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УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
„ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ПО ПРОЕКТ“ ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“
СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА. СЪЩИТЕ СА ВИ ПРЕДОСТАВЕНИ
СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ДИРЕКЦИЯ „ БЮРО ПО
ТРУДА“.
Изискването на чл.5 от Общите условия е:
„ чЛЕН 5 Мерки за информация и комуникация, насочени към обществеността
5.1.

Работодателят е задължен да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че
Договорът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

5.2.

Във всички обяви или публикации, свързани с Договора, както и на конференции и
семинари, Работодателят е длъжен да уточни, че Договорът е получил финансиране от
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”.

5.3.

Работодателят е задължен във всички издадени от него документи, свързани с Проекта,
да посочва, че дейността се осъществява по Проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост
за теб”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Също така се задължава да спазва Единния
наръчник на бенефициента за визуализация 2014-2020 и да включва текстовете и
графичните елементи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г., а именно:

5.4.

Работодателят e съгласен Възложителят, Управляващият орган, националните одитни

органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението
на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и нейния размер, съгласно предвиденото в
Договора. „

Поставянето на визуализация на обектите, на които са наети лица
по проекта цели да се изпълни условието на чл.5 от Общите условия и
да идентифицира обекта при осъществяване на контролна дейност от
оторизираните институции.
От страна на дирекция „Бюро по труда“ се оказва съдействие за
поставяне на визуализация при осъществяване на проверка на място на
обектите/там където няма поставена такава/ .
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При повторни посещения на обекти се констатира, че поставената
визуализация

липсва/премахната

умишлено

или

унищожена

от

климатични или механични въздействия/.
Обръщам се с молба към всички работодатели със сключени
договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за
проява на висока отговорност в изпълнение на задълженията си
съгласно

договорите

и

осигуряване

на

висока

ефективност

при

реализацията на заетостта на наетите лица за да бъде целесъобразно
разходват вложения обществен финансов ресурс, който за дирекция
„Бюро по труда“ Златоград, само по проект“Заетост за теб“ се изразява
в 232 сключени договора към момента за наети 448 лица.
С уважение: Димитър Алендаров – директор на дирекция „Бюро по
труда“ Златоград
За връзка с нас: e-mail: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net ,
мобилни телефони: Д. Алендаров–0882824908; С. Симеонова – 0882824906; Р.
Башева – 0879 005885; Даниела Гочева – 0879 005884; Е. Драганова - 0878
405819; Е. Русева – 0879005883 - филиал Неделино
стационарни

телефони:

03071/22-43;

03071/21-89;

филиал

Неделино

03072/37-88
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