
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Актуални възможности и необходими действия в 

подкрепа на българския бизнес

Взаимодействие между Агенцията 

по заетостта и бизнеса 

21 февруари 2020

Гр. София



Брой безработни и равнище на 

безработица
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Безработни лица Равнище на безработица

Ключови показатели за 2019г.

▰5.6% средномесечно равнище на 

безработица при 6.2% през 2018 г.

▰185 266 средномесечен брой 

безработни лица при 202 994 лица през 

2018 г.



Структура на регистрираната 

безработица 
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Информация за 
регистрираните 
търсещи работа 

лица 

Информация за 
правата и 

задълженията при 
масово уволнение на 

работници

Посредничество за 
наемане на работа

Информация за 
издаване на 

разрешения за 
наемане на работа 

на чужденци

Насочване към подходящи 
програми и мерки за заетост и 

обучение

Услуги на Агенция 
по заетостта 

към работодатели



НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА

За 2020г. с НПДЗ се предвижда Агенцията по заетостта да реализира активната
политика по заетостта в рамките на 73 млн. лв. за осигуряване на заетост на 12 918
лица и обучение на 11 824 лица.

През 2020 г. се реализират: 17 национални програми и проекти;
28 регионални програми за заетост и обучение; 26 насърчителни мерки за заетост

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 2020 г.

Заетост по нови 

договори
Обучение

Средства –

общо

брой брой брой лева

ОБЩО
8 288 12 918 8 755 11 824 73 000 000

І. Програми за обучение и заетост 6 402 10 504 7 540 6 997 61 383 171

ІІ. Мерки за обучение и заетост
1 887 2 414 1 215 70 6 512 320

III

.

Обучение на възрастни
0 0 0 4 757 5 104 509



Нови финансови параметри
МРЗ  2020 г. = 610 лв

Психолози

Кейс мениджъри

750 лв.
Програма Старт на 

кариерата

Ромски медиатори

с висше 

образование по 

НП АНЛ

700 лв.

НП Помощ за 

пенсиониране

Мелпомена

НП ЗОХТУ

Ромски медиатори със

всредно обр. по 

НП АНЛ

650 лв.

Насърчителни 
мерки, съгласно 

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

55а, 55г и  55д

от ЗНЗ

500 лв.

Насърчителни 

мерки, съгласно 

чл. чл. 36, 52, 

53а и 55а от ЗНЗ 

за лица с висше 

образование

550 лв.

Както и средства за започване на собствен бизнес като микро предприятие по ЗМСП - 4000 лв.



Нови финансови параметри

при обучение на възрастни

01

02

03

Средства за стипендии - 10 лв./ден

Средства за дуално обучение по чл. 46а от Закона за насърчаване на

заетостта - 350 лв.

Средствата за придобиване на квалификация по част от професия и 

на първа, втора и трета степен на професионална квалификация по 

професии от определени професионални направления се умножават 

с определен коефициент (от 1,10 до 1,30)



Нови 

посреднически

услуги

Очакван обхват за 2020 г

Семеен трудов консултант – 1268 семейства

Мобилно бюро по труда – в 143 населени места

Консултация и менторство след започване на

работа- 1111 консултации



Обучения по заявки на работодатели

Професионални 
обучения на 

безработни лица

Агенция 
по заетостта

Обучения по ключови 
компетентности на 

заети лица

9



Обучение чрез работа
/дуална система на обучение/

Обучението чрез работа /дуална система на обучение/ включва:

1. Практическо обучение в реална работна среда;

2. Обучение в институция в системата на професионалното образование и 

обучение, с изключение на ЦИПО.

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”. 



✓

Очакваните резултати са:  
- 300 безработни лица, включени в обучение за придобиване на про
фесионална квалификация;
- 1 200 заети в микро, малки и средни предприятия лица – в обуче
ние за придобиване на ключови компетентности. 

В съответствие с Националния план за действие по заетостта 
през 2019г. се реализират обучения на безработни лица по заявки на 
работодатели (чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на 
заетостта) и обучения по ключови компетентности на заети лица 
от микро и малки предприятия (чл. 63, ал. 1, т.3  от ЗНЗ).

Обучения на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ



Изисквания, на които трябва да отговаря работодателя

•Да няма изискуеми публични задължения;
•Да е регистриран по действащото законодателство;
•Да няма задължения за неизпълнение на сключени
договори по програми, мерки и обучения, както и по
проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”;
•Да не е получавал средства от други източници на
финансиране на същите разходи, посочени в чл. 30а от
ЗНЗ;
•Да осигури или да запази заетостта на успешно
завършилите лица за срок от 6 месеца след обучението.

12
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Работодател

Заявка от 

работодател
Обучаваща институция

Разработени съвместно 

учебна програма и график

Дирекция “Бюро по 

труда”

Обучено лице

Заето лице

Подобрено качество на работната сила и 

повишена производителност на труда



АЗ финансира обучението до максимален размер на 
средствата за обучение на едно лице, определен в НПДЗ
На обучаващата институция – до 600 лв за всяко 
безработно лице включено в обучение за придобиване на 
І СПК и по част от професия до 300 уч.ч.
На всяко обучаемо лице:
-стипендия за всеки присъствен ден – 10 лв./ден;
-средства за транспорт, когато обучението се провежда 
в населено място, различно от местоживеенето – до 15 
лв./ден.
-Към 31.12.2019 г. най-много лица са включени в заявени 
от работодатели професионални по специалности:
Хотелиерство, Хранително – вкусова промишленост, 
Шивачество и Текстообработване.

Обученията за осигуряване на заетост изцяло
ориентирани към потребностите на работодателите от
професионално подготвени кадри. Работодателят може сам да
определи продължителността на обучението.

АЗ чрез ДБТ сключва:

✓ Договор за обучение (тристранен) по заявка на работодател
по реда на чл. 63, ал. 1, т.1 от ЗНЗ по образец. Преди
подписването на договора се извършва проверка на
допустимостта на обучаващата институция.

✓ Договор за обучение с безработно лице включено в заявеното
от работодателя обучение.

Обучение на БЕЗРАБОТНИ лица за осигуряване  на заетост по заявка на 
работодател 



Агенцията по заетостта чрез ДБТ сключва
Договор за обучение по ключови
компетентности на ЗАЕТИ лица от микро и
малки предприятия по заявка на работодател
по образец.

Обучения по ключови компетентности на ЗАЕТИ лица от 
микро ,малки и средни предприятия

Преди подписването на договора се извършва проверка 
за допустимост на обучаващата институция.



Финансиране - при равно участие на работодателя и Агенция по заетостта и до утвърдения

максимален размер на средствата за обучение на едно лице, определен в НПДЗ 2019 г., като за

придобиване на:

✓КК №3 “Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и

технологиите” с продължителност не по –малка от 30 уч.ч. е 70.00лв.

✓КК№4 “Дигитална компетентност” с продължителност не по –малка от 45 уч.ч. е 125.00лв.

✓КК№5 “Умения за учене” с продължителност не по –малка от 30 уч.ч. е 70.00лв.

✓КК№6 “Обществени и граждански компетентности” /мин. 30 уч.ч./ е 70.00лв

✓КК№7 “Инициативност и предприемачество” /мин. 30 уч.ч./ е 70.00лв

Обучения по ключови компетентности на заети лица от микро и 
малки предприятия

Към 31.12.2019 г. най-голям интерес има към обучения за

придобиване на Дигитална компетентност

Не се финансира обучението на лица в предприятията на пълна

държавна издръжка.



Чрез преференцията работодателят има възможност за:
• включване в учебната програма на знания и умения, специфични за длъжностите, по които е заявено 
обучението;
•съгласуване и одобряване на продължителността на обучението от работодателя и обучаващата 
институция;
•подготовка на необходими кадри в сравнително кратък срок (максимум 2 месеца);
•избор на обучаваща организация, освен изискванията на ЗПОО при обученията за професионална 
квалификация;
•участие в подбора на безработните лица, които да бъдат включени в обучението;
•присъствие на заключителния изпит при приключване на обучението;
•подобряване качеството на работната сила и повишаване на производителността;
•стимулиране развитието на заетия персонал чрез придобиване на нови ключови компетентности;
•привличане на нови кандидати за работа или запазване на персонала;
•Доказване на социална отговорност към персонала и повишаване имиджа на фирмата.

Предимства от включване в обучения по заявки на работодатели



За обучаващата институция:
•Финансов приход в резултат на успешно проведено обучение;
•Подкрепа и съдействие от страна на работодателя при разработване на учебна
програма, график, преподаватели, място на провеждане и т.н.;

За извършване на обучения по ключови компетентности няма изискване
обучаващата институция да отговаря на изискванията на ЗПОО.

Предимства от включване в обучения по заявка на 
работодатели



ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
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Съпоставяне на 

резултатите от 

изразеното 

предпочитание на 

работодателите 

относно 

притежаваните 

ключови 

компетентности на 

наетия персонал 

февруари-март 

2019 и допитване 

август-септември 

2019г.
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Компетентности

I – 2019г. II– 2019.

Дял на 

работодателите 

изразили 

предпочитание 

към тази 

компетентност, %

Място в 

класирането по 

предпочитания

Дял на 

работодателите 

изразили 

предпочитание 

към тази 

компетентност, %

Място в 

класирането по 

предпочитания

Общуване на роден език 30,6% 1 31,8% 1

Инициативност и 

предприемачество
23,6% 2 19,9% 2

Нито една от посочените 14,0% 3 14,0% 3

Дигитална компетентност 8,1% 4 9,5% 4

Умение за учене 7,4% 5 8,5% 5

Обществени и граждански 

компетентности
5,0% 6 4,1% 8        

Общуване на чужди езици 4,8% 7 4,9% 6 

Математическа 

компетентност и основни 

знания в областта на приро

3,8% 8 4,4% 7        

Културна осъзнатост и 

творчество
2,6% 9 2,9% 9
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Дял на фирмите възнамеряващи да наемат персонал през 

следващите 12 месеца при допитванията през 2019 г.

18,51% 19,30%

78,47% 77,26%

3,04% 3,44%
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№

Професия
Търсен 

брой

Икономическа дейност с най-много заявки 

сектор дял на

потребности от

сектора
1 Строител 12591 Строителство 7,17%

2 Заварчик 6499 Индустрия 2,01%

3 Работник в растениевъдството 6091 Селско, горско и рибно стопанство 3,09%

4 Машинен оператор 6061 Индустрия 3,03%

5 Оперативен счетоводител 5750
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и 

социални дейности
1,00%

6 Шивач 5576 Индустрия 2,14%

7 Шлосер 5078 Индустрия 1,13%

8 Готвач 4817 Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 2,53%

9 Сервитьор-барман 4672 Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 2,76%

10 Програмист 4454
Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти;
2,27%

11 Икономист 4042 Финансови и застрахователни дейности 1,04%

12 Офис – мениджър 3677
Професионални дейности и научни изследвания; административни

и с
0,66%

13 Строител – монтажник 3229 Строителство 1,66%

14 Електротехник 3116 Строителство 0,91%

15
Работник в хранително -

вкусовата промишленост
2898 Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 1,08%

16 Търговски представител 2852 Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 0,99%

17 Електромонтьор 2846 Строителство 0,99%

18
Монтьор на енергийни 

съоръжения и инсталации
2773 Строителство 1,62%

19 Касиер 2767 Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 1,36%

20 Монтьор на транспортна техника 2715 Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 1,46%



Основни изводи:

•Запазване на устойчивия темп на търсене на работна сила и през следващите 12 месеца.

•Потребности от повече от 300 хиляди работници и специалисти, с умения в различни

професионални направления. Това е близо 13% от заетата в момента работна сила (2 312 298

наети по трудово и служебно правоотношение към края на м. Септември 2019г.)

•76 449 фирми ще наемат нов персонал през следващите 12 месеца;

•През следващите 12 месеца ще се търсят 165 813 специалисти с квалификация, като най-

търсени ще са: Строител, Заварчик, Работник в растениевъдството, Машинен оператор,

Оперативен счетоводител, Шивач, Шлосер, Готвач, Програмист и др.

•От други 90 552 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае

българският бизнес, като 5-те най-търсени ще са: Учители и преподаватели, Шофьори,

Специалист софтуер и ИКТ специалисти, Медицински сестри и лекари, машинни инженери и др.

•64 397 работници без специалност ще са нужни през следващите 12 месеца;

•Повече от 31 хил. информатици ще са необходими на българския бизнес следващите 3 до 5

години, както и близо 15 хил. специалисти по комуникационна и компютърна техника.
24

Основни изводи:



Основни изводи:
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•Затруднения при осигуряване на нужните им кадри срещат повече от 76,1% от работодателите в

страната. За сравнение, те са с 2 пункта по-малко от тези, заявили, че срещат трудности при

наемането на персонал при първото за 2019 г. проучване;

•Най-сериозни затруднения работодателите срещат при намиране на продавач-консултанти,

оперативни счетоводители, шивачи, машинни оператори, строители и готвачи.

•Основната форма на заетост през следващата една година ще е на постоянен договор и пълен

работен ден, което заявяват 8 от 10 работодателя;

•В 15 от 28-те области има свободна работна сила, която да покрие заявените нужди на 

работадателите;

•Търсенето на персонал в София-град превишава повече от 5 пъти свободната работна сила на 

областта;

•Областите, в които са най-големи потребностите от работна сила с професии тясно свързани с 

Индустрия 4.0 са София-град, Варна, Пловдив, Русе и Плевен. 

Основни изводи:



АКТУАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ  НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Проучване на потребностите на работодателите от работна сила

• Работодатели от статистическа извадка (4000) – 03.02.2020 г. – 20.03.2020 г.

• Работодатели, желаещи да заявят потребностите си – 04.03.2020 – 20.03.2020 г.
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Проучване на  желанията за включване в 

обучения за възрастни на търсещи работа и 

неактивни лица - Отворена за безработни, 

заети, учащи, неактивни лица

Проучване на удовлетвореността на 

работодателите от услугите на Агенцията 

по заетостта - Отворена;




