемане на
безработни лица с трайни
увреждания, включително
военноинвалиди

включително
военноинвалиди

новонаети

месеца

Заетост на 512
безработни, от
тях 450
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

1 324 830

Заетост на 322
безработни, от
тях 260
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

757 280

Заетост на 342
безработни, от
тях 270
новонаети,
50 включени в
обучение

Не
повече
от 6
месеца

806 085

Заетост на
1 351
безработни, от
тях 1 200
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

3 433 926

Заетост на
1 013
безработни, от
тях 1000
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

505 299

д) Ред 10 се изменя така
чл. 52, ал. 2
Насърчаване на
работодателите да наемат
безработни лица с трайни
увреждания на временна,
сезонна или почасова работа

Безработни лица с трайни
увреждания

е) Ред 11 се изменя така
чл. 53
Насърчаване на
работодателите да наемат на
работа безработни лица самотни родители
(осиновители) и/или майки
(осиновителки) с деца до 3годишна възраст

Безработни лица самотни родители
(осиновители) и/или
майки (осиновителки) с
деца до 3-годишна
възраст.

ж) Ред 12се изменя така
чл. 53а
Насърчаване на
работодателите да наемат на
работа безработни майки
(осиновителки) с деца от 3 до
5-годишна възраст

Безработни майки
(осиновителки) с деца от
3 до 5-годишна възраст.

з) Ред 14 се изменя така
чл. 55а
Насърчаване на
работодателите да наемат на
работа безработни лица над 50годишна възраст

Безработни лица над 50годишна възраст.

и) Ред 16 се изменя така
чл. 55в
Насърчаване на
работодателите да наемат на
работа продължително
безработни лица

Безработни лица с
непрекъснато поддържана
регистрация не по-малко
от 12 месеца
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й) Ред 17 се изменя така
чл. 46
Насърчаване на
работодателите да разкриват
работни места за стажуване

Безработни лица,
придобили през
последните 24 месеца
квалификация по
професия или по част от
професия, изисквана за
заеманата длъжност и
без трудов стаж по тази
професия.

Заетост на 182
безработни, от
тях 160
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

432 017

Заетост на 281
безработни, от
тях 250
новонаети

Не
повече
от 6
месеца

324 992

к) Ред 22 се изменя така
чл. 50
Насърчаване на работодатели микропредприятия да разкриват
работни места, като се
субсидират първите 5 разкрити
работни места

Работодателимикропредприятия

2. В Приложение 3 „Разпределение на средствата по програми и мерки, които се
финансират от бюджета за активна политика” в позициите на ред 1, 5, 6 и 7 в колона
„Насърчаване на работодатели-микропредприятия чрез субсидиране на първите 5
разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ) се поставя знак „х”.
3. Приложение 4 се изменя така:
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013г.
№

Проекти/ Програми/ Мерки

1

2

І.
1
2
3

ПРОГРАМА “Осигуряване на заетост и
повишаване на качеството на работната
сила на безработните и заетите лица”
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ
Национална програма “От социални
помощи към осигуряване на заетост”
Национална програма "Асистенти на хора с
увреждания"
Програма "Старт на кариерата"

4 Програма "Мелпомена"
5

Регионални програми за заетост
6 Национална програма "Нова възможност за
заетост"
7 Национална програма “Помощ за
пенсиониране”

Заетост общо

Заетост нова

Обучение

Държавен
бюджет

брой

брой

брой

лв.

3

4

5

6

38 107

33 510

6 796 103 617 604

27 146

24 420

5 441

81 275 171

10 924

10 924

0

30 308 014

3 650

3 650

0

10 841 366

2 712

2 000

0

6 185 848

100

100

0

558 651

2 278

2 278

0

5 520 294

2 100

2 000

0

4 414 529

235

200

0

803 182
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8 Национална програма за заетост и обучение
на хора с трайни увреждания
9 Програма "Кредит без лихва за хора с
увреждания"
10 Национална програма „Активиране на
неактивни лица”
11 Проект "Информационна политика и
обучение"
12 Проект "Шанс за работа - 2013"
13 Проект "Професионалист"
14 Проект "Шанс за успех"
15 Проект „Подобряване пригодността за
заетост на безработни лица чрез повишени
професионални и ключови компетентности”
16 Еднократни парични обезщетения по ПМС
№ 141/2000 г./изм. и доп./
17 Проект "Красива България"
18 Проект "Провеждане на изследване относно
влиянието на минималните осигурителни
доходи върху заетоста"
19 Резерв
ІІ. МЕРКИ ПО ЗАКОНА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
1 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица до 29-годишна възраст (чл.
36, ал.1 от ЗНЗ)
2 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица до 29-годишна възраст с
трайни увреждания, включително
военноинвалиди, както и младежи от
социални заведения, завършили
образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ)
3 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица до 29-год. възраст на
непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) *
4 Насърчаване на работодателите да наемат за
стажуване безработни лица до 29-годишна
възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)
5 Насърчаване на работодателите да наемат за
чиракуване безработни лица до 29 - год.
възраст (чл 41а от ЗНЗ) *
6 Осигуряване на суми за наставник (чл 41а
от ЗНЗ) *
7 Насърчаване на териториалната мобилност
на безработните лица (чл. 42 от ЗНЗ)
8 Насърчителна мярка за безработните лица,
обект на месечно социално подпомагане,
които самостоятелно започнат работа (чл.
42а от ЗНЗ)
9 Насърчаване на работодателите да
разкриват работни места за стажуване (чл.
46 от ЗНЗ)

2 665

900

0

8 495 705

82

50

0

149 856

127

45

45

663 539

0

0

0

120 000

856

856

1 100

2 757 072

400

400

2 000

2 969 600

150

150

300

519 450

0

0

1 796

2 906 065

2

2

0

2 000

450

450

200

3 000 000

0

0

0

60 000

415

415

0

1 000 000

10 961

9 090

95

21 859 513

2 823

2 100

0

6 306 561

307

250

0

699 859

300

300

756

750

0

1 754 867

300

300

0

703 800

300

300

0

252 000

73

50

0

32 657

20

20

0

4 200

182

160

0

432 017

777 600
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10 Кредит за квалификация на лицата
получили еднократна парична сума по
чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ)
11 Насърчаване на предприемачеството (чл.47,
ал.4 от ЗНЗ)
12 Насърчаване на предприемачеството за лица
регистрирали микро предприятие (чл. 49
ал.1 от ЗНЗ)
13 Насърчаване на предприемачеството за лица
регистрирали микропредприятие (чл. 49, ал.
4 от ЗНЗ)
14 Насърчаване на предприемачеството (чл.
49б от ЗНЗ)
15 Насърчаване на работодателимикропредприятия да разкриват работни
места, като се субсидират първите 5
разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ)
16 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица на непълно работно време
(чл.51 от ЗНЗ)
17 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица с трайни увреждания (чл.
52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ)
18 Насърчаване на работодателя да наема
безработни лица с трайни увреждания на
временна, сезонна или почасова работа (чл.
52, ал. 2 от ЗНЗ)
19 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица – самотни родители
(осиновители) и/или майки (осиновителки)
с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ)
20 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни майки (осиновителки) с деца от
3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)
21 Насърчаване на работодателите да
разкриват работни места за наемане на
безработни лица, изтърпели наказание
“лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)
22 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица над 50-годишна възраст
(чл.55а от ЗНЗ)
23 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица от 50- до 64-годишна
възраст, придобили право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране (чл.55б от
ЗНЗ)
24 Насърчаване на работодателите да наемат
на работа продължително безработни лица
(чл.55в от ЗНЗ)
25 Насърчаване на работодателите да
разкриват работни места за чиракуване (чл
55г от ЗНЗ)
26 Осигуряване на допълнително трудово
възнаграждение на наставник (чл 55г от
ЗНЗ)

0

0

10

10 000

10

10

0

12 400

87

50

25

177 852

123

50

0

98 544

53

50

0

25 900

281

250

0

324 992

264

200

0

119 081

678

450

0

1 594 496

512

450

0

1 324 830

322

260

0

757 280

342

270

50

806 085

22

20

10

54 320

1 351

1 200

0

3 433 926

4

0

0

9 951

1 013

1 000

0

505 299

151

100

0

340 971

172

100

0

185 747
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27 Насърчаване на работодателите да наемат
безработни на "зелени работни места" (чл.
55д от ЗНЗ)
ІІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ
1 Обучение на възрастни в ЦРЧРРИ
2 Професионално ориентиране в лицензирани
институции на безработни лица, насочени
от АЗ
3 Групова рискова застраховка на включени в
обучение безработни лица

515

400

0

1 114 278

0

0

1 260

482 920

0

0

260

422 920

0

0

1 000

50 000

0
0
0
10 000
* След приемане от Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на
заетостта

10

