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03 – КОНТЕКСТЕН АНАЛИЗ 
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Всяка мярка за подпомагане на кариерното развитие трябва да вземе предвид социално-
икономическата среда, към която принадлежат целевите групи и където ще се осъществят услугите 
за професионално ориентиране и обучителните дейности.  
 
Това е модел за контекстния анализ. 
Съвет: трябва да сте попълнили този документ по време на процеса на планиране.  
 
Основните измерения, които анализът трябва да вземе  предвид са: 
 

A – Географска област: да се опишат 
териториалните граници и 
местоположението на планираните 
дейности, да се определят 
пространствените граници на анализа 

София е разположена непосредствено до северния склон 
на Витоша, в ограденото с планини Софийско поле (Стара 
планина, Витоша, Люлин, Лозенска планина). Пет 
планински прохода водят към града — Искърски, 
Владайски, Драгомански, Петрохански и Ботевградски. 
През тях още в древността минават важни пътища, 
свързващи Адриатика и Средна Европа с Черно и Егейско 
море, и Близкия Изток. Благодарение на стратегическото 
местоположение на Балканския полуостров, София и в 
миналото е била голям, оживен град, както и търговски, 
туристически и културен център. През нея протичат 
няколко маловодни реки, най-големи от които са 
Владайска и Перловска. Край източните квартали тече 
река Искър, но в този си участък тя не е пълноводна. 
София е известна от древността с многобройните си 
минерални и термални извори (15 находища с общ дебит 
на водите 130 л/с). През последните 60 години са 
построени и изкуствени езера и язовири. 
Отстои на 150 km от Пловдив, на 445 km от Варна и на 390 
км от Бургас по автомобилни пътища. 
София се разпростира на площ от 1344 км2 

 

B – Икономическа и производствена система: 

B1 – класификация на 
икономическите дейности (сектори): 
състав на производствената структура 
на областта и описание на 
икономическите специализации 

София е най-големият и най-динамичният център на 
икономическия живот в България. София представлява 
29% от общия БВП на цялата страна. Половината от 
чуждестранните инвестиции са концентрирани на 
територията на общината (49.5% от всички инвестиции). 
София осигурява една трета от общите данъчни приходи в 
държавния бюджет.  
Структурата на местната икономика на Столична община е 
доминирана от три сектора. Секторът в рамките на 
структурата на икономиката с най-голям дял в брутната 
добавена стойност е секторът на услугите (60.3%), 
следвани от индустрията (30.4%) и селското стопанство 
(9,3%). Частният сектор продължава да увеличава своя 
принос като създава 79.4% от БДС. Прогнозата за 2013 г. е 
за среден годишен ръст на БВП от 1,4% 

B2 – брой и големина на фирмите: Микро-, малки и средни – предприятия 
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числена съпоставимост на 
предприятията според видовете заети 
лица 

Данните в тази глава обхващат отчетените нефинансови 
предприятия с по-малко от 249 заети лица през периода . 
Седемнайсетте групови дейности са обобщени на базата 
на Националната класификация на икономическите 
дейности . 
Частни фирми, които нямат статут на предприятия, не са 
включени в дейността обединението „Селско, ловно и 
горско стопанство." 
Вариантите на групираните според размера предприятия 
по отношение на заети лица са в съответствие с 
особеностите на националната правна уредба, според 
която малките и средни предприятия са тези с по-малко от 
249 наети лица. 
През 2010 г. МСП намаляват с 0.9%. Микро предприятията 
леко намаляват с 0,2%, за разлика от предходната година, 
когато са нараснали с 15.3%. Спадът в малки и средни 
предприятия се задълбочи до 8.4% и в двете групи. И 
броят на големите предприятия намалява с 2%. 
Средните по размер предприятия също така следват 
низходяща тенденция. Тя възлиза на 5.7 лица, 4.3 в МСП и 
677.6 в големите предприятия. Спад в броя на заетите 
лица в едно предприятие се наблюдава във всички групи. 
В микропредприятията има средно 1,9 служители, в 
малките - 19,7 и в средните - 96,9. Последните развития 
показват един непрекъснат процес на настройване. В 
сектора на МСП той е реализиран чрез намаляване на 
заетостта и тя се отнася и за микропредприятията. В 
малките, средните и големите предприятия е намалял 
както броят на предприятията, така и на заетостта. 
 
Структура на предприятията по икономически дейности. 
 
Развитие на предприятията по икономически дейности 
показва, че през 2010 г. индустрията е най- засегната от 
кризата , а броят на предприятията в сектора на услугите 
остава непроменен спрямо предходната година. В 
рамките на МСП, индустрията отчете спад от 6.4 %, а в 
сектора на услугите – повишение с 0.2 %. От друга страна , 
големите и средните предприятия, показват признаци на 
възстановяване. В големите промишлени предприятия 
продължава спадът, но с по-бавен темп от 7,4 % в 
сравнение с 2009 година. Тези, в сферата на услугите 
отчитат значителен ръст от 10%. 
 
През 2010 г. делът на предприятията в промишлеността 
намалява , а тези в сферата на услугите се увеличават. В 
рамките на МСП индустриалния сектор включва 15.7%, а в 
услугите - 84.3% . В големите и средните предприятия, 
делът на промишлеността е по-висока от тези на услугите - 
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58,5% срещу 41,5%. Развитието по икономически дейности 
показва, че малките и средни предприятия следват 
низходяща тенденция в строителството (9,2%), 
преработващата промишленост (5.7%), добивната 
промишленост (1.8%), хотелиерството и ресторан-
тьорството (1.9%) и търговията (1.1%). От положителна 
гледна точка са електричеството и водата, както и почти 
целият сектор на услугите . 

B3 – Присъствие на тръстове, 
производствени специализации и 
местна трудова система: ако има 
такива, опишете ги 

Неприложимо. 

B4 – Производствена добавена 
стойност, БВП на глава от населението 

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 
НА 2013 
 
През първото тримесечие на 2013 г. БВП по текущи цени 
възлиза на 16 577 млн. лева. Преизчислен в евро БВП е 8 
476 млн. евро или 1 164 евро на човек. Според сезонно 
приравнените данни, БВП показва растеж през първото 
тримесечие на 2013 г. от 0.4% в сравнение със същото 
тримесечие на предходната година и 0,1% в сравнение с 
четвъртото тримесечие на 2012 година. 
БВП по текущи цени 
Първо тримесечие на 2013 г.  
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен 
продукт (БВП) 1 по текущи цени през първото тримесечие 
на 2013 г. възлиза на 16 577 млн. лв. (Приложение, 
Таблица 1). На човек от населението в размер на 2 277 
лева. В доларово изражение при среден за тримесечието 
обменен курс от 1.482119 лв. на USD, БВП възлиза на 11 
185 млн. USD или 1 536 USD на човек. Преизчислена в 
евро, стойността на БВП възлиза на 8 476 млн. евро или 1 
164 евро на човек. Брутната добавена стойност (БДС) 2 по 
текущи цени през първото тримесечие на 2013 г. възлиза 
на 14 104 млн. лева. 
 
В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. 
селскостопанският сектор увеличава относителния си дял 
в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни 
пункта до 4,5% през първото тримесечие на 2013 година. 
Относителният дял на индустриалния сектор достига 
32.0%, което е с 0.4 процентни пункта. Делът на услугите 
достига 63.5%, което е намаление с 0,5 процентни пункта в 
сравнение със същия период на предходната година. 
 
През първото тримесечие на 2013 г. окончателното 
потребление формира 87.4% от БВП в икономиката. 
Инвестициите (основен капитал) представляват 18,2% от 
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БВП. Външнотърговското салдо (износ-внос) е 
отрицателно. 
Темповете на растеж на годишна база 
През първото тримесечие на 2013 г. БВП нараства с 0.4% в 
сравнение със същото тримесечие на предходната година. 
Брутната добавена стойност нараства с 0.4% спрямо 
същото тримесечие на предходната година като 
динамиката се определя основно от регистрираните 
ръстове в аграрния сектор 3,6%, промишлеността 1.9%, 
търговията, транспорта, хотелиерството и ресторан-
тьорството 1,6%, информационните и комуникационни 
технологии 1,2% и професионалните дейности и научни 
изследвания; административните и спомагателни 
дейности 0.3 %. 
 
По отношение на компонентите на крайното използване, 
принос за регистрирания положителен икономически 
растеж е колективното потребление от 3,2%. 
Индивидуалното крайно потребление има спад от 1.0% в 
сравнение със същото тримесечие на предходната година. 
Бруто образуването на основен капитал се увеличава с 
5.0%. Вносът и износът на стоки и услуги се увеличава с 
5.6% и 10.8% съответно в сравнение със съответното 
тримесечие на предходната година. 

B5 – Присъствие на зависимости, 
свързани с икономическата история 
на областта: елементи от 
икономическата и промишлена 
история на областта 

В периода между двете световни войни отраслите на 
първичния сектор (добив на природни суровини, 
земеделие и дърводобив) рязко намаляват своя дял и 
влияние в столичното стопанство. Известна активизация е 
характерна за рудодобива във връзка с усвояването на 
находищата на уранови руди край Духово и Сеславци, и 
особено с добива на желязна руда при Кремиковци. 
Отраслите, в които се преработват добитите природни 
суровини, като металургия (черна и цветна), химическа 
промишленост, производство на строителни материали и 
др., постепенно заемат структуроопределящи позиции в 
системата на столичната икономика. През последните 
години в столичното пространство се формират три 
основни локализации за добив на полезни изкопаеми. 
Това са кариерите за ломен камък (гранити, сиенити) за 
строителство и облицовки, добив на пясък и баластра от 
старите езерни отложения край Казичене, Долни Богров, 
Челопечене, Чепинци и Негован, както и добивът на 
железни руди по открит способ край Кремиковци.  
Структурните промени, извършвани в столичната 
икономика, са насочени към ограничаване дела на 
добивните производства главно по икономически и 
екологични причини. Трайна тенденция е непрекъснато 
намаляване на полезното съдържание и качество на 
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добиваните природни ресурси и увеличаване на 
производствените разходи. Добивните отрасли влошават 
силно и екологичната обстановка в Софийското поле. 
Изградените в североизточната част на котловината 
хвостохранилища, отвали и табани причиняват сериозно 
замърсяване на въздуха, водите и почвите. Спирането на 
уранодобива и закриването на рудниците в Бухово и 
Сеславци след 1992 г. бавно ще подобрява екологичната 
ситуация в Софийската котловина. Оптимизирането на 
екологичната обстановка изисква значителни финансови 
ресурси и преди всичко качествено нов подход при 
управлението на регионалното развитие в София.  
 
Развитието на крайградското земеделие е обусловено от 
непрекъснато увеличаващия се брой на столичното 
население. Увеличаващите се потребности от земеделска 
продукция на градските пазари е причина за 
пространственото разширение на отрасъла. Южните 
склонове на Стара планина, както и подножието на 
планините, ограждащи от юг Софийското поле, се усвояват 
за земеделско производство. В териториите с по-малка 
надморска височина (Кривина, Казичене, Бусманци) се 
разраства отглеждането на зеленчуци и късно зреещи 
плодове, развива се производството на зърно и фуражи. В 
непосредствена близост до столицата се изграждат ферми 
за затворено отглеждане на животни за мляко и месо (в 
Подгумер, Костинброд, Казичене и др.). 
 
Отглеждането на фуражни култури е типично за земите с 
по-голяма надморска височина в котловината. Заедно с 
това се използват полупланинските и планинските пасища, 
което предопределя и специализацията в отглеждането 
на овце, кози и говеда. Столичният град с големите 
потребности на пазара стимулира развитието на 
оранжерийното производство и отглеждането на цветя. 
Ежедневните потребности на София от прясна земеделска 
продукция „приобщиха" към градското пространство 
околните села и някои градове. 
 
Тази регионална особеност през 80-те години се разви до 
такава степен, че практически в продоволствената зона на 
София участваше територията на цялата страна, а 
земеделската специализация на Западна България се 
предопределяше от потребностите и нуждите на 
Софийския пазар. 
 
След 1947 г. индустриалните отношения в страната, 
включително и в София, рязко се промениха. Извърши се 
тотална национализация на собствеността в 
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промишлеността и минното дело. Приоритетно развитие 
получиха базовите промишлени отрасли - енергетика, 
металургия, машиностроене, електротехническа и 
електронна промишленост, химическа промишленост. 
Изградиха се и големи строителни предприятия в София и 
околните села. Те се специализираха в производство и 
монтаж на панелни елементи за промишлено и жилищно 
строителство. За продължителен период от време (до 
1991 г.) териториалната концентрация се приемаше за 
един от основните и най-важните критерии за развитието 
на индустрията. 
 
През 1989 г. над 15% от предприятията на 
електротехническата и електронната промишленост и над 
14% от предприятията на химическата промишленост бяха 
съсредоточени в София. В резултат на това рязко бе 
увеличен броят на заетите в промишлеността и 
строителството, делът на които достигна над 25 % от 
общия брой за страната. Необоснованата териториална 
концентрация на индустрията в столицата породи 
сериозни диспропорции и много проблеми. Възникнаха 
трудности със снабдяването на София и околните селища с 
хранителни продукти, нарасна замърсяването на околната 
среда, увеличаваше се броят на професионалните 
заболявания, налагаха се ограничения в потреблението на 
електроенергия. 
 
Съществени промени в индустриалното развитие на 
столичното стопанство се извършиха след 1990 г. 
Преходът към пазарна организация и управление на 
столичното стопанство се съпровожда с качествени 
изменения в структурата на промишлеността и 
строителството. Постепенно делът на обработващите 
отрасли намалява. Заедно с това и броят на заетите в 
промишлеността на София намаля с повече от 50%. През 
1998 г. в гр. София се произвеждат около 13 % от 
промишлената продукция на страната. При това 25 % от 
тази продукция се формират от частния сектор - една 
трайна тенденция, която ще променя не само структурата 
на столичното стопанство, но и структурата на отраслите 
от обработващия сектор в националното стопанство. Това 
са обективни процеси, налагани от пазарните механизми 
на организация и управление на промишлеността.  
 
Независимо от негативните тенденции и рестриктивната 
политика, провеждана в промишлеността, столичната 
индустрия запазва своето национално значение. През 
1998 г. промишленият потенциал на София осигурява 70% 
от черните метали на страната, 17% от продукцията на 
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електротехническата и електронната промишленост, 13% 
от продукцията на машиностроенето, 10% от продукцията 
на целулозно-хартиената промишленост, 20% от 
брашното, 9% от продукцията на промишлеността за 
строителни материали и др. Формираната отраслова 
структура на индустрията превръща София в един от най-
важните центрове на икономическо развитие с решаващо 
значение за националната икономика. 

B6 – други елементи, полезни за 
разбирането на икономическата и 
производствена структура на областта 

След 1990 г. настъпиха значителни промени в 
собствеността и организацията на търговската дейност и 
мрежата за обществено хранене. Извършва се реституция 
на съществували преди повече от половин век търговски 
обекти, протичат процеси на приватизация и 
деконцентрация на търговската мрежа, на създаване на 
нови частни магазини, малки частни хотели, ресторанти и 
други места за обществено хранене. Преустроени са част 
от универсалните магазини, като някои от тях са 
приватизирани, а други са в процес на приватизация. 
 
Вече около 90% от магазините и над 80% от заведенията 
за обществено хранене са частни. Броят на магазините е 
около три пъти по-голям в сравнение с 1989 г. Голяма част 
от тях са разположени в новите жилищни комплекси, в по-
отдалечените от центъра на града квартали, което ще 
съдейства за подобряване на снабдяването на 
населението с различни стоки. 
 
Благоприятно влияние в това отношение имат и 
преустроените от Столичната община градски пазари. По-
голямата част (55,4 %) от регистрираните частни фирми са 
с търговска дейност, с което се разкриват нови работни 
места. Тенденцията за нарастване значението на частния 
сектор в търговската дейност и общественото хранене ще 
бъде характерна и през следващите години. 

 
 
 
 

C – Социална система и демография: 
статистически и разслоени данни за 
описване на референтното население 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА СОФИЯ 
Основни демографски показатели за София: 

 Население - 1,249,798, което е 1/6 от населението 
на България. От него 594,449 са мъже и 655,349 
жени. 

 Раждаемост - 12.3 ‰ към 10.7 ‰ за страната. 
 Обща смъртност - 12.1 ‰, 14.2 ‰ за страната. 

Смъртността е все още по-висока сред мъжете 
(13.0 ‰) отколкото при жените (11.2 на хиляда). 

 Естествен прираст в София - ‰ 0.2 
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През 2012 г. 936 души живеят на 1 кв.км от нейната 
територия, при гъстота 922 души средно на 1 кв.км. за 
2010 година. 

 Възрастова структура на населението в София: 
През 2012 година населението в областта е средно на 40.5 
години (при 41.9 години за страната). Мъжете в София 
(38.6 години) са по-млади от жените (42.2 години). 
В последните 3-4 години се наблюдава слабо увеличение 
на относителния дял на младите генерации (групата на 0-
14 годишните). Това е в резултат от ниската раждаемост 
през 90-те години на миналия век. С бавни темпове пък се 
увеличава броят на възрастните хора (над 65 години). 

 
 
 
 

D – Пазар на труда и институции: 

D1 – Разслоени статистически данни 
за заетостта и безработицата: статични 
данни и динамични данни (преди/ 
след кризата) 

Основни трудови пазарни резултати за първото 
тримесечие на 2013 г. 
Коефициентът на икономическа активност на населението 
на възраст 15 - 64 навършени години е 67.0%, с 1.6 
процентни пункта по-висок в сравнение с първото 
тримесечие на 2012 година. 
Коефициентът на заетост на населението на възраст 15 - 
64 навършени години е 57.7%, с 0.8 процентни пункта над 
стойността му за съответното тримесечие на предходната 
година. 
Коефициентът на безработица е 13.8%, с 0.9 процентни 
пункта по-висок в сравнение със същото тримесечие на 
2012 година. 
Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 години са 233.0 
хил., или 14.5% от общия брой на неактивните лица в 
същата възрастова група. 
През първото тримесечие на 2013 г. безработните са 456 
400 души, от които 267 500 (58.6%) са мъже, а 188 800 
(41,4%) са жени. В сравнение с първото тримесечие на 
2012 г. броят на безработните лица се увеличава с 8,3%. 
За същия период коефициентът на безработица се 
увеличава с 0.9 процентни пункта и през първото 
тримесечие на 2013 г. е 13,8%. Скоростта се увеличава с 
0.6 пункта при мъжете и с 1.2 пункта при жените и 
съответно достига 15.1 и 12.2%. 
И броят на трайно безработните е бил 250 800, 55.0% от 
всички безработни лица, като в сравнение с първото 
тримесечие на предходната година броят им се увеличава 
с 10.6%. Дългосрочната безработица през първото 
тримесечие на текущата година се увеличава с 0.7 
процентни пункта и достига 7.6%, съответно 8.7% за 
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мъжете и 6.3% за жените.  
In the first quarter of 2013 previous employment experience 
had 384.2 thousand (84.2%) of all unemployed persons, as 
their number went up by 9.6% compared to the same quarter 
of 2012. Unemployed, who were looking for their first job 
rose by 1.9% and during the first quarter of 2013 reached 
72.1 thousand.  
През първото тримесечие на 2013 г., предишен трудов 
опит са имали 384 200 (84,2%) от всички безработни лица, 
като броят им се увеличава с 9,6% в сравнение със същото 
тримесечие на 2012 година. Броят на безработните, които 
търсят първа работа, се увеличава с 1.9% и през първото 
тримесечие на 2013 г. достига 72 100. 

D2 – Главни правила за пазара на 
труда (национално и друго ниво на 
управление): видове съществуващи 
трудови договори и позволени от 
националните или регионални закони 

 Постоянни трудови договори 

 Временни трудови договори 

D3 – Закони или поощрения/субсидии 
за заетостта: присъствие на поощрения 
при наемане и описания 

Трудово законодателство 
Кодексът на труда е основният законодателен източник, 
регламентиращ правните отношения между работодателя 
и служителя. Съгласно трудовото законодателство той се 
прилага за всички трудови отношения между български 
граждани, граждани на ЕС и на държавите, които са част 
от Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, и на работодателите в Република България, 
както и български работодатели в чужбина, доколкото не 
е предвидено друго в закон или договор, по който 
Република България е страна. 
 
Според основния принцип на Кодекса на труда, държавата 
трябва да се консултира с работниците и служителите, 
работодателите и техните представителни организации 
преди внасянето на трудовото законодателство. Тази 
концепция се нарича "социалния диалог" или 
тристранното партньорство, което е описано по-подробно 
в следващия раздел. Инспекторатът към главната 
изпълнителна агенция по труда, специалната 
изпълнителна агенция към министъра на труда и 
социалната политика, осъществява контрол по 
прилагането на трудовото законодателство. Стимули в 
областта на трудовото право са посочени в Закона за 
насърчаване на заетостта. Някои от стимулите се отнасят 
за плащания на средства от Агенцията по заетостта, 
правителствена институция, отговорна прилагането на 
активна политика на пазара на труда. Някои области на 
трудовото законодателство (например здравеопазване и 
безопасни условия на труд, охрана на труда, колективните 
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трудови спорове и т.н.), се уреждат от специално 
законодателство. Охраната на труда е обект на Кодекса за 
социално осигуряване. Последният се занимава с 
разпоредбите за социална сигурност в случай на болест, 
трудова злополука, професионална болест, майчинство, 
безработица, старост и смърт, както и допълнителното 
социално осигуряване. Българското законодателство в 
областта на здравословните и безопасни условия на труд е 
хармонизирано с изискванията на ЕС. Установена е рамка 
от стандарти, изисквания и задължения, и е обобщена в 
повече от 700 отделни законодателни актове. 
Националната програма по безопасност и здраве при 
работа е разработена от 2008 г. насам, за да се постигнат 
целите на Стратегията по безопасност и здраве при работа 
2008-2012. 
Мерките, заложени в Националната програма за 2012 са 
насочени към осигуряване на благосъстояние при работа, 
като се отчитат промените на работното място и 
възникването на нови професионални рискове, дължащи 
се на икономическата и финансова криза. Програмата 
също така предвижда законодателни, организационни, 
технически, здравни и други превантивни мерки за 
осигуряване на здравето и безопасността на работното 
място, следвайки стратегическите приоритети за 
непрекъснато, устойчиво намаляване на трудовите 
злополуки и професионалните заболявания. 
Инспекторатът към главната изпълнителна агенция по 
труда (GLIEA) е държавен орган, отговорен за цялостния 
мониторинг на трудовото законодателство. Социалното 
партньорство, свързано с безопасността и здравето на 
работното място се развива на браншово, регионално и 
фирмено ниво чрез създаване на съвети за условията за 
работа. 

D4 – Агениции, активни в сферата на 
кариерното подпомагане: очертаване 
на основни държавни/частни играчи и 
техните стратегически дейности 

В началото на икономическата криза в Българиябе приет 
пакет от нови мерки през 2009 г. от работна група в 
рамките на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, насочени към ограничаване на 
последиците от глобалната криза на пазара на труда. 
Освен това, с цел да се стимулира възстановяването от 
кризата, Министерството на труда и социалната политика 
прие мерките и приоритетите за социалната политика за 
активиране и за съживяване на българската икономика 
през 2010 година. Предвидените мерки в подкрепа на 
заетостта и активизирането на пазара на труда са били 
осъществени като част от Националния план по заетостта 
2010. 
Приоритетните програми и действия за 2010 г. са 
определени, като се вземат предвид препоръките на 
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Икономическия и социален съвет, с цел подобряване на 
ефективността на активните политики на трудовия пазар 
за работодателите, така и на безработните. 
През 2010 г. българското правителство прие пакет от 
мерки, договорени с бизнес сектора на страната и 
синдикатите в рамките на НСТС, който се отнася до 
доходите на домакинствата, политики на пазара и 
политики в подкрепа на социално-осигурителната 
система. Отговорът на политиката към кризата обхваща 
мерки както с краткосрочен, така и с дългосрочен ефект 
върху пазара на труда. Краткосрочните мерки целяха 
поддържане на заетостта. Мерките, целящи да повлияят 
на пазара на труда в дългосрочен план, обхващат 
подобряване на услугите за квалификация и обучение, 
както и съответната инфраструктура, подобряване на 
образуването, обучение и включване в заетост и постигане 
на гъвкавост на системите за защита и възнаграждение на 
безработните. Мерките могат да бъдат групирани както 
следва: 

 Мерките за гъвкава работа, като например 
въвеждането на заетост на непълно работно време 
за по-дълъг период (6 месеца през 2009 г.и 2010 
г.), въвеждането на "специфичен" отпуск поради 
производствени причини (увеличена 
продължителност на неплатен отпуск, при 
определени условия) (2010 г.) и предоставяне на 
работодателите с възможност за временно 
възлагане на работника или служителя за друга 
работа с по-дълъг срок; 

 Мерки по отношение на подобряването на 
уменията като предоставяне на обучение на 
служителите в областта на заетостта на непълно 
работно време (2010); 

 Мерки за подкрепа на заплащането и вътрешното 
търсене, като например субсидиране на заплатите 
на работниците, които са преминали на непълно 
работно време (2009 г. и за 2010 г. с по-голяма 
продължителност), премахване на горната граница 
на обезщетението за безработица за лицата, които 
са загубили работата си заради производствени 
причини, като им се осигурява 60% от 
осигурителния доход; 

 Мерки за директно субсидиране на заетостта, като 
например програми за заетост за безработните ,_ 
мерки за най-уязвимите групи на пазара на труда - 
младежи, хора с увреждания, лица с ниска 
квалификация и т.н.; 

 Измененията в Закона за насърчаване на заетостта, 
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което води до намаляване на санкцията при срока 
за подновяване на регистрацията , повишаване на 
качеството на предоставените публични услуги на 
заетостта, увеличаване на субсидирания срок за 
пробация на младежите, въвеждането на 
субсидирана заетост на "зелени работни места". 

D5 –Източници на финансиране за 
дейностите по кариерно подпомагане 
в областта: описание на основните 
източници (частни/държавни), 
подкрепящи мерките по кариерно 
подпомагане 

За периода 2012-2015 на обща стойност 250,5 милиона от 
държавния бюджет ще бъдат изразходвани за активни 
интервенции на пазара на труда политика по програми и 
мерки за насърчаване на заетостта и намаляване на 
безработицата. Последният ще бъде допълнително 
съфинансиране от проектите на ОП РЧР. 
В областта за заетостта и мобилността на работната сила е 
в процес на подготовка актуализирана стратегия по 
заетостта на Република България за периода 2013-2020 г. 
предвидена за месец ноември 2012 година. 
Актуализираната стратегия ще представи основните 
направления, дейности и инициативи, които трябва да 
доведат до увеличаване на заетостта и възстановяване на 
икономическия растеж, като по този начин се постигнат 
националните цели до 2020. В допълнение към мерките, 
заложени в Националната програма за реформи (2011-
2015), ще бъдат започнати допълнителни мерки в периода 
2012-2013 (NRP 2012 обновяване), включително подкрепа 
за младите хора, обучение на безработни, борба с 
недекларираната заетост, за създаване на кариерни 
центрове и свободните терминали , информационните 
системи в здравеопазването, повишаване на гъвкавостта и 
сигурността и т.н. 

 


