
 

 

В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 Стартира прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми 

за заетост и обучение 

В периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г. включително, бюрата по труда в област Търговище 

започват прием на заявки от работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки за 

заетост, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта. Финансовите стимули ще бъдат 

предоставяни на работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда 

в т.ч. младежи до 29 години, майки/осиновители на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица 

над 50 години, продължително безработни и др. Мерките предлагат различни варианти за срок и 

размер на субсидиране и наемане на работа, включително за стажуване или чиракуване под 

ръководството на наставник. 

В същия период работодателите ще могат да кандидатстват и за финансиране на работни места, 

разкрити по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, която се реализира 

в два компонента – за публичен и частен сектор. 

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще разгледат подадените от работодателите заявки и 

в срок до 27.04.2018 г. ще одобрят работните места, които могат да се субсидират в рамките на 

наличния свободен финансов ресурс.   

Агенцията по заетостта напомня, че извън горепосочения срок, текущо, работодателите могат да 

ползват преференции при осигуряване на заетост на „зелени работни места”, както и след завършено 

квалификационно обучение, заявено от тяхна страна, или чрез дуално обучение на работното място. 

Повече информация за възможностите и свободните средства за предоставяне на 

преференции може да бъде получена в бюрата по труда в областта, както и на страницата на 

Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”. 

 

 Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в 

заетост” 

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 26 

март – 20 април 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите с 

деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно 

предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на малки 

деца. След приключване на първия прием по проекта е наличен свободен финансов ресурс в размер 

малко над 8 млн. лв., в рамките на който ще бъдат одобрени и включени допустими родители, подали 

заявление за участие. 866 родители от общо 2119, подали заявления през първия прием, вече са 

одобрени и включени в проекта. До момента са подадени 2586 заявления от безработни лица, които 

желаят да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 1983. От предвидените за включване в 

проекта 1500 родители, 684 вече се възползват от услугата за отглеждане на деца. И по време на 

втория прием по проект „Родители в заетост” право да подават заявления имат родители на деца от 0 

до 5 години, които не са записани в детски заведения. Родителите, които могат да се възползват от 

услугата по проекта и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат 

от следните две групи: 

- родители, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са 

самонаети/ самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не 

са се върнали на работа; 

- родители, които са безработни. 

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или 

отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място 

(по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се 

върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта. Безработните родители трябва 

да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 

(четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, 



договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 

месеца. Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни за 

детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите. Целта е родителите да могат да изберат 

най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната 

си кариера или да намерят подходяща работа. Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във 
всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. или на имейл: roditeli-v-
zaetost@az.government.bg  (сканирани с подпис или електронно подписани).  

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление може да намерите тук. 

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

66773; 

 

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 
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