
 

 

В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

 

 От 29 септември 2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект 

„Родители в заетост”, съфинансиран от ЕС чрез ОП РЧР 2014-2020. 

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. 

Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на 

родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на 

възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. 

Дейности: 

- Набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 5-годишна възраст; 

- Осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца; 

- Подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, 

свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 5-годишна възраст; 

- Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. на заети и безработни родители; 

- Методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата; 

- Информация и комуникация. 

Целева група: Родители, търсещи работа безработни младежи до 29 г. вкл.; търсещи работа, 

безработни и неактивни лица  над 30 г.; лица в неравностойно положение на пазара на труда. 

Грижа за децата от 0 до 5 г. на заети (включително самонаети/самоосигуряващи се заети лица) и 

безработни родители, приоритетно ще бъде предоставяна на самотни родители, многодетни семейства, 

членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи. 

Продължителност: до 2020 г. 

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

66773; Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 0608/45727; Дирекция 

“Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 0605/6-43-36 

 

 Програма „Старт на кариерата“ 

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на 

безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между 

образование и заетост. През 2017-2018 г. Програмата се реализира в Компонент 1. Обект на Компонент 

1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование 

(дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. 

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните ведомства, включително 

второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от 

администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните 

и общинските администрации. След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и 

социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в 

дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за 

срок от 9 месеца. 

Програмата се реализира на територията на цялата страна. 

Срок за кандидатстване: до 09.10.2017 г. 

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

66773; Дирекция “Бюро по труда” - Попово, ул. “Ал.Стамболийски” №2, тел. 0608/45727; Дирекция 

“Бюро по труда” – гр.Омуртаг, ул. “Климент” №2, тел. 0605/6-43-36 

 

 Схема „Специфични обучения“ по ОП РЧР предлага безвъзмездна финансова подкрепа за 

специфични обучения (необходими за съответната организация и длъжност) на настоящи служители 

и/или безработни лица, които да бъдат назначени след обучението си. 

Безвъзмездното финансиране за микро и малки фирми е 90% от цялата стойност на конкретен проект и 

започва от 50 000 лева и достига 390 000 лева. 

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2017 г., 17:30 часа. 

Допълнителна информация: http://esf.bg/procedures/specifichni-obuchenija/ 

http://esf.bg/procedures/specifichni-obuchenija/


 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  

 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 

 

 

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

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

 

ОБЩИНИ ОМУРТАГ И АНТОНОВО 

 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 

 



 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


