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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на човешките ресурси” 
 

Обява за открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за 

качество, с определен срок за кандидатстване 
           

Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да 
представят проектни предложения по 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”, посредством схема 
за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и 
мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”, чрез процедура за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи 
определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване в рамките на 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 

Име на процедурата: „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на 
труда”.  
 
ЦЕЛ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
 
 Да бъде предоставена възможност на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда 
за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за 
обучение по ключови компетентности. Безработните лица ще преминат също така през 
мотивационно обучение и ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и 
усъвършенстване, които ще подпомогнат процеса на интеграцията им на трудовия пазар и 
по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда. 
 
СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С 
ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СОЦИАЛЕН ФОНД. 

 
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. 

 
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ: 
 

  
1. Обучение по професионална квалификация до не по-висока от трета 
квалификационна степен. Не са допустими обучения по професионални направления 
621 - Растениевъдство и животновъдство, 623 – Горско стопанство и 624 - Рибно 
стопанство от СППОО; 
2. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно 
Европейската референтна рамка. На са допустими обучения по Ключови 
компетентности 1 и 8; 
3. Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в 
изпълнение на проектните дейности; 
4. Разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване. 
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По настоящата схема за предоставяне на БФП, кандидатите могат да избират между два 
начина за подаване на проектните си предложения: 
 
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в 
областните градове; 
 
или 
 
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се 
регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на Европейския съюз в България  (ИСУН) – на интернет адрес: 
https://eumis.government.bg. 
 
Пълният комплект Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани 

на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”: http://www.az.government.bg/OPHR, както и на следните интернет 
адреси: http://esf.bg/ http://www.eufunds.bg/. 
 
 
 

Краен срок за подаване/регистриране на проектните предложения е 28 
септември 2012 г., 16.30 ч. 
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