
 

 

Активна политика по заетостта в България – подкрепа за уязвимите групи 
 
 
Намирането на работа е най-сигурният изход от бедността. Според данни на Националния 
статистически институт през 2008 г. делът на работещите бедни е 7.1%, докато при безра-
ботните този дял е 53.3%. За съжаление най-уязвимите групи в обществото – безработни 
без образование и квалификация, младежи, възрастни, хора с увреждания и др. – са сред 
най-застрашените от изключване от трудовия пазар и изпадане в бедност. Неблагоприят-
ните последици от икономическата криза ги поставят в още по-неизгодна позиция. 
 
България провежда активна политика по заетостта, пряко адресирана към изключените от 
пазара на труда. Програмите и мерките в подкрепа на тези групи следват препоръките на 
ЕК към всички страни-членки на ЕС за изграждане на включващи трудови пазари. Основ-
ната цел е да се помогне на хората, които могат да работят, да намерят работа и да имат 
постоянна заетост. 
 
Младежите са една от групите, силно засегнати от кризисните процеси на пазара на труда. 
Няколко програми и мерки, финансирани от държавния бюджет и от Европейския социален 
фонд, подпомагат прехода от училище към работа. Програмата „Старт на кариерата” 
предлага работа в министерства, агенции, областни и общински администрации на завър-
шили висше образование. През 2009 г. се разшири достъпът до нея – премахнаха се огра-
ничения като среден успех и година на завършване на образованието. Програмата включи 
и модул за субсидиране на стаж в частния сектор до 6 месеца на младежи, които през пос-
ледните две години са завършили професионално образование, за осигуряване на първа 
заетост. За рано отпадналите от образователната система се предоставят възможности за 
„втори шанс” – чиракуване в реална среда, включване в обучение за придобиване на ква-
лификация след завършване на курсове за ограмотяване и др. 
 
Подкрепа на безработните в предпенсионна възраст осигурява схемата „Отново на ра-
бота”, която се изпълнява в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси”. По тази програма безработни лица се обучават за детегледачи и последващо нае-
мане за отглеждане на деца на възраст 1-3 години в семейства на работещи родители. 
 
Осигурява се подкрепа за жени в риск от изпадане в бедност, безработни майки и са-
мотни родители. Например схемата  „Отново на работа” насърчава по-ранното връщане 
на родители чрез осигуряване на безплатни грижи за малките им деца. По същия начин 
националната програма „В подкрепа на майчинството” подпомага кариерното развитие на 
майките. 
 
Неактивните лица, които желаят да работят, са във фокуса на действията на Агенцията 
по заетостта. Всички безработни, регистрирани в бюрата по труда, могат да се възползват 
от услуги спрямо индивидуалните си способности и потребности. Активното поведение се 
насърчава – трудовите посредници следят за изпълнението на индивидуалните планове за 
действие. Работи се и с хора, които желаят да работят, но не търсят активно работа. 
Назначените в бюрата по труда 105 ромски медиатори реализират дейностите по нацио-
нална програма „Активиране на неактивни лица”. По програмата индивидуално се работи с 



 
 

 

 

 

лица, насърчава се регистрацията им в бюра по труда, провеждат се специални трудови 
борси за тази група. 
 
Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане тясно си сътрудничат за 
включване на най-отдалечените от пазара на труда групи. Националната програма „От со-
циални помощи към осигуряване на заетост” е най-значимата инициатива в подкрепа на 
живеещите на социални помощи. Активното им поведение се насърчава чрез изплащане 
на месечни парични суми на тези от тях, които си намерят работа без посредничеството на 
Агенцията по заетостта (т. нар. бонус). Друга национална програма – „Асистенти на хора с 
увреждания”, работи за подобряване качеството на живот на хората с увреждания. Тя 
предлага заетост на безработни, които им осигуряват грижи в семейна среда. Различни 
схеми в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” имат важен 
принос за изграждане на подкрепяща социална среда за хора с увреждания и самотно жи-
веещи хора – „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни 
видове увреждания и самотно живеещи хора” (дейности „Социален асистент” и „Домашен 
помощник”) и „Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социалното 
предприятие”. Последната схема подкрепя адаптирането и оборудването на работни места 
за хора с увреждания. За повишаване тяхната заетост се субсидират работодатели в рам-
ките на Закона за насърчаване на заетостта. 

 


