
Министерство на труда и социалната 
политика

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси

Подкрепа за развитие на пазара на труда



Резултати

83 000 безработни, включени в заетост, 

60% от тях младежи

1121 предприятия, получили подкрепа, 

вкл. 163 от тях за условията на труд

40 850 заети, повишили своята 

квалификация или компетенции

Над 24 700 безработни, включени 

в обучения

280 предприятия, подкрепени със 

специфични обучения за служителите

728 фирми, подпомогнати за 

създаване на нови работни места

ИЗПЪЛНЕНИЕ към края на 2019 г.



ТЕКУЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ (1) 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

✓ Стажуване за младежи до 29 г. с продължителност от 6 месеца

─ Предоставяната сума е в размер на МОД за съответната основна
икономическа дейност и осигуровки за сметка на работодателя

─ Стимули за работодателите, в случай че сключат безсрочен трудов
договор с младеж - покриване на осигуровките за срок от 6 м.

✓Обучение по време на работа за младежи до 29 г. с
продължителност до 6 м.

─ Предоставяната сума е в размер на 90 на сто от минималната
работна заплата и осигуровки за сметка на работодателя;

─ Покривват се разходи за възнаграждение на наставници в
размер на ½ от МРЗ



ТЕКУЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ (2)

ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ–201 млн. лв.
(Компонент II за лица с увреждания)

ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА–123.8 млн.лв.
(Компонент II за лица с увреждания)

✓ Дейности за интегриране на неактивни и безработни лица с
трайни увреждания – субсидирана заетост до 24 месеца.

✓ Възнаграждения в размер на МОД и осигуровки за сметка
на работодателя

✓ Еднократни стимули, покриващи размера на шест
минимални работни заплати, предоставящи се на
работодатели, запазили заетостта на наето лице с увреждане 6
месеца след изтичане на субсидирания период;

✓ Възнаграждения на наставници за период до 3 месеца в
размер на ½ от МРЗ.
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ОБУЧЕНИЯ И 
ЗАЕТОСТ ЗА 

МЛАДИТЕ ХОРА

(за лица с 
увреждания)

МЛАДЕЖКА 
ЗАЕТОСТ

ОБУЧЕНИЯ И 
ЗАЕТОСТ

(за лица с 
увреждания)

Кандидатстване на работодатели  
чрез подаване на заявки



Текущи възможности (3)
„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ 15 млн. лв.
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Цел: Трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски
подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични
умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване,
здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд
Допустими бенефициенти и партньори: Работодатели
Задължителни дейности:
• Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване
обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между
партньорите и другите заинтересованите страни;
• Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по
отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики
и иновативни подходи;
• Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги,
продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни
подходи и модели;
• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на
приложимостта на неговите иновативни елементи
• Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни
и/или негативни).

Краен срок за представяне на предложенията: 15.05.2020 г.

Минимален и максимален размер на БФП: от 50 000 до 150 000 лв.



Инвестиционни приоритети на ОПРЧР по 
процедурата „Транснационални партньорства“

Пазар на труда:

• ИП: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 
включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а 
също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на 
работната сила

• ИП: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 
към промените

• ИП: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 
живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, 
осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната 
сила, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене

Социално включване:

• ИП: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 
като ромите

• ИП: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

• ИП: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
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Нови мерки за подпомагане 
завръщане на работната сила от 

чужбина чрез Национална EURES мрежа

• За кого? Търсещи работа лица от ЕС до 54 г., с висше 
образование, които през последните 6 м. са били заети, 
самоосигуряващи се и/или са получавали обезщетения в друга 
държава. Мярката обхваща и новозавършили образованието си 
лица в друга държава. 

• Какво?               Пакет от услуги, които да улеснят преместването в 
България както на самото лице, така и на членовете на неговото 
семейство

• Условие              Договор с работодател 

на територията на България

• Бюджет              5 млн. лв.
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Мерките включват:

• Подкрепа за заетост на членовете на семейството и 
консултиране за включването им в заетост при български 
работодател

• Помощ за наем на жилище за определен период, в случай 
че лицето започне работа в населено място, в което не 
притежава собствено жилище, в размер на средната 
стойност на наема за съответния регион

• Помощ при грижата за деца на родители, завърнали се и 
започнали работа в България

• Улесняване интеграцията на семействата, вкл. и чрез 
предоставяне на чуждоезиково за тях обучение

• Помощ за транспорт от и до работното място за период до 
12 месеца

• Предоставяне на стимули на лица, започнали работа в 
области в страната с наблюдавани ниски нива на работна 
заплата. 9



Предстоящо
„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ 15 млн. лв.

Цел: Създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с
професионалния живот, с цел запазване равнището на трудовата и
икономическа активност на заетите родители.

Допустими бенефициенти и партньори: Работодатели

Допустими дейности:
1. Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за

деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо
помещение за полагане на почасови грижи за деца;

2. Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на
умения за полагане на грижи за деца;

3. Осигуряване на субсидирана заетост на лица, пряко ангажиран с
дейността в кътовете за деца до 12 м. при покриване на средна
брутна месечна заплата за икономическа дейност – „Хуманно
здравеопазване и социална работа“

Минимален размер на БФП: 50 000 лв.
Максимален размер на БФП: 150 000 лв.
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ОПРЧР 2021 – 2027

• Общ бюджет: 4,5 млрд. лв.

• Финансиране: Европейски социален 
фонд +

• Цел на политиката на ЕС: Цел 4 „По-
социална Европа — реализиране на 
европейския стълб на социалните права

• Приоритети на ОПРЧР 2021 – 2027:
– П 1: „Насърчаване на заетостта и развитието на 

умения“

– П 2: „Социално включване и равни 
възможности“
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Основни сфери на мерките в П 1
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Пазар 
на 

труда

Младежка 
заетост

Самостоятелна 
заетост

Модернизиране 
на 

институциите, 
индивидуална 

подкрепа

Дигитални 
умения

Дългосрочна 
безработица

Валидиране на 
уменията

Обучения и 
мобилност



Основни сфери на мерките в П 2
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Социално 
включване

ДЕИ на 
възрастните 

хора

Подобряване на 
достъпа до 

услуги

Модернизиране на 
институции, 

квалификация на 
специалисти, 
изграждане на 

капацитет

Материални 
лишения: 

Подкрепящи 
мерки

Подкрепа за 
децата и 
техните 

семейства

Подкрепа за 
хората с 

увреждания

Подкрепа за 
уязвимите 

групи



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Министерство на труда и социалната 
политика

Главна дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти“

02 /8119 600

ophrd2014-2020@mlsp.government.bg

www.esf.bg

mailto:ophrd2014-2020@mlsp.government.bg
http://www.esf.bg/

