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Предстои провеждане на процедура за прием и оценка на заявки за ползване на финансови преференции за обучение или заетост по:
	Насърчителни мерки за работодатели, които наемат безработни лица: 
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	младежи до 29 г. (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ), както и младежи с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2);

·	за стажуване (чл. 46 от ЗНЗ);
·	на първите 5 работни места от микропредприятия (чл.50);
·	с трайно намалена работоспособност (чл. 52 от ЗНЗ)
·	самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-год. (чл. 53а от ЗНЗ);
·	над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ);
·	на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)
	Националните програми: 
·	за заетост и обучение на хора с трайни увреждания;

·	“Помощ за пенсиониране”;
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	за обучение и заетост на продължително безработни лица.

	Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по заявка от работодател)
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Пълна информация може да  получите от 
Дирекция “Бюро по труда” и сайта на Агенция по заетостта


2003 г.

Вашият успешен бизнес е важен за нас!
Ние Ви предлагаме сътрудничество за осигуряване на необходимата ви работна сила! 
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Агенцията по заетостта, чрез Дирекция “Бюро по труда”, Ви предоставят безплатни услуги и възможност да:
·	Получите информация за регистрираните търсещи работа лица – по определени професии, специалности, професионален опит, допълнителни умения и компетенции;
·	Заявите работни места, за които да се обучат или директно да се насочат за работа регистрирани в бюрото по труда безработни лица;
·	Кандидатствате за субсидии по предпочитана от Вас програма, насърчителна мярка за осигуряване на заетост във вашата фирма на безработни лица;
·	Извършите самостоятелно или със съдействието на бюрото по труда подбор на безработни лица за включване в професионално обучение и/или за насочване към заявените от Вас работни места;
·	Посочите лицензирана обучаваща организация, която да проведе обучението съобразно изискваната от Вас професия за обявените работни места. 

Какви са ползите за Вас и Вашия бизнес? 
 
·	Обезпеченост на ежемесечните Ви разходи за възнаграждения и осигуровки на наетите лица поради превеждане на средствата преди фактическото разходването им от работодателя;
·	Развитие на трудовия ресурс на фирмата чрез обучение, въвеждане и адаптиране на новонаетия персонал към работния процес без разходи за фирмата;
·	Повишен производствен капацитет и социален имидж на фирмата – предпоставка за икономически растеж;
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	Поемане на разходите за заплати и осигуровки на наетите лица за период от 3 до 24 месеца, в зависимост от конкретната програма/мярка;

·	Поемане на разходите за обучение на безработни лица за придобиване на професионална квалификация за заявено от Вас работно място или за стажуване или чиракуване на работното място за период от 6 до 12 месеца.

Средства, които предоставяме:
за заетост: ♦ трудови възнаграждения в размер на 300/380 лева по насърчителните мерки или 460/500 лева  по програмите за заетост (в зависимост от изискването за средно или висше образование за съответната длъжност); ♦ допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; ♦ възнаграждения за основен платен годишен отпуск и по чл.40, ал. 5 от КСО; ♦ дължими вноски за сметка на работодателя. 
за обучение на безработни лица: ♦ до 600 лв за обучението; ♦ стипендии по 8 лв/ден и за междуселищен транспорт до 10 лв/ден на всяко обучаемо лице.

Необходимо е:
·	Да подадете при обявена процедура необходимите за кандидатстване документи;
·	Да сключите договор/и с Агенцията по заетостта чрез дирекция «Бюро по труда» и безработното лице, ако то ще бъде включено в предхождащо заетостта обучение;
·	Да сключите трудови договори с обучените или избрани от Вас безработни лица и запазите заетостта им за определения в съответната програма/мярка период. file_12.png
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