
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 1

 
 
 

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 
 

 
ПОКАНА 

за 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”, 
представлявана от г-жа  Росица Стелиянова – Изпълнителен директор на Агенция по заетостта, 
съгласно заповед № 316/24.02.2011 г.  
 
кани  
 
Агенция по заетостта чрез Главна дирекция „Услуги по заетостта”, представлявана от г-н Златко 
Недялков – Главен секретар, съгласно заповед № 317/24.02.2011 г., в качеството си на конкретен 
бенефициент да подаде проектно предложение съгласно приложения пакет документи за 
кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
 

 
Номер и име на процедурата: BG051PO001-2.1.14 - АЗ МОГА ПОВЕЧЕ 
 
Цел на настоящата процедура: Целта на процедурата е да се даде  възможност на заети лица 
по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в 
курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или 
дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на 
възможност за кариерно развитие. 
 
 
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 50 000 000 лв. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите се изпълняват  на територията на Република България 

Допустими дейности: 
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• Набиране на заявления от лица наети по трудово правоотношение и самонаети лица за 
включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация 
или за придобиване на ключови компетентности по позиция 2 и 4 от Европейската 
квалификационна рамка за учене през целия живот;  

• Изработване и отпечатване на ваучери за обучение;  
• Предоставяне на поименни ваучери за включване в обучение;  
• Предоставяне на обучение срещу ваучери. 
 
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 
 
Име на представляващия Договарящ орган: г-жа  Росица Стелиянова 
Позиция: Ръководител на Договарящия орган и 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 16:30 часа на 31.05.2011 г 

 
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:. 
 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28/01/03&WA=Efunds/OPHRD/Act_Programs.ht 
www.esf.bg   


