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ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЗАЕТОСТТА И ПАРАМЕТРИТЕ НА НПДЗ 2018год.

Програма Целева група Работодател и дейности
Срокове и

субсидия по
НПДЗ 2018г.

Програма
„Старт на
кариерата” –
Компонент 1
до
31.12.2018г.

Младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността,
които са завършили висше образование
(дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро
по труда” (според критериите за подбор на кандидати
са допустими за участие младежи, регистрирани в ДБТ
като безработни или заети лица)

Внимание: в раздел V на Програмата е записано
следното „По Компонент 1: След подбор въз основа
на утвърдени от министъра на труда и социалната
политика критерии и провеждане на интервю от
работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по
труда” безработни младежи ще бъдат назначавани
на трудово правоотношение за срок от 9 месеца”,
което предполага задължителна регистрация като
безработни при издаване на насочващото писмо от
ДБТ.

Работодатели по
Комп.1: публични
администрации -
централните ведомства,
вкл. второстепенните им
разпоредители с бюджетни
кредити и техните
териториални поделения,
които са от
администрацията на
изпълнителната власт,
съгласно чл. 36 от Закона
за администрацията,
областните и общинските
администрации.

Внимание:
- Министъра на труда и

социалната политика
утвърждава: критерии за
подбор на участници,
процедури за
кандидатстване за работа
в публичната
администрация и квоти за
работни места в
публичната
администрация;

-Младежите се
назначават на експертни
длъжности по трудово
правоотношение извън
щатовете на
администрацията;

- Допустим е срок на
изпитване;

-Заетите младежи не
са със статут на стажанти,
а наети по КТ, с
произтичащите от това
права и задължения.

Срок на
заетостта: 9
месеца

Субсидия:
1. Трудово

възнаграждение
от 600 лв.;

2. Доп.
възнагр. по
минимални р-ри,
установени в КТ и
в нормативните
актове по
прилагането му
върху средствата
по т. 1;

3. Възнагр. за
основен платен
годишен отпуск по
чл. 155 или 319 от
КТ;

4. Възнагр. по
чл. 40, ал. 5 от
КСО;

5. Дължими
вноски за сметка
на работодателя
съгласно чл. 30а,
ал. 1, т. 4 и т. 5 от
ЗНЗ за фондовете
„Пенсии“, ТЗПБ и
ОМЗ, ДЗПО и
НЗОК и за фонд
„Безработица”.

НП
Асистенти на
хора с
увреждания,
дейности
„Личен
асистент”
(ЛА) и
„Помощник
възпитател”
(ПВ)
до
31.12.2018г.

Безработни лица, обект на включване в д-ст
ЛА:

1. Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9
от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията за
отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни
грижи за хора с увреждания или тежко болни лица.
Безработните лица могат да бъдат включвани в
дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако
отговарят на следните условия:
- да са членове на семейството или роднини по
възходяща или низходяща линия до втора степен, по
съребрена линия до втора степен, роднини по
сватовство до втора степен или съжителстващи лица
по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби
на Закона за социално подпомагане (ЗСП) или от
семейство на роднини и близки - за дете с трайно
увреждане, настанено в това семейство по реда на чл.
26 от Закона за закрила на детето;
- да живеят в едно и също населено място с това на
лицето, за което полагат грижи;
- да не са придобили право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно
пенсиониране.

2. Безработни, полагащи грижи за изведени от
специализирани институции или от резидентен тип
услуги лица или деца с увреждания.

Режим на изключения: С решение на
Изпълнителния директор на АСП, по изключение, за

Работодатели за д-стите
„ЛА” и „ПВ”: Агенция за
социално подпомагане
чрез териториалните си
поделения .
Ред за кандидатстване
за ЛА и ПВ: писмени
предложения – заявки от
работодатели – дирекции
„Социално подпомагане”,
придружени със списъци с
имената на одобрените
лица и адресите на
обслужваните от тях лица,
подредени по дата на
подаване на заявлението.

Срок на
заетостта за
дейностите ЛА и
ПВ:

до 12 месеца,
но не по-късно от
31.12.2018г.;

5-часов работен
ден.

Субсидия:
1.Почас. труд.

възнагражд. в р-р
на 3,07 лв.;
2.Доп. възнагр. по

минимални р-ри по
КТ и нормативните
актове за неговото
прилагане върху
средствата по 1.;
3.Възнагр. за осн.

платен год. отпуск
по чл. 155 или по
чл. 319 от КТ;
4.Възнагр. по

чл.40, ал. 5 от
КСО;
5.Дължимите

вноски за сметка на
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участие в Програмата могат да бъдат наемани в
дейност „Личен асистент” и безработни лица, които
не отговарят на условията за отпускане на
месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, но полагат
постоянни грижи за деца до 18 години, ако
месечният доход на семейството не надвишава
трикратния размер на диференцирания
минимален доход.

Безработни лица, обект на включване в д-ст
ПВ:

1. Безработни лица, подпомагани по реда на
чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за
отпускането на този вид помощ и подпомагащи
възпитанието на деца с определени 90 и над 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност. Безработните лица могат
да бъдат включвани в дейността „Помощник-
възпитател” и да участват в нея, ако отговарят на
следните условия:

 да са членове на семейството или роднини по
възходяща или низходяща линия до втора степен, по
съребрена линия до втора степен, роднини по
сватовство до втора степен или съжителстващи лица
по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба
на ЗСП или от семейство на роднини и близки на дете с
трайно увреждане, настанено в това семейство по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

 да живеят в едно и също населено място с
това на лицето, за което полагат грижи;

 да не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или на професионална
пенсия за ранно пенсиониране.

2. Безработни, полагащи грижи за изведени от
специализирани институции или резидентен тип
услуги деца с увреждания.

работодателя за
фондовете на ДОО:
ОЗМ, ТЗПБ, Пенсии,
Безработица, за
фондовете за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване и за
НЗОК, като същите
се начисляват
върху сумата от ср-
та по т., т. 1, 2, 3 и
4, съгл. чл.6, ал.3
от КСО.

Национална
програма за
заетост и
обучение на
хора с
трайни
увреждания
до
31.12.2020г.

1.Безработни с трайни увреждания в
трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като
приоритетно се включват лицата от следните групи:
- с и над 71% намалена работоспособност;
- военноинвалиди (тази група включва безработни
военноинвалиди и пострадали при или по повод
отбраната на страната с и над 50% намалена
работоспособност);
- хора със сензорни увреждания;
- хора с ментални увреждания.

2. Безработни лица в трудоспособна възраст,
преминали успешно курс на лечение за зависимост
към наркотични вещества, регистрирани в ДБТ.
Подборът на тези лица за работа по програмата се
извършва от Дирекция “Бюро по труда”, въз основа на
документи за преминат успешно курс на лечение за
зависимост към наркотични вещества.
Компонент 1 – обучение: МО, КК, ПК (във фиша на
Пр-мата не е предвидено обучение през 2018г.)
Компонент 2 – заетост.
Няма изискване за задължително последователно
прилагане на Компонент 1 и 2

Работодатели:
- Областни и общински
администрации, общински
предприятия;
- Дирекции „Социално
подпомагане”;
- Частни и/или държавни
предприятия, други фирми
и институции, юридически
лица с нестопанска цел,
включително организации
за и на хората с
увреждания;
- Специализирани
предприятия и кооперации
за хора с увреждания;
- Дирекции „Бюро по
труда”

!!! Назначаването на лица
по Програмата в ДСП и
ДБТ на длъжности в
администрацията в
специализираните
дирекции е извън
длъжностното
разписание.

!!! Приоритетно в
Програмата се включват
работодатели, сключили
договор за финансиране по
чл. 25 от Закона за
интеграция на хората с
увреждания за осигуряване
на достъп до работните
места, както за
приспособяване и/или
оборудване на работни
места за хора с увреждания.

!!! Не се допуска
съкращаване на

Срок на
заетостта:
- до 24 месеца;
-пълно или
непълно работно
време (най-малко
за 4 часа);
-последов.
наемане на
повече от едно
лице;
-допустим е срок
на изпитване
Субсидия:

1.възнагражд. в р-
р на 510 лв.
(3,07 лв. часова
ставка при
непълно
раб.време). За
длъжности с ВО-
възнагражд. в р-р
на 550 лв.
(часова ставка в
р-р на 3.31 лв.
при непълно
раб.време);

2.доп. възнагр.
по минимални р-ри,
установени в КТ и в
нормат. актове по
прилагането му
върху средствата
по т. 1.;

3.възнагражд. за
осн. платен год.
отпуск по чл. 155
или 319 от КТ;

4.възнагражд. по
чл. 40, ал. 5 от
КСО;
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постоянен персонал за
сметка на разкритите по
Програмата работни
места.

5.дълж. вноски за
сметка на
работодателя
съгласно чл. 30а,
ал. 1, т. 4 и т. 5 от
ЗНЗ за фондовете
„Пенсии“, ТЗПБ и
ОМЗ, ДЗПО и
НЗОК и за фонд
„Безработица”.

НП
„Активиране
на
неактивни
лица”
до
31.12.2020г.

за ромски медиатори в ДБТ: безработни лица,
самоопределили се като роми (с минимум средно
образование);
за психолози в ДБТ: безработни лица с висше
образование по психология;
за кейсмениджъри в ДБТ: безработни лица с висше
образование по специалности в областта на
педагогическите, хуманитарните, социалните,
стопански и правни науки;
за младежки медиатори в общините: младежи до
29 г. с висше образование по специалности в областта
на социалните, педагогическите, хуманитарните,
стопански и правни науки.

!!! Програмата допуска и обучение за придобиване на
необходимата професионална квалификация по I СПК
или част от професия на избраните лица, преди
назначаването им на РМ в ДБТ или общини. В НПДЗ
2018г. не са заложени натури за обучение.

АЗ, чрез ДБТ за ромски
медиатори, психолози и
кейсмениджъри;
Общини за младежки
медиатори.
(Министъра на труда и
социалната политика
определя със Заповед
общините и броя на РМ
за младежки
медиатори)

Срок на
заетостта:
до 31.12.2020г.

Субсидия:
-ромски

медиатори:
възнагр. в р-р на
550 лв. за
работещите със СО
и 600 лв. за
работещите с ВО;
-психолози и

кейсмениджъри:
възнагражд. в р-р
на 650 лв.;
-младежки

медиатори:
възнагражд. в р-р
на 630 лв.;
- осигуровки

НП
„Мелпомена
”
до
31.12.2019г.

Целева група: безработни лица със специфичен
опит, професионална квалификация, знания и умения
в областта на театралното изкуство, регистрирани в
ДБТ

Ежегодно:
Работодателите по Програмата заявяват

потребностите си от разкриване на работни места в
АЗ;
АЗ обобщава заявените потребности от работни

места по програмата и предоставя обобщена
информация на МТСП;
Министерството на труда и социалната политика

осъществява координация с Министерството на
културата за одобряване на работните места по
програмата по работодатели.

Работодатели:
- държавни и общински
театри;
- театрално - музикални
продуцентски центрове
със статут на държавни
културни институти;
- Националната академия
за театрално и филмово
изкуство „Кръстьо
Сарафов” и
- Съюзът на артистите в
България

Срок на
заетостта:
- до 12 месеца,но
не по-късно от
31.12.2019г.;
- пълно работно
време
Субсидия:
- възнагражд. в
р-р на 510 лв. за
длъжности
неизискващи
степен на ВО;
- възнагражд. в
р-р на 550 лв. за
длъжности,
изискващи степен
на ВО;
-доп. възнагражд.
по мин.р-ри, съгл.
КТ;
- възнагражд. за
осн.платен
год.отпуск по чл.
155 или чл. 319 от
КТ;
- възнагражд. по
чл. 40, ал.5 от
КСО;
- осигуровки за
см/ка на
работодателя за
фондовете
„Пенсии”, „ТЗПБ”
и „ОЗМ”, ДЗПО и
НЗОК и
„Безработица”

НП „Помощ
за
пенсиониран
е”
до
31.12.2018г.

Целева група: Безработни лица над 58 г., които
активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.
Внимание:
На лицата, отговарящи на условията за включване в
Програмата, се осигурява заетост за срок не по-
малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца.

Не се изисква удостоверение от НОИ за
недостигащ осигурителен стаж.

!!!При изрично заявено писмено съгласие на

Работодатели:
частни и държавни
предприятия, юридически
лица с нестопанска цел,
общински администрации,
общински предприятия и
други, които отговарят на
изискванията на чл. 56,
ал. 1 от ЗНЗ

Срок на
заетостта: не по-
малко от 3 месеца
и не повече от 24
месеца
Субсидия:
- възнагражд. в р-
р на 510 лв.
(3,07 лв. часова
ставка при
непълно
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безработните лица, може да им бъде осигурена по
Програмата заетост на трудов договор на непълно
работно време.

Лица, които участват/ са участвали в Програмата и не
могат да придобият/ не са придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда
на чл. 68 от КСО, поради настъпили промени в
нормативната уредба или поради прекратяване
на трудовото им правоотношение без виновно
поведение от тяхна страна, могат да продължат
участието си / да се включат отново, като общият
срок на участие в Програмата е до максимално
определения срок от 24 месеца и до придобиване на
право на пенсия по чл. 68, ал. 1и ал. 2  от КСО.

раб.време);
- възнагражд. в
р-р на 550 лв.
(часова ставка в
размер на 3.31
лв. при непълно
раб.време) за
длъжности,
изискващи степен
на ВО;
- осигуровки, но
без фонд
„Безработица”

Програма за
обучение и
заетост на
продължите
лно
безработни
лица
до
31.12.2018г.

Продължително безработни лица в трудоспособна
възраст, регистрирани в ДБТ.
Приоритетни групи:
- младежи до 29-годишна възраст;
- лица, обект на месечно социално подпомагане;
- лица над 50- годишна възраст.

Компонент 1
Работодатели могат да
бъдат читалища и
организации от частния
сектор, отговарящи на
изискванията на чл.56 от
ЗНЗ.
Допустими дейности:
- МО (мотивация за
активно поведение на ПТ)
от ДБТ (при необходимост);
- обучение за ПК по част от
професия или 1 кв.ст. от
посочена от работодателя
обучаващата организация,
последвано от:

= субсидирана заетост
на пълно / непълно работно
време до 12 мес. или

= несубсидирана заетост
минимум 6 мес.
- субсидирана заетост на
пълно / непълно работно
време до 12 мес.
Компонент 2
Работодатели от публичния
сектор –държавни и
общински лечебни
заведения, общински
училища, общински детски
градини, както и
предприятия с държавно
участие и общински
предприятия, отговарящи
на изискванията на чл. 56
от ЗНЗ.
Допустими дейности:
- МО (мотивация за
активно поведение на ПТ)
от ДБТ (при необходимост);
- въвеждащо обучение и
при необходимост –
обучение на работното
място от работодателите
- субсидирана заетост на
пълно / непълно работно
време до 12 мес.

При необходимост, след
възникване на събитието
(аварии и природни
бедствия), могат да се
наемат безработни лица
за работа в аварийни
групи, по предложение
на кметовете на
съответните населени
места или областните
управители.

Разрешение за такива
назначения се дава от
Изпълнителния директор
на АЗ, който информира

Субсидирана
заетост по Комп.
1 и 2:
- до 12 месеца
- 510 лв. (3,07

лв. часова ставка
при непълно
работно време) и
- осигуровки;

Обучение (ПК)
по Компонент 1:
- стойността  на
обучението (до
600 лв.);
- стипендии (8 лв.
на ден) и
- пътни (до 10

лв. на ден)

ВНИМАНИЕ: МО
(мотивация за
активно
поведение на ПТ),
провеждано в ДБТ
и въвеждащо
обучение и
обучение на
работното място
(при
необходимост),
провеждани  от
работодателите,
НЕ СЕ
ФИНАНСИРАТ!

Субсидирана
заетост за
работа в
аварийни групи:
- часова ставка в
размер на 3,07
лв. и
- осигуровки
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Министъра на ТСП за
техния брой, населени
места и конкретните
извършвани дейности.
Заетостта на аварийните
групи е до 3 месеца при 4
часов работен ден. Допуска
се работа по график при
сумарно изчисляване на
работното време.

Програма
„Кредит без
лихва за
хора с
увреждания
”
до
31.12.2018г.

Целева група: лица с увреждания, включително
еднолични търговци, както и кредитополучатели -
юридически лица, в които съдружник е лице с
увреждания, получили кредит по проект
“Гаранционен фонд за микрокредитиране” на
МТСП /до 15.10.2008г. на основание §2 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона
за Българската банка за развитие и сключено
Споразумение (РД 09/26 от 29.09.2008г.) между МТСП
и  “Българска банка за развитие” АД

Право на възстановяване на лихвата имат
кредитополучатели по пр-т "ГФМ":

• физически лица;

• еднолични търговци;
• юридически лица, в които съдружник (член-
кооператор) е лице с увреждания. В тези случаи се
възстановява частта от лихвата, съразмерна с
дяловото участие на лицето с увреждания.

Възстановяват се лихви на
всеки шест месеца от
обслужването на кредита
при следните условия:

- Кредитополучател - лице
с увреждания има право
на възстановяване на
платената лихва само за
времето, през което е било
освидетелствано по
съответния законов ред от
ТЕЛК/НЕЛК.

При определен пожизнен
срок на инвалидност,
лицата доказват своята
пожизнена инвалидност
само веднъж, при
подаването на първата
молба за възстановяване
на платени лихви;

- За периода, за който се
иска възстановяване на
лихвата,
кредитополучателят
следва да е обслужвал
редовно кредита си, т.е.
да е платил дължимите за
периода погасителни
вноски (лихва и главница)
по кредита.

Ако кредитът не е бил
обслужван редовно,
лицето ще има право да
иска възстановяване на
лихвата след като внесе
всички дължими вноски по
кредита и към момента на
подаването на молбата за
възстановяване на лихвата
е изпълнил социалните си
ангажименти;

- За периода, за който се
иска възстановяване на
лихвата,
кредитополучателят
следва да е изпълнявал
поетите при
кандидатстването за
кредит социални
ангажименти, а именно да
е разкрил в съответния
срок и поддържал през
целия период
декларираните от него
нови постоянни работни
места.

Ако социалните изисквания
не са били изпълнени,
лицето няма право на
възстановяване на лихвата
за времето на
неизпълнението. При
повторно нарушение,
лицето окончателно губи

Размер на
възстановяваната
лихва: редовната
лихва по
кредитите, но не и
наказателни лихви
за просрочена
главница,
неустойки за
просрочена лихва,
и др. санкционни
лихви
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право на възстановяване
на лихвата.

Национална
програма за
обучение и
заетост на
бежанци
до
31.12.2018г.

- безработни лица, получили статут на бежанец или
хуманитарен през текущата година или през
предходните две календарни години и регистрирани в
ДБТ;
- безработни лица, регистрирани в ДБТ, които
притежават подходяща квалификация и
професионален опит.

Работодатели
(субс.заетост): транзитни
и регистрационно-
приемателни центрове по
Закона за бежанците и
убежището, областни и
общински администрации.

Дейности:
1.Осигуряване на

обучение по български
език (КК „Общуване на
чужд език-бълг.език”) и
обучение за придобиване
на проф. квалификация
(за I-ва СПК) за
безработни лица,
получили статут на
бежанец или хуманитарен
статут;

2.Осигуряване на
заетост (субсидирана  и на
първичен пазар) на лица
от целевата група по
Програмата.

Срок на субсид.
заетост - до 12
месеца при пълно
работно време.

Субсидия
заетост:

1.Тр. възнагражд.
в р-р на МРЗ за
страната, при
пълен работен
ден, за действ.
Отраб. време;
2.Доп. възнагр.

по минимални р-
ри, установени в
КТ и
нормативните
актове за
неговото
прилагане;

3.Възнагр. за
осн. платен
годишен отпуск по
чл. 155 или член
319 от КТ;

4.Парични
възнагр. по чл.
40, ал. 5 от КСО;

5.Дължими
вноски за сметка на
работодателя
съгласно чл. 30а,
ал. 1, т. 4 от ЗНЗ;
5.Дължими вноски
за сметка на
работодателя
съгласно чл. 30 а,
ал.1, т. 4 и т. 5 от
ЗНЗ за фондовете
"Пенсии", "ТЗПБ" и
"ОЗМ", ДЗПО и
НЗОК и за фонд
"Безработица".

Обучение:
КК – 450 лв.;
ПК – 600 лв.;
Стипендии – 8

лв. на ден;
Транспорт – до

10 лв. на ден.

23.03.2018г.                                                                     ДРСЗ – Русе


