
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
 

 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗА ПЕРИОДА ДО КРАЯ НА 2008 г. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

 

Програма, по 
която се 
отпуска 
безвъзмезднат
а финансова 
помощ 

Приоритетна ос 
на Оперативната 
програма 

Название на 
операцията 

Цели на операцията Допустими 
бенефициенти 

Максимален процент на 
съфинансиране от страна на 
Договарящия орган 

Максимален 
размер на  
безвъзмездното 
финансиране 

Очакван 
старт на 
процедурата  

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

Приоритетна ос 1.  

Насърчаване на 
икономическата 
активност и 
развитие на пазар 
на труда, 
насърчаващ 
включването. 

 

Област на 
интервенция 1.1 
„Интегриране на 
уязвимите групи 
на пазара на 
труда” 

„Повишаване 
заетостта на 
младежите чрез 
трайното им 
включване на 
пазара на труда 
в България” 

Повишаване 
пригодността на 
младежи до 29 
годишна възраст за 
заетост и създаване на 
условия за устойчива 
заетост; повишаване 
конкурентноспособно
стта на младежите за 
заемане на обявени 
работни места чрез 
обучение по ИКТ и 
чуждоезиково 
обучение. 

Агенция по 
заетостта 

100% 15 000 000 лева Четвърто 
тримесечие 

2008 г. 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

Приоритетна ос 1.  

Насърчаване на 
икономическата 
активност и 
развитие на пазар 

„Осигуряване на 
условия за 
активен трудов 
живот за хора 
над 50 годишна 

Повишаване 
пригодността за 
заетост и създаване на 
условия за устойчива 
заетост за безработни 

Образователни и 
обучаващи 
институции и 
организации, 
работодатели и 

100% 50 000 000 лева Четвърто 
тримесечие200

8 г. 



на труда, 
насърчаващ 
включването. 

 

Област на 
интервенция 1.1 
„Интегриране на 
уязвимите групи 
на пазара на 
труда” 

възраст и на 
продължително 
безработни 
лица” 

над 50 годишна 
възраст и на 
продължително 
безработни (с 
непрекъсната 
регистрация в бюрото 
по труда повече от 12 
месеца), включително 
отпадащи от социално 
подпомагане; 
повишаване 
конкурентноспособно
стта на посочените по-
горе лица, с фокус 
нуждите за 
подобряване на 
уменията на 
нискоквалифициранит
е и възрастни 
работници, 
удължаване на 
активната им трудова 
дейност и създаване 
на условия за трайна 
заетост. 

социално-
икономически 
партньори. 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

Приоритетна ос 1.  

Насърчаване на 
икономическата 
активност и 
развитие на пазар 
на труда, 
насърчаващ 
включването. 

 

Област на 
интервенция 1.1 
„Интегриране на 
уязвимите групи 
на пазара на 
труда” 

„Подпомагане и 
насърчаване на 
заетостта в 
браншове с 
недостиг на 
работна ръка” 

Извършване на 
професионална 
квалификация по 
професии, в областта 
на туризма, 
строителството, 
машиностроенето и 
производството на 
облекло и галантерия, 
на лица приоритетно 
от уязвимите групи на 
пазара на труда, с цел 
тяхното последващо 
включване в заетост. 

Образователни и 
обучаващи 
институции и 
организации, 
работодатели, 
браншови 
организации, 
социално-
икономически 
партньори. 

100% 20 000 000 лева Четвърто 
тримесечие 

2008 г. 



Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

Приоритетна ос 1.  

Насърчаване на 
икономическата 
активност и 
развитие на пазар 
на труда, 
насърчаващ 
включването. 

 

1.2  „Заетост чрез 
развитие на 
предприемачество
то” 

Насърчаване 
стартирането на 
проекти за 
развиване на 
самостоятелна 
стопанска 
дейност 

 Компонент I – 
Агенция по 
заетостта  
Компонент II – 
фирми, 
регистрирани от 
лицата, успешно 
завършили 
обучението и/или 
ползвали услуги 
по Компонент I 
Компонент III – 
Агенция по 
заетостта 

 70 000 000 лева Компонент I – 
Четвърто 

тримесечие 
2008 г.  

Компонент II 
– предстои - 

2009 г.  
Компонент III 

– предстои -  
2009 г. 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

Приоритетна ос 2. 

Повишаване на 
производителност
та и 
адаптивността на 
заетите 

Област на 
интервенция 2.3. 

Подобряване 
условията на труд 
на работното 
място 

Превенция за 
безопасност и 
здраве при 
работа 

 

Подобряване на 
условията на труд в 
предприятията и 
професионалния и 
здравен статус на 
работната сила. 

ИА „Главна 
инспекция по 
труда” 

 

 

100% 15 000 000 лева Второ 
полугодие 

2008 г. 

        

 


