НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПО ЗАЕТОСТТА 2009
И
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 - 2013

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ
КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕМ С НПДЗ 2009
Програма “Нова възможност за заетост” – заетост на 3000 лица
Осигурени средства – 7 900 000 лв.
ПМС 44/2009 г. – 20 431 лица са се възползвали от възможностите
Осигурени средства – 6 514 248 лв.
Мярка за териториална мобилност от Закона за насърчаване
на заетостта – чл. 57 а
Включени 4 591 лица. Осигурени средства – 3 198 369 лв.

Програма “В подкрепа на майчинството” – заетост на 5000 лица
Осигурени средства – 19 689 153 лв.
Проект “Красива България” – заетост на 8200 лица
Осигурени средства – 70 млн. лв.
Проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” –
заетост на 1575 лица Осигурени средства – 23.2 млн.лв.

„Споделена отговорност за
заетостта”
Приоритетни антикризисни мерки на Европейската комисия
от 3 юни 2009 г.:

• Запазване на заетостта
• Създаване на нови работни места
• Разширяване на участието в учене през целия живот и
улесняване на достъпа до заетост
• Подкрепа за работници и служители от предприятия,
които са преминали на непълно работно време

„Споделена отговорност за
заетостта”
• Насърчаване на мобилността на работната сила
• Подкрепа за създаване на нови работни места, включително и
самонаемане
• Повишаване на квалификацията и уменията на заети и
безработни лица
България е единствената страна-членка на ЕС, в която до
месец май 2009 г. вече на практика се изпълняват всичките
седем приоритетни мерки, посочени от Европейската комисия.

Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” – Резултати
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА – 2 373 499 375 ЛВ.
Брой одобрени операции

57

1.314 млрд. лв.

Брой стартирали операции

40

696 млн. лв.

Брой сключени договори

808

340 млн. лв.

Брой включени лица

над 100 000 души

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ
ПРЕДВИДЕНИ ПО ОП РЧР
В рамките на 6 отделни процедури са предвидени
операции по ОП РЧР на обща стойност от 373 млн.лв
1. Операция “Отново на работа” – бюджет 64 млн. лв.
2. Операция “Адаптивност” – бюджет 72 млн. лв.
3. Операция “На път” – бюджет 25 млн. лв.
4. Операция “Аз мога” – бюджет 26 млн. лв.
5. Операция “Квалификационни услуги и насърчаване на
заетостта” – бюджет 36 млн. лв.
6. Операция “Развитие” – бюджет 150 млн. лв.

1.Операция “Квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта”
От кога?

Схемата стартира от 09.06.2009 г. с набирането на
проектни предложения

До кога?

Проектни предложения се набират до 30.10.2010 г.

Какво представлява? Предоставяне на обучение за придобиване или
повишаване на професионалната квалификация на
безработни лица, съгласно Списъка на професиите
до не по-висока от трета степен на професионална
квалификация. Осигуряване на последваща заетост
на минимум 50% от представителите на целевата
група успешно завършили обучението за срок не
по-малък от 9 месеца.
Средства?

36 000 000 лв.

Кой може да участва Образователни институции; Обучаващи
институции/ организации; Работодатели;
Социално – икономически партньори

1.Операция “Квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта”
Очаквани резултати от реализацията:
Брой лица, включени в обучение за придобиване или
повишаване на професионалната квалификация

18 000

Брой на лицата, придобили или повишили степента си
на професионална квалификация

14 400

Брой лица, включени в заетост след обучение

7200

2. Операция “Отново на работа”

От кога?

Схемата стартира от 25 юни

До кога?

Периода на реализация на операцията е до 2012 г.

Какво представлява? - Набиране на заявления от безработни лица за
включване в проекта;
- Одобрение на безработните лица от страна на
родителите, подали заявки;
- Обучение на безработните лица за детегледачи

2.Операция “Отново на работа”
Какво представлява? - Наемане на безработните лица, преминали
обучението от Агенция по заетостта;
- Предоставяне на средства в размер на
минималната работна заплата и дължимите вноски
за сметка на работодателя по КТ и КСО на
безработните лица за отглеждане на деца над 1
година до навършване на 3-годишна възраст, но за
период не по-малък от девет месеца и не по-дълъг
от 3 години.
Средства

64 000 000 лв.

Кой може да участва Безработни лица, регистрирани в бюрата по труда,
с приоритет ще се насочват лица в предпенсионна
възраст и лица освободени от системата на
здравеопазването, образованието и социалната
сфера.

2. Операция “Отново на работа”
Очаквани резултати от реализацията:

Брой лица, включени в обучение за придобиване
на ключови компетенции

8000

Брой лица включени в заетост след обучение

8000

3.Операция “Адаптивност”
От кога?

Схемата стартира от 25 юни

До кога?

Периода на реализация на операцията е до 2011 г.

Какво представлява? -Подбор на обучителни центрове за професионално
обучение.
-Включване в обучение по част от професия или за
придобиване на степен на професионалната
квалификация на заети лица преминали на непълно
работно време.
-Предоставяне на стипендии на лицата за всеки
присъствен учебен ден в срок до 5 месеца в размер
до 132 лв. месечно.
Средства?

72 000 000 лв.

Кой може да участва Лица от предприятия в секторите «Услуги» и
«Индустрия» , за които е установено непълно
работно време и не са ползвали възможността по
реда на ПМС №44 от 19.02.2009г.

3. Операция “Адаптивност”
Очаквани резултати от реализацията:

Брой лица, включени в обучение за придобиване
или повишаване на професионалната квалификация

42 000

Брой на лицата, придобили или повишили степента
си на професионална квалификация

33 600

4.Операция “Аз мога”
От кога?

Схемата стартира от 25 юни

До кога?

Периода на реализация на операцията е до 2011 г.

Какво представлява? -Набиране на заявления от заети лица за включване
в обучение;
-Подбор на обучителни центрове за професионално
обучение и предоставяне на ключови компетенции.
- Предоставяне на поименни ваучери на заети лица
за включване в обучение по избор на стойност от
600 до 1500 лева.
Средства?

26 000 000 лв.

Кой може да участва Наети лица по трудово правоотношение, които ще
подават Заявления в дирекции «Бюро по труда» по
местоживеене.

4.Операция “Аз мога”
Очаквани резултати от реализацията:
Брой лица, включени в обучение за придобиване или
повишаване на професионалната квалификация
Брой лица, включени в обучение за придобиване на
ключови компетенции
Брой на лицата, придобили или повишили степента си на
професионална квалификация
Брой на лицата, придобили ключови компетенции

7000
20 000
5600
16 000

5.Операция “Развитие”
От кога?

Схемата стартира на два етапа: първият стартира от
16.06.2009 г., а вторият в края на месец юли

До кога?

Периода на реализация на операцията е до 2012 г.

Какво представлява? Набиране на безработни лица регистрирани в
дирекции „Бюро по труда” и представили заповед
за освобождаване/прекратяване на трудовото
правоотношение; Изработване и отпечатване на
ваучери за обучение; Избор на обучителни
центрове
за
професионално
обучение
в
съответствие със съществуващите нужди на пазара
на труда; Предоставяне на средства в размер на
минималната работна заплата за период до
дванадесет месеца, но не по-малко от 9 месеца на
работодатели наели на съществуващи свободни
работни места успешно завършилите обучението
лица.

5.Операция “Развитие”
Средства?

150 000 000 лв.

Кой може да участва

Безработни лица, регистрирани в дирекции
„Бюро по труда”, освободени след 01.11. 2008 г.
Очаквани резултати

Брой лица, включени в обучение за придобиване или
повишаване на професионалната квалификация

40000

Брой на лицата, придобили или повишили степента си на
професионална квалификация

32 000

Брой лица, включени в заетост след обучение

32 000

НПДЗ + ОП “РЧР” - РЕЗУЛТАТИ
При успешното реализиране на
АНТИКРИЗИСНИТЕ ОПЕРАЦИИ
се очакват следните резултати
183 797 включени безработни и заети лица.
Общ брой на средствата за тези операции:
503 501 770 лв.

