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С НАСТОЯЩИЯ БЮЛЕТИН ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА 

СТАРТИРАЛ ПРОЕКТ „ ЦЕЛЕВА СХЕМА ЗА МОБИЛНОСТ  - 

ТВОЯТА ПЪРВА EURES РАБОТА 6,0” , В КОЙТО АГЕНЦИЯТА 

ПО ЗАЕТОСТТА Е ПАРТНЬОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА СЛУЖБА ЗА 

ЗАЕТОСТ ИТАЛИЯ 

Целта на проекта е подпомагане мобилността на младите 

хора в Европа и е насочен към лица на възраст между 18 и 35 

години, както и към малките и средни предприятия, които ги 

наемат. Продължителността на проекта е 24 месеца от 01.02.2019 

г. до 31.01.2021 г. По проекта се предвиждат редица дейности, 

които да подпомогнат процеса на подбор и наемане на стажанти. 

Финансовата подкрепа ще покрива част от разходите на 

участници, свързани с пътуване за интервю в други държави от 

ЕС, разходи за преместване в друга страна, езиково обучение, 

признаване на квалификация, допълнителна помощ за 

преместване, предварително обучение за повишаване на общите 

компетенции и адаптивност на кандидатите. 

         Финансова помощ по проекта също така  могат да получат 

 малки и средни предприятия, наемащи млади работници. 

Финансовата помощ представлява фиксирана сума за покриване 

на някои от разходите за интеграционна програма на новонаетите 

младежи. За допълнителна информация, моля да се запознаете с 

актуализираната информация за проекта на интернет страницата 
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на АЗ на адрес: https://www.az.government.bg/pages/purva-rabota-

s-eures/ и  http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=1 

 

ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА СА: 

 Младежи на възраст от 18 до 35 години, желаещи да намерят 

работа или стаж и да се преместят в друга държава членка 

на ЕС, Исландия или Норвегия; 

 Работодатели - малки и средни предприятия,  желаещи да 

наемат млади служители, владеещи чужди езици, от 

държавите – членки. Предприятията следва да  предоставят 

интеграционна програма за своите новонаети млади 

работници и стажанти.  

 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И 

КОНСУЛТАЦИИ МОЖЕ ДА  

ПОЛУЧИТЕ В ДБТ – ЗЛАТОГРАД, 

УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1, 

ЕТАЖ 7, СТАЯ №  9, КАКТО И НА 

ТЕЛЕФОНИ: 03071/22 43,  

 0879 005884 И  e-mail:dbt-
zlatograd@mbox.is-bg.net 

 

 

 

  
 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА: 

http://www.az.government.bg 

ДДииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  ттррууддаа””    

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

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

20.11.2019 г.  
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