
 

 

В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 

 Отворени програми и мерки за насърчаване на работодатели, които разкриват работни места 

и наемат: 

 безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността; 

 безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение); 

 безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели – микропредприятия; 

 безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или 

безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско 

образование, или безработни лица на възраст над 50 години; 

 безработни лица с трайни увреждания. 

 Срок за кандидатстване: от 01.09.2017г. до 12.09.2017г. включително 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Търговище, ул. Ст.Караджа №1, тел. 0601/ 

66773; 

 

 Отворена програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се 

наемането на продължително безработни лица от: 

 работодатели от частния сектор и читалища; 

 държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и 

предприятия с държавно участие и общински предприятия. 

 Целева група: продължително безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като 

приоритетно се включват: младежи до 29 г. и лица над 50 годишна възраст. Осигуряване на 

субсидирана заетост на лицата от целевата група на пълно или непълно време за срок до 12 месеца в 

публичния сектор. 

 Срок за кандидатстване: от 01.09.2017г. до 12.09.2017г. включително 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Търговище, ул. Ст.Караджа №1, тел. 0601/ 

66773; 

 

 Дирекция „Бюро по труда” Търговище разполага със свободни средства за обучения за 

професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1289 лв. за 

община Търговище. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Търговище, ул. Ст.Караджа №1, тел. 0601/ 

66773; 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ - Проект „Нова възможност за 

младежка заетост“ – финансира се наемането на безработни младежи до 29 г. в две направления: за 

стажуване и за обучения по време на работа. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Търговище, ул. Ст.Караджа №1, тел. 0601/ 

66773; 

 

 

 

 



 

 
 

ОБЩИНИ ПОПОВО И ОПАКА 

 

 Отворени програми и мерки за насърчаване на работодатели, които разкриват работни места 

и наемат: 

 безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността; 

 безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или 

безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско 

образование, или безработни лица на възраст над 50 години; 

 безработни лица с трайни увреждания; 

 безработни над 55-годишна възраст; 

 безработни лица на "зелени работни места"; 

 продължително безработни лица. 

 Срок за кандидатстване: от 01.09.2017г. до 12.09.2017г. включително 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 

0608/45727 

 

 

 Отворена програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се 

наемането на продължително безработни лица от: 

 работодатели от частния сектор и читалища; 

 държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и 

предприятия с държавно участие и общински предприятия  

 Целева група: продължително безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като 

приоритетно се включват: младежи до 29 г. и лица над 50 годишна възраст. Осигуряване на 

субсидирана заетост на лицата от целевата група на пълно или непълно време за срок до 12 месеца в 

публичния сектор. 

 

 Срок за кандидатстване: от 01.09.2017г. до 12.09.2017г. включително 

 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 

0608/45727 

 

 

 Дирекция „Бюро по труда” Попово разполага със свободни средства за обучения за професионална 

квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1484 лв. за общините Попово и 

Опака. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 

0608/45727 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ - Проект „Нова възможност за 

младежка заетост“ – финансира се наемането на безработни младежи до 29 г. в две направления: за 

стажуване и за обучения по време на работа. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 

0608/45727 

 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ - Проект „Обучения и заетост 

на младите хора“– финансира се наемането на безработни младежи до 29 г. 

 заетост след обучение (с ваучери) 



 

 заетост без обучение 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 

0608/45727 

 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ - „Обучения и заетост“, 

работни места за лица навършили 30 г.:  заетост след обучение. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 

0608/45727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНИ ОМУРТАГ И АНТОНОВО 

 

 Отворени програми и мерки за насърчаване на работодатели, които разкриват работни места 

и наемат: 

 безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността; 

 безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели – микропредприятия; 

 безработни над 55-годишна възраст; 

 за чиракуване и осигуряване на наставник. 

 Срок за кандидатстване: от 01.09.2017г. до 12.09.2017г. включително 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 

0605/6-43-36 

  

 

 Отворена програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се 

наемането на продължително безработни лица от: 

 работодатели от частния сектор и читалища; 

 държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и 

предприятия с държавно участие и общински предприятия. 

 Целева група: продължително безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като 

приоритетно се включват: младежи до 29 г. и лица над 50 годишна възраст. Осигуряване на 

субсидирана заетост на лицата от целевата група на пълно или непълно време за срок до 12 месеца в 

публичния сектор. 

 Срок за кандидатстване: от 01.09.2017г. до 12.09.2017г. включително 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 

0605/6-43-36 

 

 

 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания– финансира се 

наемането на безработни лица с трайни увреждания с 50  и над 50 % намалена работоспособност. 

 Основна цел: осигуряване на заетост на регистрирани в ДБТ безработни хора с трайни увреждания, 

като приоритетно се включват лицата с и над 71% намалена работоспособност. 

 Работодатели: общински администрации, общински предприятия, частни и държавни предприятия, 

ДСП, ДБТ, НПО, организации за хора с увреждания. 

 Период на субсидиране: до 24 месеца. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на свободния финансов ресурс  

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 

0605/6-43-36 

 

 

 

 Национална програма „Помощ за пенсиониране” – финансира се наемането на безработни лица 

навършили 58 годишна възраст. 

 Основна цел: подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране. 

 Дейности: осигуряване на заетост на включени в програмата лица за срок не по-малко от 3 месеца и 

не повече от 24 месеца. 

 Работодатели по програмата са частни и държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, 

общински администрации и предприятия.  

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на свободния финансов ресурс  



 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 

0605/6-43-36 

 

 

 

 Дирекция „Бюро по труда” Омуртаг разполага със свободни средства за обучения за професионална 

квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1907 лв. за общини Омуртаг и 

Антоново. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс  

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 

0605/6-43-36 

 

 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ - Проект „Обучения и заетост 

на младите хора“ – финансира се наемането на безработни младежи до 29 г. 

• заетост след обучение (с ваучери) 

• заетост без обучение 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 0605/6-

43-36 

 

 

 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ - „Нова възможност за 

младежка заетост“ – финансира се наемането на безработни младежи до 29 г. в две направления: за 

стажуване и за обучения по време на работа. 

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 Допълнителна информация: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 0605/6-

43-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


