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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 заявяване на интерес и представяне на проектно предложение по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

 
 
Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми”,  
в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”,  
 
кани  
 
Главна дирекция „Услуги по заетост” на Агенция по заетостта, представлявана от г-жа 
Марина Хлебарова – и.д. директор на Главна дирекция „Услуги по заетост”, съгласно 
заповед 1322/14.08.2009 г., в качеството си на конкретен бенефициент, да заяви интерес 
и да подаде проектно предложение, съгласно приложения пакет документи, за 
кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  

 
Номер и име на процедурата: BG051PO001-1.1.03  - РАЗВИТИЕ 
 
Цел на настоящата схема е: Извършване на обучение за придобиване или 
повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в 
Дирекции “Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в заетост. 
Обученията ще се реализират чрез предоставяне на ваучери на представителите на 
целевата група. Приоритетно в дейностите по операцията ще бъдат включвани:  
 - лица, които са освободени от работа след 01.11.2008г. в следствие на 
преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, намаляване обема 
от работа или закриване на част от производството;  
- регистрирани безработни лица над 50-годишна възраст; 
- безработни младежи до 29-годишна възраст; 
- продължително безработни лица. 
Структурите на Агенция по заетостта ще подпомагат включването на лицата от 
уязвимите групи в дейностите по операцията, посредством консултиране и насочване 
съобразно техния индивидуален профил. 
 
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.  
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Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата 
процедура за целия програмен период е в размер на  250 000 000 лв. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите се изпълняват на територията на Република България.  

Допустими дейности: 
 Набиране на заявки от работодатели, готови да наемат лица при посочените 

по-долу условия и анализ на нуждите им от конкретен вид квалифицирана работна 
ръка;  

 Набиране и определяне на представители на целевите групи;  
 Изработване и отпечатване на ваучери за обучение; Предоставяне на 

поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация или 
повишаването на такава на лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”;  

 Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата за период 
до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца на работодатели, наели на съществуващи 
свободни работни места успешно завършилите обучението лица. В случаите, когато 
работодател се явява община (директно или чрез общинско предприятие по чл. 53 от 
Закона за общинската собственост) или структура на държавната администрация, 
размерът на предоставяното по операцията възнаграждение е равен на размера на 
установената за страната минимална работна заплата и дължимите вноски по КСО и 
КТ. 
 
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 
 

Име на представляващия Договарящ орган: Анна Делибашева 
Позиция: Директор на дирекция „ЕФМП” 
Институция: Агенция по заетостта 
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков” № 3 
София, 1000    

 
Крайният срок за подаване на проектно предложение до два месеца след отправяне на 
покана към конкретния бенефициент, но не по-късно от 17:00 часа на 01.03.2010 г. 
  
Пълният комплект от документи за кандидатстване е публикуван на интернет 
страницата на Агенция по заетостта: www.az.government.bg и на интернет 
страницата на Управляващия орган – ef.mlsp.government.bg.  


