
 
 

СТАНОВИЩЕ  

 

на Асоциация на индустриалния капитал в България относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 

 

  

 Асоциация на индустриалния капитал в България принципно подкрепя предложения 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.  

 Регламентирането на обмена на информация между министъра на труда и социалната 

политика, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Агенция по 

заетостта е нещо, което ние предлагаме отдавна. Периодичното предоставяне на информация 

между институциите ще повиши ефективността на провежданата политика по насърчаване 

на заетостта в страната.  

 Въвеждането на нови мерки на пазара на труда с цел насърчаване на младежката 

заетост е от важно значение за преодоляване на проблемите свързани с високия ръст на 

безработни лица до 29 години.  

  

 Бихме желали обаче да обърнем внимание на следното: 

 На първо място, законопроектът е изготвен в нарушение на разпоредбата на чл. 28, 

ал. 2, т. 3 и 4 от Закона за нормативните актове. В приложените към проекта мотиви липсва 

финансова обосновка относно произхода на средствата, които ще са нужни за прилагане на 

предвидените в него мерки. 

 На второ място, въвеждането на нова насърчителна мярка, изразяваща се в 

предоставянето на субсидии за работодателите, които разкриват работни места за наемане на 

безработни младежи, ще повлияе благоприятно за преодоляване на проблемите с младежката 

безработица. На мнение сме обаче, че за да се постигне по-голяма масовост на прилагането 

й, съответно за да се разкриват повече работни места за младежи, предвидените размери на 

държавната субсидия трябва да бъдат по-високи от заложените в законопроекта. Тук отново 

липсва информация за произхода на средствата за предоставянето на субсидиите. 

 На трето място, Асоциацията е на мнение, че въвеждането на единно разрешение за 

пребиваване и работа за чужденци ще намали административната тежест за лицата, както и 

ще облекчи работата на държавната администрация. В ал. 5 на чл. 72б от законопроекта е 

предвидено заплащането на такса в размер на 400 лв. за даване и продължаване на решението  

на Агенция по заетостта за упражняване на трудова заетост. Отново в мотивите не е налице 

финансова обосновка за размера на дължимата такса. 

 

 Считаме, че с оглед постигането на по-висока ефективност на провежданата политика 

за насърчаване на заетостта следва да се направи по-задълбочено изследване на упоменатите 

по-горе предложения за промени. 

 

Към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта >> 

http://bica-bg.org/admin/admin/upload/2599_354-01-33.pdf

