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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

 

 

ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

  ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА  

    

 

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНКОВА, 

 

 Българската търговско-промишлена палата (БТПП) принципно подкрепя 

посочения по-горе законопроект. Следва да се отбележи, че същият 

законопроект е внесен за разглеждане от Народното събрание на 28.06.2013 г. 

(сигнатура 354-01-33) от група народни представители и е разпределен на 

Комисията по труда и социалната политика. БТПП е изложила пред Комисията 

своите бележки и предложения по законопроекта, които, с малки допълнения, 

представяме по-долу:   

 

 

 

1. При изготвяне на Законопроекта не е извършена предварителна оценка на 

въздействието на предложените промени по отношение на: 

 очакваното отражение върху държавния бюджет; 

 очаквания брой лица, чието наемане на работа ще бъде 

субсидирано,  

 ефект върху пазара на труда, и други фактори.  



 

2. Да се опрости документацията и процедурите, свързани с кандидатстване 

за отпускане и отчитане на субсидиите от работодателите за наетите лица по 

реда на ЗНЗ, за да се избегне създаването на допълнителна тежест за малките и 

средни предприятия.    

 

3. Размерът на  таксата по § 14 от законопроекта, която работодателят следва 

да заплаща за даване и продължаване на решението на Агенцията по заетостта, 

не е обоснована – тя следва да бъде определен на разходопокривен принцип. 

 

4. Липсва оценка за възможностите за осигуряване на средствата във връзка 

с предвиденото в § 12 от законопроекта създаване на мрежа от Служби по 

трудови и социални въпроси в съответни задгранични представителства на 

Република България. 

 

5. БТПП възразява срещу предвидената в § 5 от законопроекта отмяна на чл. 

20, ал. 4, т. 3 от ЗНЗ.  

 

6. В мотивите към законопроекта не е изяснена предварителната финансова 

оценка на така предложената промяна в § 4 от законопроекта, с който се създава 

нов чл. 16а (въвеждане на специална регламентация относно източниците и 

начина на отпускане на средствата за насърчаване на заетостта – а именно под 

формата на схеми за държавна и минимална помощ). 

 

7. В мотивите към законопроекта следва да се посочи, че предложените 

изменения и допълнения ще се финансират в рамките на ежегодно 

предоставените средства на Министерството на труда и социалната политика за 

активна политика на пазара на труда. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 Цв. Симеонов- 

 председател на БТПП 

 

 

 

 


