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Индикативна годишна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна ос 1 и 2 на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 през 2009 г. 
 

Приоритетна ос/ 
Операция/ 

Наименование 
на схемата 

Цел/ Предмет на схемата Допустими 
бенефициенти 

Максимален % 
на публично 

съфинансиране  

Месец на 
публикуване 

Максимален размер 
на безвъзмездна 

финансова помощ в 
евро 

Максимален размер 
на безвъзмездна 

финансова помощ в 
лева 

Приоритетна ос 1: Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването 

П
ор
ед
ен

 н
ом

ер
 н
а 
сх
ем
а 

Операция 1 Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда   

1 

Повишаване 
заетостта на 
младежите чрез 
трайното им 
включване на 
пазара на труда 

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

Агенцията по 
заетостта 100 

Първо 
тримесечие на  

2009 г. 
7 669  378 евро 15 000 000 лева 

 Операция 2 Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица 

1 

Осигуряване на 
условия за 
активен трудов 
живот за хора над 
50 годишна 
възраст и на 
продължително 
безработни лица 

Повишаване пригодността за заетост и 
създаване на условия за устойчива заетост за 
безработни 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 
конкурентноспособността на посочените по-
горе лица, с фокус нуждите за подобряване на 
уменията на нискоквалифицираните и възрастни 
работници, удължаване на активната им трудова 
дейност и създаване на условия за трайна 
заетост. 

Образователни и 
обучаващи 
институции/ 
организации, 
работодатели и 
социално-

икономически 
партньори 

100 
Първо 

тримесечие на  
2009 г. 

25 564 594 евро 50 000 000 лева 

  Операция 3 Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност   

1 
Насърчаване 
стартирането на 
проекти за 

Подпомагане на безработни лица с ясна идея за 
започване на самостоятелна стопанска дейност, 
чрез ползване на специализирани обучения и 

Агенция по 
заетостта 

 
100 

Първо 
тримесечие на  

2009 г. 
10 225 838 евро 20 000 000 лева 



 2 

развиване на 
самостоятелна 
стопанска 
дейност - 
Компонент I 

услуги. 

2 

Насърчаване 
стартирането на 
проекти за 
развиване на 
самостоятелна 
стопанска 
дейност - 
Компонент II 

Подпомагане на безработни лица с ясна идея за 
започване на самостоятелна стопанска дейност, 
чрез ползване на специализирани обучения и 
услуги. 

фирми, 
регистрирани от 
лицата, успешно 

завършили 
обучението и/или 
ползвали услуги по 

Компонент I 

100 
Четвърто 

тримесечие на  
2009 г. 

20 451 675 евро 40 000 000 лева 

3 

Насърчаване 
стартирането на 
проекти за 
развиване на 
самостоятелна 
стопанска 
дейност - 
Компонент III 

Подпомагане на безработни лица с ясна идея за 
започване на самостоятелна стопанска дейност, 
чрез ползване на специализирани обучения и 
услуги. Агенция по 

заетостта 100 Трето тримесечие 
на  2009 г. 5 112 919 евро 10 000 000 лева 

 Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите 

 Операция 1 Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2 

1 

Квалификационн
и услуги и 
обучения за заети 
лица – фаза 2 

Предоставяне на обучения за заети съобразно 
нуждите на работодателите с цел запазване на 
работните места и повишаване адаптивността на 
работната сила: 
-професионална квалификация 
- ключови умения 

Образователни и 
обучаващи 
институции/ 
организации, 
работодатели, 
социално-

икономически 
партньори 

100 текущо 25 564 594 евро 50 000 000 лева 

 Операция 2 Превенция за безопасност и здраве при работа 

1 

Превенция за 
безопасност и 
здраве при работа 

Основната цел на операцията е подобряване на 
условията на труд в предприятията и 
професионалния и здравен статус на работната 
сила. 

ИА „ГИТ” 100 
Първо 

тримесечие на  
2009 г. 

7 669  378 евро 15 000 000 лева 

 


