
 1 

    

Златоград 4980, ул.“Ст. Стамболов” 1, факс: 03071/21-67 e-mail:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net 

 

  
                                             

 Брой 11, октомври 2018г.       

                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      

 

О Б Щ И Н А   З Л А Т О Г Р А Д  

  

 

О Б Щ И Н А    Н Е Д Е Л И Н О   

  

ТТЕЕММААТТАА  ННАА  

ББРРООЯЯ    

  

СРОКОВЕ ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА 

ДОКУМЕНТИ ПО 

ОП „РЧР”  

2007-2013 Г. 

 



 2 

 

 
 

 

С НАСТОЯЩИЯ БЮЛЕТИН ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА 
 

Сроковете за съхранение на документи за бенефициентите от 

програмен период 2007-2013г.  
на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»  

 

Процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ са: 
 
BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” 02.08.2012 

  
BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”  27.07.2012 
 
BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за 
развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 3  
09.03.2012 
 
BG051PO001-2.2.02 - "Услуги за развитие на гъвкав пазар на 
труда"  23.11.2011 

 
BG051PO001-1.1.08 - "Обучение и адаптация"  19.07.2011 
 
BG051PO001-2.2.01 - „По-близо до работа"  28.04.2011 
 
BG051PO001-2.1.14 - „Аз мога повече"  25.03.2011 
 
BG051PO001-1.1.06 - „Създаване на заетост на младежите чрез 
осигуряване на възможност за стаж"  31.08.2010 

 
BG051PO001-2.1.13 - „Аз мога"  16.08.2010 
 
BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа"  30.12.2009 
 

http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=52
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=51
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=46
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=46
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=42
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=42
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=39
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=38
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=37
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=36
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=36
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=35
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=34
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BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност"  30.12.2009 

 
BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога"  30.12.2009 
 
BG051PO001-1.1.03 - „Развитие"  30.12.2009 
 
BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за 
развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1  
 
BG051PO001-1.1.01 - "Повишаване заетостта на младежите, чрез 

трайното им включване на пазара на труда в България" 
 

 
Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно 

звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (ОП РЧР 2007-2013), 
уведомява всички бенефициенти, ползвали някоя от 
горепосочените схеми, че всички операции, свързани с 
приключване на програмата са вече извършени. В тази връзка, 

началната дата на тригодишния период, в рамките на който 
следва да се пазят на разположение всички 
разходооправдателни документи, свързани с получена 
безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2007-2013, се 
счита от 09.08.2018 г. 

 
В допълнение и съгласно сключените договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция по 
заетостта с бенефициентите, както и при договорите за заетост с 

работодатели, които са получили минимална помощ (de minimis) в 
съответствие с изискванията на Регламент 1998/2006 и Регламент 
1407/2013 (за договори, сключени след влизането в сила на 
Регламент 1407/2013), следва документацията относно 
индивидуалните помощи de minimis да бъде съхранявана за 
период от 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното 
предоставяне (т.е. считано от датата на сключване на договора 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или договора 

за заетост с работодателя). 
 
Сроковете могат да бъдат прекъсвани в случай на съдебно 

производство или по надлежно мотивираната молба на 
Европейската комисия. 

 

http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=33
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=32
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=31
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=30
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=30
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=29
http://ophrd.az.government.bg/procedure_details.asp?id=29


 4 

Получателите на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР 2007-2013, следва да се 
съобразяват с всички упоменати по-горе срокове, като за краен 
срок на съхранение на разходооправдателните документи 
се счита този, който настъпва последен във времето. 

 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОЛУЧИ В ДБТ – ЗЛАТОГРАД, УЛ. „СТЕФАН 

СТАМБОЛОВ” №1, ЕТАЖ 7, СТАЯ № 2,3,7,8 И 
9 ИЛИ ВЪВ ФИЛИАЛА НА ДБТ В ГР. 

НЕДЕЛИНО, КАКТО И НА ТЕЛЕФОНИ 

03071/22-43, 03071/21-89 И 03072 /37-88 
 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА: 

http://www.az.government.bg 
ДДииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  ттррууддаа””    

ггрр..  ЗЗллааттооггрраадд  
Златоград 4980, ул.“Стефан Стамболов” № 1,  

телефони: 03071/21-89, 23-59, 21-67 ;22-43;21-68 
e-mail:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net 

18.10.2018г.  

http://www.az.government.bg/

