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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 

 
 

ПОКАНА  
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 проекти”,  
в качеството си на Договарящ орган на 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 № 1371 от 26.08.2009 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: BG051PO001-1.1.05  - «ОТНОВО НА РАБОТА» 

 
Цел на настоящата схема е: да се насочат безработни лица, регистрирани в 
Дирекции Бюро по труда в отговор на съществуващи потребности на пазара, от една 
страна да се създаде заетост, а от друга - да се даде възможност за предоставяне на 
качествена грижа за деца от 1- до 3–годишна възраст, на които и двамата родители са 
наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети.. 
 
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 е в размер на  64 000 000 лв. Крайният срок за приключване на дейностите 
по проекта е 30.09.2012 г. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите се изпълняват на територията на Република България.  
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Допустими дейности: 
• Набиране на заявления от родители на деца от 1- до 3-годишна възраст, 

където са налице следните условия: 
− и двамата родители са наети по служебно или трудово правоотношение 

и/или са самонаети към датата на подаване на заявлението, с изключение на 
лица, наети на трудово или служебно правоотношение в структурите на 
Агенция по заетостта. 

− единият от родителите ползва отпуск по майчинство в рамките на 
периода на отпуска съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до 
навършването  на 3-годишната възраст на детето; 

− не са включени в Националната програма „В подкрепа на 
майчинството”; 

− децата не са записани в детска ясла. 
• Набиране на заявления от безработни лица за включване в проекта; 
• Одобрение на безработните лица от страна на родителите, подали заявки; 
• Подготовка на програма, одобрена от Агенция за социално подпомагане за 

обучение на възрастни за полагане на грижи за деца от 1- до 3-годишна възраст; 
• Избор на организации за провеждане на обученията на областно ниво; 
• Обучение на безработните лица, одобрени от родителите по ключови 

компетентности насочени към полагането на грижи за малки деца;  
• Наемане на безработните лица, преминали обучението от Агенция по 

заетостта; 
• Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата и 

допълнителните възнаграждения по минимални размери по КТ; дължимите вноски за 
сметка на работодателя за социално и здравно осигуряване; и възнагражденията за 
основен платен годишен отпуск и възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО; на 
безработните лица за отглеждане на деца от 1 година до навършване на 3-годишна 
възраст, но за период не по-малък от три месеца. 
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 

Договарящ орган: 
Име на представляващия: г-жа Анна Делибашева 
Позиция: Директор на дирекция “Европейски фондове и международни 
проекти” 
Институция: Агенция по заетостта 
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков” № 3 
София, 1000    

 
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17:00 часа на 01.03.2010 г.  
(до два месеца след отправяне на покана към конкретния бенефициент). 
  
 
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на Интернет страницата на 
Агенция по заетостта: http://az.government.bg, на Интернет страницата на 
Управляващия орган: ef.mlsp.government.bg. 


