
 

 

В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 Стартира проект „Работа” за близо 9 700 безработни и неактивни лица 

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който 

стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на 

пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна 

България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в 

заетост. 

Конкретният бенефициент по проект „Работа” е Агенцията по заетостта. Предвижда се изпълнението на 

проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за 

страната за предходните 12 месеца.  Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

ЕС. 

През 2018 г. обхватът на проект „Работа” ще бъде разширен в сравнение с пилотното изпълнение на 

програмата от миналата година. Освен продължително безработни в него ще се включат и неактивни лица, 

които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните 

неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за 

период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на 

работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта. 

Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и 

да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата. 

Приемът на документи по проект „Работа” започва на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и 

ще продължи до 9 март 2018 г. включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки 

на официалния сайт на Агенцията по заетостта.  
Подробна информация за проекта може да бъде намерена тук. 

 

 Агенцията по заетостта стартира проучване на работодателските потребности от кадри. 

Агенцията по заетостта стартира на своята електронна страница проучване на потребностите на 

работодателите в България от кадри. От днес представителите на бизнеса могат да посочват директно в 

on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях 

работници и специалисти. В разработената от Агенцията по заетостта анкета въпросите са свързани с 

търсеното професионално направление или област на висшето и средното образование, с конкретни 

професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и обучение 

/СППОО/, както и с търсенето на кадри без специална квалификация. 

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Въз 

основа на събраната емпирична информация ще се определят по-нататъшните приоритети на областната и 

националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Анализът на 

потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към 

мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила. 

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2, от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с 

Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната. Информацията от 

анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна 

власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други 

организации. 

Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, резултатите от което 

ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. 

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на 

Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”, а на 

следващ етап - и на електронните страници на областните администрации в страната. 

 

 

https://www.az.government.bg/pages/rabota/


 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  

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

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

 безработни на „зелени работни места“. 

 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 

 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 

 

ОБЩИНИ ОМУРТАГ И АНТОНОВО 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 


