
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 

Проект! 

Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 

г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 

г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) 

 

§ 1 . Създава се член 36а: 

„Чл. 36а. (1) За всяко наето безработно лице до 29-годишна възраст, което няма 

трудов стаж след завършване на средно или висше образование, насочено от 

поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят средства, 

предназначени за дължимите вноски за сметка на работодателя за държавното 

обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното 

задължително пенсионно осигуряване съгласно чл. 30а, ал. 2, за период от 6 до 18 

месеца, както следва: 30 на сто за първите 6 месеца, 50 на сто за следващите 6 месеца и 

75 на сто за последните 6 месеца.  

(2) Предоставянето на средства по ал. 1 се извършва при условие, че същите 

разходи не са финансирани от други източници.  

(3) Работодателят се задължава да продължи договора с лицето за срок, не по-

кратък от 12 месеца след изтичането на периода по ал. 1.” 

 

§ 2. В чл. 56, ал. 4 след думите „чл. 36, ал. 1,” се добавя „чл. 36а,” 

 

Заключителна разпоредба 

 
§ 3. Законът влиза в сила от 1 октомври 2013 г.  
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М О Т И В И 

към Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 

 

По данни на Националния статистически институт младите хора у нас са 26 на 

сто от населението на страната. Тяхното участие на пазара на труда и възможностите за 

качествена заетост са едно от най-тежките препятствия, пред които те се изправят. 

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

трябва да се насочат специални мерки.  

  Провежданата до момента държавна политика за подкрепа на младите хора не 

намалява значително отрицателните последствия от кризата върху състоянието на 

пазара на труда и не дава надеждна перспектива за реализация на младежите в 

България.  

За последните четири години, безработицата сред младите хора е нарастнала 

повече от два пъти - с 15,4 процентни пункта. Същевременно над 51 на сто от 

безработните младежи са дълготрайно безработни, т.е. липсата на заетост за тях 

продължава 12 и повече месеци. 

  По темпове на нарастване на младежката безработица България е на едно от 

първите места в Европа. 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.   

Нашето предложение цели да стимулира работодателите да наемат млади хора 

на работа, които влизат за първи път на трудовия пазар. В посочения случай се 

предлага държавата да стимулира работодателите чрез заплащане за определен период 

от време - от 6 до 18 месеца на част от осигурителните вноски за сметка на 

работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор на работника 

за още една година. Предлаганата мярка е различна по характер и съдържание от 

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

Финансовите разчети показват, че за периода октомври-декември 2013 година 

ще са необходими около 570 хил. лв. за включване на 5000 лица, като средствата могат 

да бъдат осигурени чрез преразпределение на неусвоени средства по отделни програми 

и мерки, в рамките на утвърдените средства по Националния план за действие по 

заетостта за 2013 г. (Разчетите са направени при възнаграждение, равно на минималния 

размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица 420 лв. и включени 



осигурителни вноски както за сметка на работодателя, така и 12% за сметка на 

държавата.) Необходимите финансови средства  за 2014 година са около 4 млн. лв. 

За 2015 година ще са необходими 3,5 млн. лв. за приключване на 18 месечния 

период на заетите от предходната година и за наемане на нови 5000 лица. 

За 2016 година ще са необходими около 4 млн.лв. за приключване на периода на 

субсидирана заетост на втората група от 5000 лица. 

Необходимите за 2014 г. и следващите години средства следва да се осигурят 

при планиране на дейностите и необходимите средства за изпълнението на 

Националния план за действие по заетостта за съответната година.  
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