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Характеристики на регистрираните безработни лица в бюрата 
през периода деветмесечието 2018 г.  

Работническа 
професия

25%

Специалисити
22%

Без 
квалификация

53%

Професионална структура 

Висше 
13%

Средно
43%

Основно и по-
ниско
44%

Образователна структура

ПОКАЗАТЕЛИ
Средномесечен 

брой

Дял от всички б
езработни

Безработни лица, от 
тях:

204 798 /

Жени 114 216 55.8%

Младежи до 24 г. 9 954 4.9%

Младежи до 29 г. 26 630 13.0%

Над 50 г. 81 239 39.7%

Продължително безр
аботни 68 135 33.3%

Хора с увреждания
13 003 6.3%

Роми 33 008 16.1%



Съответствие между търсене и предлагане на работна сила 
през 2018 г. 

ГРУПИ ПРОФЕСИИ СЪОБРАЗНО НКПД 2011 
ЗАЕТИ РАБОТНИ МЕС

ТА
НЕДОСТИГ %

Медицински специалисти 474 -38,8

Металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии 4 693 -30,0

Квалифицирани работници по производство на храни, облекло, 
дървени изделия и сродни 6 399 -27,4

Оператори на стационарни машини и съоръжения 8 721 -25,4

Монтажници 3 449 -24,8

Специалисти в природните и техническите науки 1 150 -24,6

Длъжности за войници 458 -24,5

Занаятчии и печатари 1 468 -24,4

Строителни работници и сродни на тях 2827 -23,9

Работници в селското стопанство за пазара 1 160 -23,3

Ръководители в хотелиерство, търговия и други услуги 73 -22,3

Специалисти в здравеопазване 60 -22,1

Помощен административен персонал по ослужване на клиенти 3 622 -21,7

Преподаватели 7 713 -20,9

Специалисти по обществени науки, култура и юристи 578 -20,6

Специалисти по природни и технически науки 658 -19,9

Персонал, зает в сферата на персоналните услуги 21 479 -19,7
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Основни направления
Национална политика по заетостта през 2019 г.

Подобряване на функционирането на 

пазара на труда

Намаляване на безработицата в икономически по-сл

або развитите региони включително чрез активната 

политика на пазара на труда.

Подобряване на социалния диалог чрез включване на 

социалните партньори във формирането и изпълнението 

на политиките по заетостта. 

Подкрепа за икономически растеж 

благоприятен за заетостта



Основни предизвикателства и „тесни места“ на 

пазара на труда през 2019 г.

1 2 3 4 5

Simple 

PowerPoint

Структурни

предизвикателства

поради намаляващото

население в

трудоспособна

възраст, недостигът

на умения и

несъответствието

между търсените и

предлагани умения,

което се проявява чрез

необезпечено търсене

на квалифицирани

кадри по професии и

браншове с потенциал

за развитие и ключово

значение за

икономиката.

Краткосрочна заетост

(със случаен, сезонен

характер, често

нерегламентирана),

съчетана с

продължителна

безработица, особено

извън активния сезон

и за населението от

по-слабо развитите

региони, където остава

недостатъчен броят на

ново разкриваните

работни места и при

предлагането

преобладава

нискоквалифицираната

работна сила.

Продължителна

безработица сред

неравнопоставените

групи.

Необходима е работа

за тяхното интегриране

на пазара на труда чрез

оценка на

индивидуалните им

възможности и

преодоляване на

пречките пред

заетостта чрез

активиране,

мотивиране за активно

поведение на пазара на

труда, обучение,

включително

ограмотяване.

Необходимост от по-

ефективно

разпределение и

използване на

човешките ресурси с

пренасочване към по-

качествени и по-

производителни

работни места, както

чрез осигуряване на

по-производително

оборудване и

съвременни

технологии, така и

чрез подобряване на

уменията и

мотивацията за

работа, обучение на

мениджърите и др.

Поляризация на пазара

на труда – увеличава се

разликата в равнището

на знания и умения

между

висококвалифициранит

е и

нискоквалифицираните

кадри.

Недекларираният труд

продължава да нарушава

функционирането на

пазара на труда, въпреки

ограничаването му в

резултат от съвместните

усилия на институциите и

социалните партньори.



Основните цели и приоритети на 

националната политика по заетостта през 2019 г.

Подкрепа за растежа на иконом

иката чрез увеличаване предла

гането на качествена работна с

ила според потребностите на ик

ономиката. Намаляване на нер

авновесията между предлагане

то и търсенето на работна сила 

и подкрепа за създаване на кач

ествени работни места в реалн

ата икономика.

Намаляване на безработи

цата чрез информация за 

СРМ, осигуряване на обуч

ения, насърчаване на вът

решната мобилност,  осиг

уряване на преквалифика

ция и посреднически услуг

и

Увеличаване на участието на 

пазара на труда и намаляване 

на броя на неактивните лица в 

трудоспособна възраст чрез ак

тивиране и обучение за придо

биване на търсени от работод

ателите знания, умения и комп

етентности. 

Постигане на по-голяма

ефикасност и качество на

услугите по заетостта, чрез

сътрудничество с бизнеса,

чтп и предприятията за

осигуряване на временна

работа. Бързи преходи от

заетост в заетост на

висококвалифицираните

ТРЛ

По-успешно включване и

усвояване на умения от б

езработните от най-нера

внопоставените групи, по

-бързо устройване на раб

ота и постигане на устойч

ива заетост.



Очаквания през 2019 г
В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в НПДЗ 2019

73%68%4,8% 8%

Коефициент на 

безработица (по 

данни от НРС) 

Коефициент на 

безработица за 

групата (15 - 29 г.) 

Коефициент на 

заетост за 

групата (15 - 64 г.) 

Коефициент на 

заетост за 

групата (20 - 64 г.) 

01 02 03 04



УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ТЪРСЕЩИ РАБ

ОТНА СИЛА
Предоставяне на информация за лицата, които търсят работа

Предоставяне на информация за програми и мерки за 
насърчаване и запазване на заетостта

Посредничество за наемане на работна сила

Включване в програми за заетост и обучение

Преференции при запазване и/или увеличаване на заетостта

Преференции при стажуване и/или чиракуване

Преференции за насърчаване на териториалната мобилност 
за започване на работа в друго населено място.



НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА

Агенцията по заетостта реализира програми, мерки и проекти за стимулиране на
заетост и обучение, които ежегодно се регламентират с Националния план за действи
е по заетостта.

За 2019 г. с НПДЗ се предвижда Агенцията по заетостта да реализира активната
политика по заетостта в рамките на 73 млн. лв. за осигуряване на заетост на 16 56
7 лица и обучение на 11 483 лица.

През 2019 г. се реализират: 17 национални програми и проекти;

28 регионални програми за заетост и обучение; 27 насърчителни мерки за заетос
т и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта; проекти, финансирани
от ЕСФ по ОПРЧР

№ Проекти/ Програми/ Мерки
Средно годишен брой

работни места

Заетост –

общо 2019 г.

Заетост по нови 

договори
Обучение

Средства –

общо

брой брой брой лева

ОБЩО 8 914 16 567 12 082 11 483 73 000 000

І. Програми за обучение и заетост 6 910 12 720 9 717 8 392 58 677 026

ІІ. Мерки за обучение и заетост 2 004 3 847 2 365 70 9 833 793

III

.

Обучение на възрастни
0 0 0 3 021 4 489 181



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
Цел: заетост на безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс
на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст.
Период на субсидиране – до 24 месеца.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

Цел: заетост на продължително безработни лица, включване в обучения, водещи до повишаван
е на квалификацията. Компонент 1 – за частния сектор; Компонент 2 – за публичния сектор, в
т.ч. - за работа в аварийни групи.

Период на субсидиране – 3 до 12 месеца.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ”

Цел: заетост на безработни лица над 58 год.възраст

Период на субсидиране – до 24 месеца



ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ,  ЗАЯВЕНО ОТ РАБОТОДАТЕЛ
/По чл. 63 от ЗНЗ/

Финансиране:

На обучаващата институция – по 600 л
в за всяко безработно лице включе
но в професионално обучение  от 3
00 уч.ч.. 

На всяко обучаемо лице:

- стипендия за всеки присъствен де
н – 8 лв./ден;

- средства за транспорт, когато обу
чението се провежда в населено мя
сто, различно от местоживеенето –
до 15 лв./ден .

Дирекциите "Бюро по труда" могат
да организират професионално
обучение за безработни лица по
заявка от работодател с готовност за
наемането им на работа по трудов
договор, за срок не по-малък от 6
месеца след обучението.

Обучението може да бъде проведено
от посочена от него обучаваща
институция.



Обучението чрез работа /дуална система на обучение/ включва:

1. Практическо обучение в реална работна среда ;

2. Обучение в институция в системата на професионалното обра

зование и обучение, с изключение на ЦИПО.

Обучение чрез работа

/дуална система на обучение/

Как се осъществява обучение чрез 

работа /дуална система на  обучение/?

Чрез партньорство   /договор/ между обучаваща институция, един 

или няколко работодатели и Агенцията по заетостта,

чрез териториалните и поделения – Дирекции “Бюро по труда”. 



УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. Подава в ДБТ заявка по образец за свободни 
работни места и необходимите документи за по
лзване на насърчителната мярка.

2. След процедура за одобрение, сключва договор за заето
ст по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства 
от Държавния бюджет.

3. Сключва трудов договор с безработното лице.

4. Изплаща трудовите възнаграждения за фактически отра
ботено време на наетите по мярката лица, в съответствие 
с разпоредбите на КТ. Осигурява наетите по мерките лица.



Нови

посреднически

услуги
през 2019 г

Цели прилагане на холистичен подход при работа с уязвимите групи на паз

ара на труда. Целта на услугата е постигане на устойчива заетост, намале-

ние на напускащите работа в кратки срокове след устройването им на рабо

та, както по програми и мерки, така и на първичния трудов пазар, чрез конс

ултации, психологическа и мотивационна подкрепа, търсене на обратна вр

ъзка с лицето чрез различни канали и комуникация с работодателите.

Предоставяне на цялостна подкрепа за трудо

ва реализация, предоставяне на услуги на вс

еки член от семейството, съобразно специфи

чните характеристики на лицата и потребност

ите им - информационни услуги, професиона

лно консултиране, привличане към регистрац

ия на нерегистрираните членове на семейств

ото, определяне на сферата на подпомагане

и целите още преди регистрацията в бюрото

по труда, превантивна работа с децата – уче

ници в основната или средна степен на учили

щното образование и включва работа със се

мействата на безработните лица от групите в

риск.

Консултация и менторство след започване на работа

Семеен трудов консултант



„Мобилно бюро по труда”, 

• включва създаване на мобилни екипи, които да 
посещават и обслужват по-малките населени места, 
районите с висока концентрация на уязвими групи, 
като предоставят пълния набор от услуги с акцент 
върху информирането, мотивирането към 
регистрация и обучение. 

„Професионален компас - открий 
своето работно място” ще бъде 

директно насочена към професионално 
информиране и ориентиране за търсенето 
на определена професия/длъжност, средно 

възнаграждение в конкретен регион на 
страната. 

2019

16

Нови

посреднически

услуги



Нови подходи и модернизиране 

на посредническите услуги

01

02

03

04

05

Стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда

Електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице”

Увеличаване на обхвата на ново стартиралите мерки за мобилност и 

финансово стимулиране стартирането на собствен бизнес

Нов гъвкав, индивидуален или интегриран подход за провеждане на 

срещите в изпълнение на ИПД

Подобряване на 7 действащи посреднически и специализирани 

услуги



Нови финансови параметри
МРЗ  2019 г. = 560 лв

Психолози

Кейс мениджъри

чл. 43а от ЗНЗ

700 лв.

Програма Старт 

на кариерата

Ромски 

медиатори по 

НП АНЛ

650 лв.

НП Помощ за 

пенсиониране

Мелпомена

НП ЗОХТУ

600 лв.

Насърчителни 
мерки, съгласно 

чл. чл. 36,  41, 41а, 
46, 50, 52, 53а, 55, 

55а, 55г и  55д

от ЗНЗ

450 лв.

Насърчителни 

мерки, съгласно 

чл. чл. 36, 52, 

53а и 55а от ЗНЗ 

за лица с висше 

образование

500 лв.



Е- Трудова борса

Внедряване на е-трудова борса 

✓електронизация на услугите

✓интерактивна онлайн среда

✓обявяване на свободни работни места от 

работодателите

✓онлайн управление на заявки

✓автоматичен подбор на кандидати за 

свободни работни места



Проучване на потребностите от работна сила

• 5708 работодатели, 2496 от тях от представителна извадка

• 65,1% през следващите 12 месеца ще търсят нов персонал

• Заявена потребност от близо 20 хиляди нови работници и служители, над 50% 

от тях по 20 от предложените 183 професии

0 200 400 600 800 1000 1200

Машинен оператор 521030

Продавач – консултант 341020

Оператор в производството на …

Строител 582030

Готвач 811070

Шивач 542110

Сервитьор-барман 811080

Заварчик 521090

Работник в хранително - вкусовата …

Електротехник 522010

Камериер 811030

Електромонтьор 522020

Строител – монтажник 582040

Охранител 861010

Помощник в строителството 582080

Администратор в хотелиерството …

Водач на МПС за обществен превоз …

Озеленител 622020

Строителен техник 582010

Машинен техник 521010

Най-търсените професии по брой посочени потребности

25.2% Шофьори

12.3% инженери

12.4% медицински

10.4% педагози

4.3% ИКТ

83,1%

61,4% 57,5% 55,2% 50,7% 49,6% 44,2% 38,6% 32,9% 31,9% 30,4%
22,8% 19,9%

13,9%

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ С УМЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА



Най-много ще се търсят висшис
ти от професионални направлен
ия: 
✓ инженери от електротехника, 

електроника и автоматика /12
%/;

✓ машинни инженери /11%/;
✓ специалисти по информатика 

и компютърни науки /9%/;
✓ комуникационна и компютърн

а техника /9%/.
Най-малко:
✓ Право и Химични технологии 

/1%/ 
✓ Общо инженерство /4%/

Най-търсени:

✓ текстил, облекло, обувки икожа /11% от потребностите на 

отговорилите (с над 9 хил. бр.);

✓ строителни специалисти с 10%;

✓ специалисти по машиностроене, металообработка и мета

лургия /6%/;

✓ специалисти по хранителни технологии.

Най-малко:

✓ химични технологии;

✓ денталната медицина;

✓ медицинска диагностика;

✓ финанси, банково и застрахователно дело;

✓ счетоводство и данъчно облагане;

✓ минно дело;

✓ горско стопанство

Специалисти със средно образование

Специалисти с висше образование

След 3 години ...:



Кремена Калчева
Главен директор „Услуги по заетостта“

Агенция по заетостта


