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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

 

Приоритетна ос 2: “Повишаване на производителността и 
 адаптивността на заетите” 

 
Основна област на интервенция: 2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица 

2.2 Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда 
 

 
П О К А Н А  

за заявяване на интерес и представяне на проектно предложение по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

 
 
Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми”, в 
качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,   
 
кани  
 
Главна дирекция „Услуги по заетост” на Агенция по заетостта, представлявана от г-жа Марина 
Хлебарова – и.д. Директор на Главна дирекция „Услуги по заетост”, съгласно заповед 
1786/08.12.2009 г., в качеството си на конкретен бенефициент, да заяви интерес и да подаде 
проектно предложение, съгласно приложения пакет документи, за кандидатстване по процедура 
на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ . 
 
 

 
Номер и име на процедурата: BG051PO001-2.1.12 - АДАПТИВНОСТ 
 

Цел на настоящата схема е: Целта на предложената операция е да се ограничат 
масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически 
причини не могат да заработят пълна заплата. От своя страна работодателят ще задържи 
персонала си, който отново ще му бъде нужен при излизане от кризата и оживление на пазара. 
Работниците ще получат допълнителни средства под формата на ваучери за професионална 
квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна 
стипендия за периода на обучение, но не по-дълго от шест месеца. 

Тази операция е и в изпълнение на един от основните приоритети на политиката по 
заетостта през 2009 г. – осигуряване устойчивост на заетостта (включително чрез стимулиране 
за работа при нeпълно работно време и учене през целия живот). 

Настоящата операция надгражда антикризисните мерки, реализиращи се по реда на 
ПМС № 44/2009 г., като разширява неговия обхват в контекста на целите, заложени в 
Лисабонската стратегия и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  
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Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия 
програмен период е в размер на 90 000 000 лв. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите се изпълняват на територията на Република България. 

Допустими дейности: 
• Набиране на заявления от лицата преминали на непълно работно време придружени с 

декларации от работодател .  
• Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване и отпечатване на 

ваучери за обучение. 
• Предоставяне на поименни ваучери за включване в обучение по част от професия или за 

придобиване на степен на професионална квалификация с изключение на обученията по 
професии и специалности включени в професионални направления с код 62 от СППОО, които 
са недопустими.  

• Предоставяне на стипендии на лицата за всеки присъствен учебен ден в срок до 6 
месеца.  

• Предоставяне на средства за транспорт от и до работното място на лицата, които са 
включени в обучение, в случай, че обучението се провежда в населено място, различно от това, 
в което се намира местоработата на лицата. 
 
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 
 

Име на представляващия Договарящ орган: г-жа Анна Делибашева  
Позиция: Ръководител на Договарящия орган и директор на дирекция 
„Европейски фондове и международни проекти” 
Институция: Агенция по заетостта 
Адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков” 3 

 
Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 17:00 часа на 01.03.2010 г.  
 
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Агенция по 
заетостта: www.az.government.bg и интернет страницата на Управляващия орган: 
http://ef.mlsp.government.bg ! 
 


