
Програма
„Развитие на
човешките
ресурси“
Национален план за
възстановяване и устойчивост



ПРЧР (2021-2027)
Предизвикателства

Бъдещето на труда Преход

Дигитални и
нови умения

Зелен преход
и дигитализация

Активиране

на търсещи работа, 
вкл. младежи

Адаптиране Баланс

на работниците, 
предприятията

и предприемачите
към промените

между личен
и професионален

живот

Несъответствия
Преодоляване

на несъответствията
между търсении

предлагани умения



за бизнеса
Подкрепа



Нови работни места и квалификация
Насърчаване на мобилността

Развитие на предприемачеството
и социалната икономика

797,5 млн. лв.

По-добри възможности за първа работа
Повишаване на уменията на младежите

Идентифициране и активиране на младите хора

735 млн. лв.

Адаптиране на работната среда
Оптимизация на работните процеси

Социални придобивки на работното място

193 млн. лв.



47,7 млн. лв.

Обучения и преквалификация
Умения според нуждите на работодателите

Дигитални и „зелени“ умения

400 млн. лв.

Балансирано участие на жените и мъжете
на пазара на труда

Мерки за остаряване в добро здраве



Стартирали
мерки



Започвамработа

Конкретен бенефициент: 
Агенция по заетостта

Целеви групи:
Безработни и неактивни лица



Бюджети дейности

Заетост

Обучение

Обявяване: февруари 2023 г.
224 млн. лв.

Субсидирана заетост
(6-24 м.)

Обявяване: 2023 г.
42 млн. лв.

Обучения за квалификация или
ключови компетентности

Активиране
В изпълнение

34 млн. лв.
Идентифициране, 

информиране и активиране



Родители в заетост
Бенефициент: Агенция по заетостта

Бюджет Цел

24 млн. лв. Полагане на грижи за
отглеждане на деца с цел
завръщане на родителите

в заетост

Индикатори

1 900 родители
с малки деца



Дейности
Осигуряване на грижи за дете/деца

Деца от 0 до5 г.

Деца от 0 до12 г.

непосещаващи детски
ясли, заведения и
предучилищни групи
(до 8 часа на ден)

на многодетни
и самотниродители, 

посещаващи детски ясли, 
заведения и училище

(до 4 часа на ден)



Предстоящи
мерки



Дигиталниумения
Кандидат: Агенция по заетостта

Обявяване: средатана2023 г.

Бюджет 40 млн. лв.

Дейности
Обучения за безработни и
неактивни, вкл. младежи
Стипендия и транспорт

Индикатори
над 40 хил. лица
включени в обучения



Квалификация, умения
икариерноразвитие
на заетилица
Обявяване: средатана2023 г.
Кандидат: Агенциятапо заетостта

Бюджет

Индикатори

50 млн. лв.

над 40 хил. лица в обучения

Дейности
Обучения за заети, вкл. младежи
за квалификация, ключови
компетентности, дигитални умения



v

v

Младежка заетост+
Обявяване: 2023 г.

Работодателиподаватзаявки в Бюратапотруда

Бюджет

80 млн. лв. 

Целева група

Младежи до 29 г.

Дейности
Стаж, обучение по време
на работа или за „меки“ 
и преносими умения

Индикатори

13 800 младежи
в стаж или обучение
на работнотомясто



Адаптирана
работна среда
Обявяване: март2023 г.

Бюджет: 100 млн. лв.
Кандидати: Предприятия, регистрирани по ТЗ
Дейности:
⬣ „Зелени“ модели на работа
⬣ Психологическа подкрепа при „бърнаут“ или ефектите

от COVID-19
⬣ Лични и колективни предпазни средства
⬣ Места за отдих, хранене, рехабилитация, спорт

Индикатори: 91 000 работещи в 400 предприятия



Бюджет:

50 млн. лв.

Индикатори

38 000 заети лица
включени в обучения

Дейности

Специфични умения
за работното място
Управленски умения
Квалификация
Ментор при преназначаване

Нови умения
Обявяване: октомври - ноември2023 г. 

Кандидати: Работодатели

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFk0DAeyUjf74J-XA0F3Sl1FYlXgVjtTj5yopxaQafE/copy


Насърчаване на социалната икономика
наместно ирегионалнониво
Обявяване: септември2023 г.

Бюджет: 22 млн. лв.

Кандидати: Работодатели, общини, НПО, 
социални предприятия

Индикатори: 2 000 участници
в неравностойно положение



Дейности

Заетост Ремонт

Субсидии за нови
работни места (12-24 м.)

Ремонт, оборудване
и обзавеждане

Обучения

Квалификация, 
дигитални и управленски

умения

Менторство Мрежи

Осигуряване
на ментор

(3-6 м.)

Партньорствомежду
социални предприятия

и бизнес

Видимост
Разпознаваемост
на продуктите
и услугите



за заетост
на хора в неравностойно

положение

Предстоящи
мерки



Активно приобщаванеидостъп до заетост
на хора в неравностойно положение

Обявяване: май2023 г.
Обхват: 7 700 лица в неравностойно положение

Бюджет Бенефициенти

30 млн. лв. Доставчицина социални
услуги, работодатели, 

общини, НПО

Дейности

Заетост, обучения, 
контакти с институции

и работодатели



Устойчива заетост за лица
в неравностойно положение

Обявяване: юни2023 г.

Бюджет Кандидати Дейности Обхват

100 млн. лв. 

Работодатели
(вкл. общински
предприятия, 

общини, НПО и др.)

Заетост (12-24 м.)
Ментор (до 6 м.)
Транспорт
Адаптиране, 
оборудване, 
обзавеждане

3 600 участници
в неравностойно

положение



план
за възстановяване
и устойчивост

Национален



v

v

Обучения за дигиталниумения
Обхват: над500 000 лица

Платформа за обучения от разстояние

Разкриванена 760 „дигитални клуба“

Е-ресурси за самостоятелноучене

379,5 млн. лв.

1

2

3



Развитиена
социалнатаикономика

Бюджет: 26,5 млн. лв.

Дейности:
⬣ 6 регионални центъра за развитие

на социалната икономика
⬣ Платформа за пласмент на

продуктии услуги



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, nd infographics 

& images by Freepik

Благодаря за
вниманието!

efipp@mlsp.government.bg
+359 2 8119 600
https://esf.bg/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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