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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 BG051PO001-1.1.13 “Ново работно 

място”, 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”. 
 

ЦЕЛ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 

 

 Да стимулира работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като 

осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със 

създаването на нови работни места за целевата група. Ще бъде дадена възможност за 

предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на 

наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя. 

 

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: 
 

  

• Предоставяне на 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 технологиите”, 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 от 6 до 12 месеца на работодатели, 

за наемането на успешно завършилите обучението лица.  

• Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови 

работни места за представителите на целевите групи 
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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 20 

декември 2012 г., 16.30 ч. 
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