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Проект „Твоята първа EURES работа 6.0”- целева схема 
за мобилност 

Продължителност на проекта от 01.02.2019 г. до 31.01.2021 г. 

Кой може да участва? 

 Младежи на възраст между 18-35, граждани на страна от ЕС28, Исландия и 

Норвегия, законно пребиваващи в страна от ЕС28, Исландия и Норвегия 

 Работодатели - Бизнес или други организации, законово установени в страните от ЕС 
28, Исландия и Норвегия ... Фокус върху  малки и средни предприятия (МСП)  

За младежите схемата предлага: 

 Намиране на работно място в друга страна от ЕС за минимум 6 месеца или стаж за 
минимум 3 месеца, съчетано с финансова помощ. 

 Работа срещу заплащане; 

 Стаж; 

 Професионална практика. 

 Пряка финансова помощ, основаваща се на опростени варианти за разходи (фиксирани 
ставки и еднократни суми) 

Работа / Стаж / Професионална практика 

 Намиращи се в страна от ЕС (+ Исландия и Норвегия), различна от страната на 

пребиваване на кандидата; 

 Спазващи националното трудовото законодателство и законодателството в областта на 

социалната закрила; 

 Гарантиране на заплащане (заплата) и писмени договорни отношения с поне и 6-

месечна продължителност за работните места и 3-месечна за стажовете ; 

 Професионален стаж на пълно или непълно работно време (не по-малко от 50% от 

пълното работно време) 

 Стажовете и професионалната практика трябва да гарантират адекватни учебни цели 

въз основа на работата и поддържащи мерки, както и съответното признаване на 

резултата. 

Недопустими кандидати 

 Граждани, работодатели и професионални стажове от страни извън ЕС и ЕИП; 

 Командировани работници; 

 Професионални стажове в институции и органи на ЕС или в други подобни 

международни организации или агенции ООН, ОИСР, Съвета на Европа; 

 Сезонни или други временни професионални стажове с продължителност на договора 

под 3 месеца; 

 Стажове за професионално обучение или всяка друга форма на помощ за обучение, 

която е част от задължителните изисквания за професионално сертифициране, например 

в областта на здравеопазването  или правото. 
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Мерки и финансова подкрепа 

ЦЕЛЕВА ГРУПА ПОЛЗА СТОЙНОСТ 

Младежи  

Финансова помощ за пътуване за интервю за 
работа 

До EUR 600 (плоска 
ставка) 

Финансова помощ за преместване 
До EUR 1400, според 
приемащата държава 

Езикови курсове и подготвително обучение 
Възстановяване на 
реално извършени 
разходи до EUR 2000 

Признаване на дипломи и квалификации 
До EUR 400 (плоска 
ставка) 

Допълнителна финансова помощ за специфични 
нужди 

Възстановяване на 
легитимни извършени 
разходи до EUR 500  

Надбавки за стажанти 
Допълнителна сума до 
EUR 600/месец (макс. 3 
месеца) 

Работодатели 
Финансова подкрепа за провеждане на 
обучителни програми за интеграция (основни или 
разширени) на новонаетите младежи.  

До 2000 EUR за всеки 
нает младеж 

Условия за получаване на финансова помощ 

Младежите и работодателите могат да получат финансова помощ по проекта ако отговарят на 
следните изисквания: 

• Търсещите работа лица и работодателите задължително трябва да бъдат регистрирани 
на платформата на проекта http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home; 

Кандидатите трябва да се регистрират на платформата и попълнят тяхното CV във формат 
Europass CV.  

Кандидатите задължително трябва да попълнят всички сектори на автобиографията на 

английски език. Автобиографията трябва да съдържа максимална по обем информация, тъй 

като тя е единственото средство, чрез което може да се разбере кой сте и да бъде предложено 
подходящо свободно място за работа/обучение/стажуване.  

Информацията за връзка с кандидатите се използва, за да могат те да бъдат информирани за 
свободно място, подходящо за техния профил, така че тя трябва да е актуална!  

• Съветникът по проекта трябва да извърши предварителен подбор;  

• По-нататъшни действия  трябва да се осъществяват чрез платформата, включително и 

съвпадението на условията на работното място и уменията на кандидата;  
• Кандидатите трябва да отговарят на критериите за допустимост.  

 

За повече информация: http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=1  

https://www.az.government.bg/pages/purva-rabota-s-eures/  

За съдействие:  Любомир Дряновски L.Dryanovski@az.government.bg,  

                   Дарена Лазарова D.Lazarova@az.government.bg 
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