ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В
Проект ”Нова възможност за младежка заетост”
Схема
“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

В Проекта могат да участват:

 Допустими по настоящата схема са всички работодатели, с изключение на структури
на държавната и общинската администрация, съгласно Закона за администрацията, както и
общински предприятия, създадени по чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 Разходите за възнаграждения на наетите лица и наставниците и за свързаните с тях
разходи за сметка на работодателя за задължително социално и здравно осигуряване
представляват минимална помощ за работодателя, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 г.
Представители на целевата група по Проекта са безработни лица, които
отговарят на следните изисквания:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
2. На възраст до 29 г. включително;
3. За финансиране по линия на Инициатива за младежка заетост (ИМЗ), да са с
постоянен или настоящ адрес в населено място извън територията на област София-град;
4. За финансиране по линия на ЕСФ, да са с постоянен или настоящ адрес в населено
място на територията на област София-град.
5. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
- да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
- да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон,
включително еднолични търговци,
- да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
- да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
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- да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
- да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
- да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на
ЗЗД;
6. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни,
вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове
професионални обучения и ключови компетентности;
За да се гарантира спазването на изискванията за принадлежност на лицата към
целевата група, участниците следва да отговарят на критериите за допустимост към
момента, в който се включват в стажуване или обучение по време на работа при
работодателя.
Проект ”Нова възможност за младежка заетост” предоставя на работодателите
следните възможности:
Работодателите могат да заявяват работни места за стажанти/обучаващи се по време
на работа по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското
и рибно стопанство.
Документи за кандидатстване и включване в Проекта:
Работодателите подават в ДБТ следните документи:
1. Първи етап: при подаване на заявка за разкриване на свободно работно
място за стажанти/обуваващи се лица от Работодатели от реалния сектор:

 Заявка (по образец);
2. Втори етап: Набиране на документи за допустимост от работодатели
3. Трети етап: Сключване на договор за заетост с работодатели
Ред за включване в Проекта:
 Работодателят представя в ДБТ Заявка за свободни работни места (Приложение 1)
ежедневно в рамките на работното време на съответното ДБТ за периода, в който се набират
Заявки.
 Входираните в ДБТ Заявки ще се разглеждат по реда на тяхното постъпване.
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