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ПРИОРИТЕТНА ОС 1: НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ 
МЕСТА И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАР НА ТРУДА, НАСЪРЧАВАЩ ВКЛЮЧВАНЕТО  

ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 1.1: Интегриране на уязвимите групи на пазара на 
труда 

Операция : BG051PO001-1.1.01 Повишаване заетостта на младежите чрез 
трайното им включване на пазара на труда в България 

 

ПОКАНА   
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

На основание т. 2.2.1 от Вътрешните правила за реда на провеждане на 

процедура по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 1: „Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на 

пазара на труда” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и 

международни програми, кани  

Дирекция „Услуги по заетост”, звено към Агенция по заетостта, в качеството на 

конкретен бенефициент, да заяви интерес за участие и да подаде проектно 

предложение, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по схема №. BG051PO001-1.1.01 - Повишаване заетостта на младежите 
чрез трайното им включване на пазара на труда в България 

Целта на настоящата схема е : 

Повишаване конкурентноспособността на младежите за заемане на обявени 

работни места чрез обучение по ИКТ и чуждоезиково обучение. 

Повишаване  пригодността на младежите за заетост и създаване на условия 

за устойчива заетост. 



 

Размерът на финансиране за целия програмен период от две години е  

15 000 000 лева. 

Териториялен обхват и място на изпълнение. 

Проектът ще се реализира на територията на областите Варна, Добрич, 

Пазарджик, Пловдив, Сливен, Софийска област, Стара Загора, Хасково, Шумен и 

Ямбол. 

 Дейностите, които ще получат финансова подкрепа включват: 

• Предоставяне интензивно чуождоезиково обучение на безработни 

младежи до 29 годишна възраст; 

• Предоставяне на обучение по информационни и комуникационни 

технологии на  безработни младежи до 29 годишна възраст; 

• Предоставяне на посреднически услуги по заетостта, включително 

разработване на индивидуален план за действие от страна на Дирекции 

„Бюра по труда”; 

Писмото за заявяване на интерес от Ваша страна следва да бъде подадено 

не по-късно от пет работни дни, считано от датата на получаване на настоящата 

покана.  

Проектното предложение изготвено съгласно изискванията, формулярът за 

кандидатстване и всички приложения към тях се подават в Дирекция „Европейски 

фондове и международни програми” към Агенция по заетостта на следния адрес: 

Агенция по заетостта 

София 1000 

Ул. «Дондуков»3 

Дирекция „Европейски фондове и международни проекти” 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е до две седмици от 

издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Пакетът документи за кандидатстване може да Ви се предостави от Дирекция 

„Европейски фондове и международни програми”, също така е публикуван на 

интернет адреса на Агенция по заетостта -  www. az.government.bg. 


