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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 

Приоритетна ос 1: “ Насърчаване на икономическата активност и развитие на 
пазар на труда, насърчаващ включването” 

 
Основна област на интервенция: 1.1. Интегриране на уязвимите групи 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 Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти”,  в 
качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,   
 
кани  
 
Дирекция Главна дирекция „Услуги по заетостта” на Агенция по заетостта, представлявана от г-н 
Златко Недялков – главен секретар на Агенция по заетостта, съгласно заповед 1334/29.07.2010 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: BG051PO001-1.1.06  - СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА 
МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ 
 

Целта на настоящата процедура е да се предостави възможност на младежи до 29-
годишна възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността на 
младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни 
прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на 
ценен първи професионален опит,  необходим  за заемане  на свободни работни места, заявени 
от работодатели. 

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 35 000 000 лв. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите се изпълняват на територията на Република България. 

Допустими дейности: 
Допустими дейности по настоящата схема за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ са:   
• Информиране   на   работодателите   по   операцията,   за възможностите по схемата; 
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• Набиране на заявки за свободни работни места за стажанти; 
• Професионално     ориентиране     и    консултиране     на безработните младежи за 

включване в програмата, която ще се осъществява от служителите в бюрата по труда; 
• Извършване    на    подбор    на    младежите,    съгласно изискванията на работодателя за 

съответното място; 
• Въвеждащо обучение за формиране на трудови навици на представителите    на    

целевата   група,    извършено    от определени от работодателя наставници; 
• Осигуряване    на   стажуване    по    специалността   при работодател, с определени от 

него наставници, за всички включени в схемата безработни лица за срок от шест месеца.   
Всеки  наставник   отговаря   за   минимум   1   и максимум 7 души - представители на целевата 
група. 
 
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 
 

Име на представляващия Договарящ орган: г-жа Росица Стелиянова  
Позиция: Изпълнителен директор на Агенция по заетостта 
Институция: Агенция по заетостта 
Адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков” 3 

 
Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 17:00 часа на 01.11.2010 г.  
 
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Агенция по 
заетостта: www.az.government.bg и интернет страницата на на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”: www.ophrd.government.bg 
 


