
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 

Проект! 

Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 

Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., изм., бр. 54 от 31.05.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 26 от 
21.03.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 81 от 17.09.2004 
г., доп., бр. 27 от 29.03.2005 г., изм. и доп., бр. 38 от 3.05.2005 г., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 30 от 
11.04.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., изм. и 
доп., бр. 26 от 7.03.2008 г., бр. 89 от 14.10.2008 г., доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., 
доп., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., изм. 
и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., доп., бр. 85 от 29.10.2010 г., изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., доп., бр. 9 от 
28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 7 от 24.01.2012 г. 

§ 1 . Създава се член 36а със следното съдържание: 

„ Чл. 36а. (1) Работодател, който наеме безработно лице до 29 годишна възраст 
за период от 4 до 6 месеца, и това е първа заетост на лицето, се освобождава от 
дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за този период. За 
всички осигурителни плащания на работодателя се предоставят суми съгласно 
чл. 30, ал. 6. Работодателят се задължава да продължи договора с лицето за 
период, не по-малък от този, за който е ползвал стимула. 

(2) Предоставянето на средства по чл. 36а се извършва, при условие че същите 
разходи не са финансирани от други източници.” 

§ 2 .Заключителна разпоредба 

Този закон влиза в сила от първи януари 2013 година. 

 

София, 06.03.2012 г.                                      Вносители:  

 

 

Емилия Масларова 

 

Драгомир Стойнев  

 

 



 

М О Т И В И 

За период от две години, равнището на безработицата сред младите хора 

е нараснало с 6.8 процентни пункта. Това дава основание да бъде направен 

изводът, че равнището на безработицата сред младите хора нараства с два пъти 

по-бързи темпове в сравнение със средния за страната – доказателство, че 

кризата в много по-голяма степен засяга младежите, отколкото останалата част 

от населението.  

В условия на криза младежите се превръщат в особено уязвима група и 

към тях трябва да се насочат специални мерки. 

Провежданата в момента държавна политика в подкрепа за младите хора 

не смекчава негативните последствия от кризата върху ситуацията на пазара на 

труда на младежите и не изгражда стабилни перспективни пред тяхната 

реализация в България.  

В тази връзка е и целта на нашето предложение – да стимулираме 

работодателите да наемат млади хора на работа, с приоритет насочен към тези, 

които влизат за първи път на трудовия пазар. В тези случаи се предлага 

държавата да стимулира работодателите чрез заплащане за определен период 

от време - от 4 до 6 месеца на осигурителните вноски за сметка на 

работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор за на 

работника за още един такъв период. Това е друга мярка, различна по характер 

и съдържание от прилаганата до сега по чл. 36 от Закона за насърчаване на 

заетостта. 

06.03.2012 г.                             Вносители: 

 

Емилия Масларова 

 

Драгомир Стойнев  


