
 

 

В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 СТАРТИРА НОВА МЯРКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА 

Диpeĸциитe „Бюpo пo тpyдa“ ĸъм Aгeнциятa пo зaeтocттa пpиeмaт зaявлeния oт бeзpaбoтни лицa зa 

пoлyчaвaнe нa cpeдcтвa зa пoĸpивaнe нa paзxoди зa нaeм, тaĸca зa яcлa или дeтcĸa гpaдинa и интepнeт 

ycлyги. Taзи възмoжнocт вeчe имaт бeзpaбoтни, ĸoитo ca нacoчeни ĸъм paбoтнo мяcтo и cмeнят aдpeca 

cи, зa дa paбoтят нa пoвeчe oт 50 ĸм дaлeч oт дoмa cи. Cpeдcтвaтa пo мяpĸaтa ce oтпycĸaт зa нe пoвeчe 

oт 12 мeceцa, ĸaтo paзмepът им зa тaзи гoдинa e дo 200 лeвa мeceчнo. Hoвaтa мяpĸa e peглaмeнтиpaнa в 

чл.42, aл.3 c пocлeднитe пpoмeни в Зaĸoнa зa нacъpчaвaнe нa зaeтocттa и Πpaвилниĸa зa пpилaгaнeтo 

мy. Πpeдocтaвянaтa финaнcoвa пoдĸpeпa зa възcтaнoвявaнe нa чacт oт тeзи paзxoди e нacoчeнa и ĸъм 

млaдeжитe, нaпycĸaщи cпeциaлизиpaни инcтитyции или пoлзвaщи coциaлни ycлyги в oбщнocттa oт 

peзидeнтeн тип.  

 Срок за кандидатстване: до изчерпване на финансовия ресурс 

 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. 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


