
Протокол от 25.10.2010г. 

 

Днес, 25.10.2010 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 87 члена списъчен 

състав присъстваха 27 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Представяне на възможности за наемане на стажанти по оперативни програми „Развитие на 

човешките ресурси” - докладва г-н Георги Гьоков  

2. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинската сесия на 28.10.2010 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

3. Презентация на мобилни услуги - докладва г-н Ясен Начев  

4. Презентация на вино Тера Тангра - представя г-н Георги Георгиев  

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев откри редовното месечно заседание 

на Клуба и по първа точка от дневния ред предостави думата на г-н Георги Гьоков.  

Г-н Георги Гьоков запозна присъстващите с възможностите за наемане на стажанти по 

оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”:  

Проект „Ново начало - от образование към заетост”  

Проектът се реализира в съответствие с:  

• Приоритетна ос:  

1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ 

включването  

• Област на интервенция:  

1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда  

• Процедура: “Създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за стаж”  

• Бюджетна линия: BG051PO001-1.1.06  

Цел на Проекта: Предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст, завършили 

средно или висше образование (дипломирани) да стажуват по специалността си при 

работодател с цел повишаване конкурентноспособността на младежите на пазара на труда, 

което ще улесни прехода от образование към заетост.  

Специфична цел: придобиване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на 

свободни работни места, заявени от работодатели:  



• Придобиване на професионален опит от младежите по притежаваната от тях 

специалност и предотвратяване на тяхната деквалификация;  

• Съкращаване престоя на пазара на труда на лицата от целевата група, чрез 

включването им в стажуване;  

• Постигане на по-високи нива на заетост, доходи и социална интеграция на 

безработните младежи;  

• Постигане на комбинация от знания, умения, трудови навици и опит на младежите, 

съответстващи на изискванията на пазара на труда;  

• Обезпечаване на квалифицирана работна сила на работодателите, съобразно 

специфичните им потребности;  

• Мотивиране на определените от работодателя наставници чрез допълнителен 

материален стимул, запазване на заетостта и утвърждаването на авторитета им на работното 

място;  

• Осигуряване на възможност за приемственост при усвояване на професионален опит 

и практически умения чрез наставничеството;  

• Възможност за наемане на младежите на постоянна работа след приключване на 

стажа, при проявен интерес от страна на работодателя;  

• Придобиване на трудов опит и стаж по специалността, като предпоставка за 

кандидатстване за работа при друг работодател;  

• Осигуряване възможност на младежите до 29 - годишна възраст за работа в България 

по придобитата от тях специалност.  

Проектът ще се реализира на територията на всички области и общини в България.  

Продължителност на Проекта - 34 месеца Начало - октомври 2010 г. Обща стойност на проекта 

35 000 000 лева.  

ВАЖНО ! Средствата, предоставени за стажуване на представителите на целевата група, както и 

средствата, предоставени на наставниците, се считат за държавна помощ, съгласно Регламент 

1998/2006 на Комисията, относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО за 

минималната помощ, ОВ L 379/28.12.2006! Целева група: Безработни младежи до 29 г., 

регистрирани в дирекции “Бюро по труда” на територията на Република България, завършили 

средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по специалността.  

Очаквани резултати: Очаква се 15 000 представители на целевата група да получат 

посреднически услуги, а 90 % от тези лица (13 500 души), да преминат успешно стаж по 

придобитата от тях специалност във висшето/средното училище, което ще улесни прехода от 

образование към заетост. Едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи 

професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от 

работодатели  

При реализацията на Проекта ще се спазват следните хоризонтални принципи на ОП “РЧР”:  



• Равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, 

етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация - 

задължителна интегрална част от всички политики и практики, финансирани по линия на 

структурната помощ;  

• Партньорство - включване и овластяване на всички заинтересовани страни  

• Добро управление на програми и проекти  

• Устойчиво развитие  

В проекта могат да участват: Работодатели, които разкриват работни места във всички сфери на 

икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата на селското, горското 

и рибното стопанство  

Важно! Държавни и общински администрации и структури на съдебната система не могат да 

бъдат работодатели на лица, на които е осигурен стаж по настоящата операция!  

Работодателите наемат по трудово правоотношение по КТ, одобрените от тях безработни 

младежи на разкритите работни места. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя 

средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на 300 лв. 

месечно за период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.  

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за възнаграждение на всеки 

определен от него наставник, в размер на ? от минималната работна заплата за страната за 

период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки. Всеки наставник 

отговаря за минимум 1 и максимум 7 души от целевата група.  

Изисквания към безработните лица от целевата група за участие в Проекта:  

• Да са регистрирани в дирекции “Бюро по труда”  

• Да са на възраст до 29 г. • Да са със завършено средно или висше образование 

/дипломирани/  

• Да са без трудов стаж по придобитата специалност  

Безработните лица от целевата група подават в дирекции “Бюро по труда”. Заявление /по 

образец/ за участие в Проекта. Работодателите подават в ДБТ следните документи: ? Заявка за 

разкриване на работно място /по образец/; ? Удостоверение за актуално състояние, в оригинал 

или нотариално заверено копие, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на подаване на 

Заявката или копие на ЕИК (единен идентификационен код), съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, или копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ, заверено „Вярно с 

оригинала”; ? Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция 

за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди 

датата на подаване на Заявката; ? Удостоверения от съответния съд по регистрация на 

юридическото лице за обявяване в несъстоятелност и ликвидация /не се изисква за 

работодатели с ЕИК/; ? Свидетелство за съдимост на управителя и членовете на управителния 

орган; ? Декларация по Проекта /Образец 1/; ? Декларация за получени държавни помощи 

/Образец 2/; ? Трудов договор на наставника по Проекта, с който се доказва, че наставника 



притежава минимум една година стаж по специалността, по която ще обучава наетото 

безработното лице.  

Отношение по въпроса взеха господата Стефан Шоселов, Валентин Вълков, Иван Колев, Румен 

Георгиев и Пламен Русев.  

Г-н Христофор Бунарджиев направи интересно предложение:  

Уважаеми колеги, предлагам да свършим нещо за нашите деца. Да им предоставим 

възможност за равен старт. От няколко години при нас в Булагро вземаме деца на стаж, но не 

завършили, а практиканти от първи, втори…курс незавършили студенти. Има някои видове 

дейности, които могат да се дадат на деца стажанти. Моите две дъщери работиха във фирмата, 

но не са на същото конкурентно ниво като чуждите деца. Чуждите деца ги юркат да правят 

всичко, а моите деца са „детето на шефа” и не става както трябва. Сетих се, че мога да ви 

предложа в рамките на Клуба, който от вас желае да създаде такива стажантски места за 

лятото, да назначи деца на наши членове. Например, аз да назнача детето на г-н Шоселов, за 

да може тия деца които искат да се учат и развиват да карат стаж другаде, а не във фирмата на 

родителите си защото не могат да получат равен старт спрямо другите стажанти. Мисля, че ако 

аз мога да пратя моята дъщеря в някоя друга фирма и аз да приема сина на някой друг да 

поработи през лятото 2-3 месеца в една реална българска компания, да види как се развива 

стокооборота, начина на вземане на решения, финанси, управление на логистиката. Много ми 

се иска един такъв проект да заработи в нашия Клуб. Идеята ми е за тези от децата, които искат 

да се реализират, да се учат през лятото вместо да ходят по кафетата, може по половин ден да 

работят, но да работят и да се развиват. Ако някой е мислил по подобен проект, то може 

заедно да свършим много неща за да обучим децата си да бъдат конкурентно способни на 

пазара на труда и изобщо за да може след време да поемат нашите фирми. Имаме няколко 

месеца до лятото и моля всеки, който проявява интерес да се включи за да развием дискусия 

по темата. Смятам, си заслужава да обмислим добре идеята, защото освен, че сме 

работодатели ние сме и родители.  

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев по втора точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Тенчо Руканов.  

Г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия на 

28.10.2010.  

Отношение по въпроса взеха господата Румен Георгиев, Валентин Вълков, Ясен Начев, Иван 

Колев, Христо Динев, Гочо Карагьозов и Пламен Русев.  

Г-н Румен Георгиев предложи паркирането в зелената зона да става с SMS.  

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев по трета точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Ясен Начев.  

Г-н Ясен Начев направи презентация на актуалните мобилни услуги в Мобилтел ЕАД.  

Отношение по въпроса взеха господата Христофор Бунарджиев, Румен Георгиев и Тенчо 

Руканов.  



Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев по четвърта точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Георги Георгиев, който представи вината на винарска изба Тера 

Тангра като същевременно започна дегустацията им.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

закри заседанието.  


