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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 

 
 

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-жа 
Камелия Лозанова – заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта, съгласно заповед 
№1373 от 20.07.2011г., 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: BG051PO001-1.1.08 ОБУЧЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 
Цел на настоящата процедура: Целта на процедурата е да се даде възможност на лицата, 
изтърпяващи наказание, лишаване от свобода, да повишат възможностите си за активно 
поведение на пазара на труда и да подпомогне процеса на реинтеграцията им чрез включване в 
курсове за професионална квалификация и адаптирането им към външната среда, след 
изтърпяване на съответното наказание. 
 
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 5 500 000 лв. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

На територията на затворите в Белене, Бобов дол, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, 
Плевен, Пловдив, София, Стара Загора, и Сливен и Бойчиновци.  
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Допустими дейности: 
• Осигуряване на гъвкави форми на обучение в съответствие с индивидуалните потребности на 
осъдените; 

• Включване на лицата от целевата група в професионално обучение в съответствие с техните 
индивидуални възможности и образователен ценз;  

• Предоставяне на професионално обучение; 
• Предоставяне на посреднически услуги от Агенция по заетостта на лицата, преминали 
обучение, на които им предстои напускане на местата за лишаване от свобода. 

 
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 20.09.2011 г 

 
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:. 
 
http://www.az.government.bg/ 
http://esf.bg/  


