МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“
Подкрепа за пазара на труда

ИЗПЪЛНЕНИЕ
▪ Близо 200 000 души са включени в мерки
по Програмата, от които:
- Близо 70 000 включени в заетост

- Над 46 000 безработни, включени в обучения

▪ Над 70 000 лица с увреждания и
невъзможност за самообслужване са
получили социални услуги, от тях 20 000
са деца

ПАЗАР НА ТРУДА
▪ Фокусирана подкрепа (вкл. обучения) за
уязвими групи на пазара на труда:
✓ Младежи;
✓ Безработни
с
образование;

основно

и

по-ниско

✓ Безработни над 54 г. възраст;
✓ Дълготрайно безработни лица;

✓ Неактивни
увреждания.

и

безработни

лица

с

ПАЗАР НА ТРУДА
МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ– 82 млн. лв.
✓ 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

ПАЗАР НА ТРУДА
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ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА– 123.8 млн. лв.

✓ Обучения по
компетентности;

професионлана

квалификация

и

ключови

✓ Субсидирана заетост за младежи до 29 г.. за период от 6
месеца
✓ Компонент за интегриране на неактивни и безработни лица с
трайни увреждания – заетост до 24 м.
✓ 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.

ПАЗАР НА ТРУДА
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ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ– 151 млн. лв.
✓ Обучения по
компетентности;

професионлана

квалификация

и

ключови

✓ Субсидирана заетост за неактивни и безработни лица на
възраст над 29 г. за период до 12 месеца
✓ Компонент за интегриране на неактивни и безработни лица с
трайни увреждания – заетост до 24 м.
✓ 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 в размер на ½ от МРЗ за наставници, които ще
подпомагат назначените лица с трайни увреждания за
период до 3 месеца.

ПАЗАР НА ТРУДА
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РАБОТА – 80 МЛН. ЛВ.
✓ Обучения по
компетентности;

професионлана

квалификация

и

ключови

✓ Субсидирана заетост за наемане на продължително безработни
лица на пълно или непълно работно време за период до 12 месеца;
✓ Възнаграждения за наетите лица в размер на минималната
работна заплата и дължимитте осигуровки за сметка на
работодателя;

✓ Възнаграждения за наставници в размер на една минималната
работна заплата и половина, както и дължимите осигуровки за
сметка на работодателя за период до 12 месеца.

Кандидатстване на работодатели чрез
подаване на заявки в бюрата по труда

ОБУЧЕНИЯ И
ЗАЕТОСТ ЗА
МЛАДИТЕ ХОРА
комп. за лица с
увреждания

МЛАДЕЖКА
ЗАЕТОСТ

ОБУЧЕНИЯ И
ЗАЕТОСТ
комп. за лица с
увреждания

Предстоящо – УМЕНИЯ – 30 млн. лв.
Обучения за заети, безработни и неактивни лица.
✓ Предоставяне на специфични
работно място/работен процес;

обучения

за

конкретното

─ Максимално стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице
включено в специфично обучение - 2500 лв.

✓ Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация и ключови компетенции;
✓ Включване на успешно завършили обучение безработни и/или
неактивни лица в несубсидирана заетост за съответния период, до
края на проекта покриване на всички дължими осигурителни
вноски за сметка на работодателя ;
✓ Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост за
периода на обучение, в размер на 100 лева месечно и дължимите
осигуровки за сметка на работодателя.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660
лева

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

