
Схема „Първа работа” 
 
Схема „Първа работа” е с бюджет от 20 милиона лева и в нейните рамки ще 
бъдат осигурени посреднически услуги, професионално обучение, обучение за 
придобиване на ключови компетентности и субсидирана заетост между 6 и 12 
месеца за 2100 млади безработни. Обучението ще се финансира чрез 
ваучери.  
 
По принцип няма ограничения пред участието на младежите в схемата – те 
трябва да са безработни, да са до 29-годишна възраст, да са регистрирани в 
бюрата по труда и когато се включват в професионално обучение, да 
притежават минималното изискуемо образователно равнище съгласно 
националното законодателство. За да участват в схемата, безработните 
младежи трябва да подадат заявление в бюрото по труда, след което те ще бъдат насочени към 
подходящо за тях свободно работно място, обявено от работодател, желаещ да се включи в схемата.  
 
За обученията за професионална квалификация няма ограничения, а за обученията по ключови 
компетентности младежите ще могат да избират между обучения по чужд език, математическа 
компетентност, дигитални компетентности и умения за учене. Самите обучения се финансират с ваучери, 
а ако обучението се провежда в населено място, различно от местоживеенето на младежа, той или тя ще 
получи средства за пътуване до мястото на обучението. Освен това, за всеки учебен ден ще му се полага 
стипендия в размер на 8 лв. на ден за 6 учебни часа.  
 
Работодателите, желаещи да наемат безработни младежи по схемата, следва да подадат заявка в 
бюрото по труда. Срещу това, те ще могат да получат субсидия за покриване на разходите за трудови 
възнаграждения и дължимите за тяхна сметка доплащания по осигурителното и трудовото 
законодателства. Размерът на субсидията е равен на минималния осигурителен праг за съответната 
икономическа дейност и квалификационна група професия и се полага за период между 6 и 12 месеца. 

 
Очаквани резултати: 700 лица да бъдат включени в обучения за повишаване или придобиване на 
професионална квалификация, други 1630 лица да участват в обучения за придобиване на ключови 
компетентности, а 2100 лица да се включат в заетост след обучение.  
 
Повече информация на http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5966. 
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