
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

 
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-н Иван Кръстев – Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове 

и международни проекти” и Ръководител на Договарящия орган – Агенция по заетостта (съгласно 

Заповед № 1967/20.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по заетостта - Камелия 

Николаева Лозанова) 

 

кани  

 

Агенция по заетостта чрез Главна дирекция „Услуги по заетостта”, представлявана от г-н Николай 

Николов – заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта, съгласно Заповед № 

2053/01.08.2012г., 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: BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” 

 

Цел на настоящата процедура: Осигуряване на заетост на млади безработни до 29-

годишна възраст, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното 

наемане. Широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям 

брой безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде 

възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция. 

 

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 20 000 000 лв. 

 

Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. 
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Допустими дейности: 

 

 Набиране на заявки от работодатели за търсещи работа младежи, в съответствие с 

нуждите им от работна ръка с определена квалификация; 

 Набиране и определяне на представители на целевата група; 

 Изработване и отпечатване на ваучери за обучение; 

 Предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение и обучение по ключови 

компетентности на лица, регистрирани в дирекции „Бюра по труда”; 

 Предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение по първа и втора 

квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета 

квалификационна степен; 

 Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската 

квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, 

Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта 

на природните науки и технологии”, Ключова компетентност 4 „Дигитална 

компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”; 

 Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната 

основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната 

година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания, към които се 

отнася разкритото работно място за период до дванадесет месеца, но не по-малко от 6 

месеца на работодатели, наели на съществуващи свободни работни места успешно 

завършили обучението лица.  

 

 

Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 

 

 

Име на представляващия Договарящ орган: г-н Иван Кръстев 

Позиция: Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни 

проекти и Ръководител на Договарящия орган – Агенция по заетостта (съгласно Заповед № 

1967/20.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по заетостта - Камелия Николаева 

Лозанова) 

Институция: Агенция по заетостта 

Адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков” № 3 

 

или по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната 

система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския 

съюз в България (ИСУН), достъпен чрез електронен адрес https://eumis.government.bg. 

 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 02.09.2012 г. 

 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници  

 

http://www.az.government.bg/ophr/   

http://www.esf.bg/ 

http://www.eufunds.bg/ 

 

https://eumis.government.bg/
http://www.az.government.bg/ophr/procedures.asp?type_id=2
http://www.esf.bg/
http://www.eufunds.bg/

