
Агенция по заетостта 

Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти 
 без краен срок за подаване на предложенията по 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.04  
 "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" 

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 
 

 

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни 
предложения по Приоритетна ос 1 „Насърчаване 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  схемата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.04 “Квалификационни 
услуги и насърчаване на заетостта”, чрез открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти  в рамките на Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”.  

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА: 
• повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани като 

безработни в Дирекции „Бюро по труда”, посредством обучение за 
придобиване или повишаване на тяхната професионална 
квалификация и осигуряване на последваща заетост; 

• повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите 
групи и неактивните лица на пазара на труда.  

• повишаване конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за 
подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни 
работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване 
на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или 
повишаване на вече съществуваща квалификация.  

 
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. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите 
до не по-висока от трета степен на професионална квалификация. 

Пълният комплект документи, съдържащ Насоки за кандидатстване и 
формуляри са публикувани   на   интернет  страницата   на  Агенцията   
по  заетостта: http://www.az.government.bg; "Европейски фондове и 
международни проекти"; Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”.  

Краен срок за представяне на проектните предложения не по-късно от 
30.10.2010 г. в областните дирекции “Бюро по труда”. 


