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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Свободното движение на работещи лица в Европа е право, гарантирано от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (член 45). „Твоята първа 
работа с EURES“ е целева инициатива за трудова мобилност, предназначена да 
помогне на младите хора при намирането на работа и да помогне на 
работодателите да намерят работници в някоя от държавите-членки от ЕС-27. 
 

Тя е едно от ключовите действия за справяне с младежката безработицата и за 
насърчаване на младежката трудова мобилност на водещата инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ — Младежта в движение и на инициативата 
Възможности за младежта1. Целта за 2012—2013 г. е директно да се помогне 
финансово на около 5000 млади хора да намерят работа в държава от ЕС, 
различна от тяхната държава на пребиваване. 

 
„Твоята първа работа с EURES“ може да предостави информация, 
съдействие при търсене на работа, съдействие при наемане на работа и 
финансова подкрепа както за търсещите работа и сменящите работата си 
младежи на възраст 18—30 години, желаещи да работят в друга държава от 
ЕС, така и за предприятията, наемащи млади европейски мобилни работници 
и предлагащи им програма за интеграция. 
 
„Твоята първа работа с EURES“ се отнася за първата възможност за работа, 
предоставена в друга държава от ЕС на всеки търсещ работа/сменящ работата си 
младеж, с подкрепата на това действие за трудова мобилност. То се нарича 
EURES, защото се предвижда да стане част от дейностите на EURES2. 
 
„Твоята първа работа с EURES“ е подготвително действие съгласно бюджета на 
Съюза (2011—2013 г.) и се реализира от Европейската комисия на основата на 
покани за представяне на предложения. Всяка покана за представяне на 
предложения ще определя наличните ресурси и рамката на прилагане на проекти, 
избрани от Комисията по линия на инициативата. Изпълнението на 
подготвителното действие подлежи на правилата на ЕС в съответствие с 
Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане3. 
 
Това ръководство е насочено към младите хора и работодателите, които са 
заинтересовани да научат повече относно това подготвително действие и как да 
участват в него. 
 
Ръководството предоставя информация за: 
 

– целите на подготвителното действие 
– структурата 
– правилата за прилагане 
– финансовата подкрепа, и 
– полезни данни за връзка 

 
 

                                                 
1 COM(2010) 477 окончателен от 15.9.2010 г. и COM(2011) 933 oт 20.11.2011 г. 
2 Допълнителна информация относно EURES в приложения I и II 
3 Регламент (EО,Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (OВ L 248, 16.9.2002 г.) и Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. (OВ L 357, 31.12.2002 г.)  
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2. ЦЕЛИ 

„Твоята първа работа с EURES“ има за цел да бъде инструмент, който да 
допринесе за: 

– подобряване на функционирането на пазарите на труда в ЕС, главно чрез 
предоставяне на помощ за заемането на свободни работни места, за които 
трудно се намират кандидати 

– улесняване на преходите на пазара на труда, особено на първия преход от 
образование или обучение към трудова заетост 

– намаляване на пречките пред трудовата мобилност, които възпрепятстват 
свободното движение на работници в Европа, и 

– постигане на целта за заетост от стратегията „Европа 2020“ за наемане на 
работа на 75% от населението на ЕС на възраст 20—64 години до 2020 г. 

Икономическата криза засегна младите хора много сериозно. Повече от пет 
милиона млади европейци търсят работа. В действителност половината от 
младите хора в Европа са готови или имат желание да работят в чужбина, но 
липсата на подкрепа или средства при търсене на работа обезкуражава много от 
тях да предприемат първата стъпка. 

В същото време, въпреки че настоящата перспектива за работа не е особено 
благоприятна, много свободни работни места остават незаети поради липсата на 
подходящи кандидати за работа сред наличната работна сила. Работодателите сe 
лишават от много млади европейски мобилни работници, които биха направили 
техните предприятия по-иновативни и конкурентоспособни. 

Благодарение на дружествата, които работят в по-широка географска област и по-
лесното от когато и да е било признаване на образователните квалификации в 
други европейски държави младите хора имат достъп до повече възможности за 
работа, а предприятията имат достъп до по-голяма група талантлива работна сила. 

Следователно „Твоята първа работа с EURES“ може да допринесе за 
намаляване на дисбалансите на трудовия пазар на равнище ЕС чрез насърчаване 
на трудовата мобилност, по-специално между държавите от ЕС с висока 
безработица сред младите хора и тези държави, изправени пред недостига на 
работници с умения в конкретни икономически сектори. 

Особено внимание ще се обърне на насърчаването на участието на малките и 
средните предприятия (МСП) в действието, за да се използва потенциалът на МСП 
за наемане на млади мобилни работници.  
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3. СТРУКТУРА 

„Твоята първа работа с EURES“ предоставя практическа и финансова подкрепа 
за назначаване на работа на търсещи работа или сменящи работата си младежи, в 
дружества, намиращи се във всяка една от държавите от ЕС. 
 
Европейската комисия отговаря за проектирането и цялостното управление на 
подготвителното действие. 
 
Главните участници са следните: 
 

– млади хора 
– работодатели и по-специално малките и средните предприятия (МСП) 
– служби по заетостта (наричани по-нататък „служби по заетостта 

относно „Твоята първа работа с EURES“) 
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4. ПРИЛАГАНЕ 

4.1. Кой може да се възползва от „Твоята първа работа с EURES“? 

4.1.1. Млади хора 

Всички млади хора 

– на възраст 18—30 години 

– граждани на някоя от 27-те държави-членки на ЕС 

– законно пребиваващи в някоя от 27-те държави-членки на ЕС, 

които искат да намерят работа в държава-членка4, различна от тяхната държава на 
пребиваване. 

Могат да участват млади хора, както са определени по-горе, независимо от тяхното 
ниво на квалификация, трудов опит или икономическо и социално положение. 

Долната (18) и горната (30) възрастова граница за всеки млад кандидат важи към 
момента, когато кандидатства за работата. Всяко търсещо работа лице може да 
получи работа и след 30-годишна възраст, при условие че е кандидатствал преди 
да навърши 31 години. 
 
 

4.1.2. Работодатели 

В „Твоята първа работа с EURES“ могат да участват всички предприятия, които 
са законно учредени в 27-те държави-членки на ЕС. Всички дружества имат право 
да получат едно и също ниво на предоставяне на услугата. Само малките и 
средните предприятия обаче могат да получат финансова подкрепа от бюджета на 
ЕС. 

За целите на „Твоята първа работа с EURES“ като малко и средно предприятие 
се определя предприятие с персонал до 250 човека. Малките и средните 
предприятия представят 85% от нетните нови работни места в ЕС, създадени 
между 2002 и 2010 г. Въпреки това, малките и средните предприятия не наемат 
често персонал от други държави-членки.  

Трудовата мобилност в Европа е възпрепятствана преди всичко от проблеми, 
свързани с езиците и социално-културните проблеми. Малките и средните 
предприятия не са склонни да предоставят необходимата помощ и обучение, за да 
интегрират работници от други държави. Разходите, необходими за преместване, 
осигуряване на съдействие и обучение, обезсърчават малките дружества да търсят 
служители в чужбина. 

Следователно финансовата помощ, която се предоставя от „Твоята първа 
работа с EURES“, е насочена към подпомагане на малките и средните 
предприятия, които се интересуват от наемането на работници от друга държава от 
ЕС, при прилагането на програма за интеграция на работници след назначаване5. 
 
 

                                                 
4 Без да се засяга прилагането на преходните мерки от някои от 25-те държави-членки на ЕС по 
отношение на европейски работници от Румъния и България. При подготвителното действие „Твоята 
първа работа с EURES“ ще спазват във всички случаи преходните мерки, които са в сила. Можете да 
намерите допълнителна информация на адрес http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=466, 
документ „Обобщена таблица на политиките на държавите-членки“. 

5 За допълнителна информация моля вижте раздел 5. 

 6

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=466


4.2. Кои работни места са допустими? 

Предложенията за работа следва да бъдат достъпни за гражданите от други 
държави-членки. За да бъдат допустими съгласно подготвителното действие 
„Твоята първа работа с EURES“, всички работни места трябва да са 
съобразени с националното законодателство и със следните критерии: 
 

– да се намират в държава от ЕС, различна от държавата на пребиваване на 
търсещия работа младеж 

 
– да гарантират заплащане и минимална продължителност на договора от 6 

месеца 
 

Договорните отношения между работодателя и търсещото работа лице ще се 
уреждат от приложимото трудово право във всяка държава-членка.  
 
Целта на „Твоята първа работа с EURES“ е да улесни достъпа на младите хора 
до действителни работни места и да улесни работодателите при намирането на 
работна сила, когато са неспособни да я открият на местно, регионално или 
национално равнище. 
 
Стажовете/професионалните практики не са обхванати от подготвителното 
действие „Твоята първа работа с EURES“. Също така тази инициатива не се 
прилага по отношение на трудови договори, които попадат в обхвата на 
директивата относно командироването на работници6. 
 
 

4.3. Кой ще реализира „Твоята първа работа с EURES“? 

Службите по заетостта относно „Твоята първа работа с EURES“ са 
организациите на пазара на труда, избрани от Европейската комисия съгласно 
покани за представяне на предложения. 
 
Те ще бъдат отговорни за предоставяне на информация на лица, търсещи работа, 
и на работодатели, както и за съдействие при търсене на работа, съдействие при 
наемане на работа и финансова подкрепа на допустимите участници.  
Дейности с ограничен мащаб започнаха през 2012 г. само с четири служби по 
заетостта, тъй като „Твоята първа работа с EURES“ е пилотна инициатива. 
Очаква се общият брой на назначенията на работа за периода 2012—2013 г. да 
бъде ограничен до около 5000. 
 
Всички служби по заетостта относно „Твоята първа работа с EURES“ ще бъдат 
включени в инициативата и Комисията ще координира дейностите им. 
 
Европейската комисия носи цялостна политическа и финансова отговорност за 
управлението на подготвителното действие „Твоята първа работа с EURES“. 

 

                                                 
6 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. 
За допълнителна информация моля направете справка с: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471 
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4.4. Млади хора и работодатели: как можете да участвате? 

Работодателите могат да желаят да наемат млади мобилни работници от чужбина 
и да регистрират а) свободно работно място; младежите, търсещи работа, могат да 
желаят да намерят възможности за работа в други държави от ЕС. 
 
Службите по заетостта относно „Твоята първа работа с EURES“ могат да 
предоставят на работодателите информация за регистриране на свободни работни 
места и подкрепа при набиране на персонал. Лицата, търсещи работа, могат да 
посетят препоръчаните връзки, за да потърсят информация за възможности за 
кандидатстване, по-специално за съществуващи свободни работни места или 
проекти за набиране на персонал. Не може да има голяма полза от 
спекулативните заявления, ако не са налични свободни работни места за конкретни 
профили на свободни работни места. 
  
Нуждите от набиране на персонал се определят от нуждите на националния пазар 
на труда. Те могат да варират във времето. В рамките на „Твоята първа работа 
с EURES“ не може да бъде поет ангажимент за намиране на работа на всеки 
търсещ работа младеж в друга държава от ЕС или за намиране на мобилна 
работна сила за всеки работодател, когато той/тя я търси в чужбина. 
Възможностите за назначаването на работа и работните потоци до голяма степен 
ще се определят от нуждите и условията на пазара на труда. 

 
За да научите повече за регистрирането на свободни работни места или за 
възможности за работа, следвайте връзките за контакти, посочени в приложение I 
от настоящото ръководство. 

 
Тъй като това е подготвително действие, услугите не се предоставят непременно 
във всички държави от ЕС. Ако във вашата страна няма звено за връзка относно 
„Твоята първа работа с EURES“, можете да направите запитване до някоя от 
съществуващите служби за заетост в други държави от ЕС. 
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5. ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ СЪЮЗА 

Целта на финансовата подкрепа, предоставяна от „Твоята първа работа с 
EURES“ е да се допринесе за покриване на разходите, направени от целевите 
групи във връзка с транснационални или трансгранични дейности за назначаване 
на работа. 
 
Както и при други мобилни дейности, съфинансирани от Комисията, механизмът за 
финансиране, използван от „Твоята първа работа с EURES“, ще бъде 
финансиране с фиксиран размер. Той включва също така и опростена процедура 
по докладване от целевите групи. 
 
Ако условията за предявяване на искане за финансиране са спазени и 
одобрени от съответните служби по заетостта (виж следващите раздели), 
търсещите работа лица могат да получат финансова подкрепа преди да пътуват в 
чужбина. Финансирането, предоставено за МСП, зависи обаче от решението на 
работодателя за това дали за новоназначения(те) мобилен(ни) работник(ци) ще се 
прилага програма за интеграция след назначаване на работа и то ще се отпуска по 
предварително писмено искане. 
 
 

5.1. Млади хора 

Покриване на пътните и дневните разходи, направени за пътуване за 
провеждане на събеседване и/или за преместване в друга държава от ЕС с цел 
започване на работа. 
 
Всеки търсещ работа мобилен младеж, както е описано в раздел 4.1.1, който 
кандидатства за работа в друга държава от ЕС чрез „Твоята първа работа с 
EURES“ и отговаря на посочените по-долу условия, ще има право да получи 
финансова подкрепа преди да се премести в чужбина след решение на 
съответната служба по заетост относно „Твоята първа работа с EURES“ в 
съответствие с процедурите и условията, определени на национално равнище. 
  
Помощите с фиксиран размер подпомагат пътните и дневните разходи, направени 
от младия кандидат за работа или по време на фазата за избор на работа, при 
условие че е пътувал в чужбина за провеждане на събеседване, или при 
установяването в държавата по местоназначение, след като е получил работа в 
друга държава-членка. 
 
 

5.1.1. Пътуване в чужбина за провеждане на събеседване 

Изразът „събеседване“ се отнася за индивидуален диалог с един или повече 
работодатели. Той може да включва и избор въз основа на провеждане на 
конкурси. Пътуването в чужбина за провеждане на събеседване не е задължително 
— това е просто една от няколкото подходящи процедури за подбор. 
 
Също така получаването на финансова подкрепа за пътуване в чужбина за 
провеждане на събеседване не е право. Поканите се съгласуват между 
работодатели, участващи в „Твоята първа работа с EURES“, и съответните 
служби по заетостта. При вземане на решението винаги трябва да се имат предвид 
вероятността от успешно намиране на подходящо работно място, 
продължителността на пътуването и разходите, които ще бъдат направени от 
търсещото работа лице. Кандидатът за работа има право да приеме или откаже 

 9



пътуване за провеждане на събеседване или да предложи друг начин за 
провеждане на събеседване. 
 
Ако събеседването(нията) за работа в чужбина е/са одобрено(и), кандидатът за 
работа може да получи финансова подкрепа само за едно пътуване в чужбина за 
събеседване за работа в друга държава-членка. Поради тази причина е за 
предпочитане пътуването да се осъществи, когато кандидатът за работа е 
преминал през процедура за подбор или когато са налице няколко събеседвания 
и/или възможности за избор на работа. Продължителността на пътуването може да 
варира според нуждите за набиране на персонал и/или географското разстояние, 
като средната продължителност е два дни. 
 
Изчисляването на помощта се извършва въз основа на географското разстояние 
между мястото на пребиваване на търсещото работа лице (или най-близкия голям 
град) и мястото в държавата по местоназначение, където ще се проведе(ат) 
събеседването(нията) (или най-близкия голям град)7. В интерес на търсещото 
работа лице е да използва най-евтините транспортни средства. 
 
 

5.1.2. Назначаване на работа в друга държава от ЕС 

Ако кандидатът за работа е нает да работи в друга държава от ЕС, той/тя има 
право да получи помощ (с фиксиран размер) преди да напусне държавата на 
пребиваване. Това е подпомагане за пътните и дневните разходи (включително 
настаняване), възникнали във връзка с установяването в държавата по 
местоназначение. Тази помощ се отпуска единствено ако мобилният работник 
сменя своята държава на пребиваване. 
 
 

5.1.3. Други приложими правила 

Пътуването за провеждане на събеседване и предложението за работа винаги 
трябва първо да бъдат потвърдени писмено от работодателя, който ще предостави 
всички правни подробности, практически данни и данни за връзка, считани за 
необходими за търсещото работа лице. 
 
Всички други разходи, направени от търсещото работа лице на национално 
равнище или в чужбина, няма да бъдат покривани чрез финансовата подкрепа от 
„Твоята първа работа с EURES“. 
 
Младите работници, наети чрез „Твоята първа работа с EURES“, могат да се 
възползват от програмата за интеграция. предоставена от наемащото МСП, или 
вероятно от подготвително обучение (преди заминаването или при пристигането в 
държавата по местоназначение), предоставено от съответната служба по 
заетостта.  
 

 

 

                                                 
7 Ако пътуването включва различни места в една държава от ЕС или в няколко държави от ЕС, 
одобрената помощ следва да се изчислява всеки път въз основа на разстоянието между мястото на 
пребиваване на търсещото работа лице и най-отдалеченото място на провеждане на събеседването. 
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5.1.4. Преглед на приложимите правила за финансиране от ЕС 

 
ТАБЛИЦА I 

 
ПОМОЩ ЗА ТЪРСЕЩ РАБОТА МОБИЛЕН МЛАДЕЖ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ(НИЯ) 

В ДРУГА ДЪРЖАВА ОТ ЕС 
Сума (евро) 

Държава по 
местоназначение Разстояние 

< или = 500 кm 
Разстояние 

> 500 кm 

Правило за 
разпределение 

Задължения за 
докладване 

Всяка от 27-те 
държави-членки  

200 300 

Автоматично 
(т.е. преди да се 

проведе 
събеседването в 
държавата по 

местоназначение) 

Подписана 
декларация от 
търсещия работа 
мобилен младеж 

 
 
 

ТАБЛИЦА II 
 

ПОМОЩ ЗА МЛАД МОБИЛЕН РАБОТНИК ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ОТ ЕС  
 (НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА) (*) 

Държава по 
местоназначение 

Сума (евро) 
Правило за 

разпределение 
Задължения за 
докладване 

Австрия 970 
Белгия 920 
България 600 
Кипър 790 
Чешката република 710 
Дания 1200 
Естония 710 
Финландия 1030 
Франция 990 
Германия 890 
Гърция 860 
Унгария 620 
Ирландия 960 
Италия 940 
Латвия 640 
Литва 640 
Люксембург 920 
Малта 780 
Нидерландия 900 
Полша 620 
Португалия 780 
Румъния 600 
Словакия 700 
Словения 780 
Испания 840 
Швеция 1030 
Обединеното кралство 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматично 
(т.е. преди преместване 

в страната по 
местоназначение) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписана декларация 
от мобилния работник  

      (*) Пътни и дневни разходи включени за установяване в страната по местоназначение 
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5.2. Малки и средни предприятия (работодатели) 

Покриване на разходите, направени за програма за интеграция за нови мобилни 
работници. 
 
В случай на международен подбор на персонал интеграцията на работника към 
новата работа може да бъде улеснена чрез подходяща подкрепа след назначаване 
на работа. Малките и средните предприятия, наемащи персонал, имат право на 
финансова подкрепа, която да спомогне за покриване на разходите, направени за 
програма за интеграция за новия(ите) млад(и) мобилен(ни) работник(ци), както е 
определено в раздел 4.1.2 по-горе. 
 
Прилагането на програма за интеграция от страна на МСП е по избор и това не 
възпрепятства малките и средните предприятия да участват в дейностите за 
набиране на персонал по „Твоята първа работа с EURES“. 
 
Програмата за интеграция се състои от пакет от въвеждащо обучение и вероятно 
други дейности за подкрепа, предоставени от страна на работодателя за новия 
млад мобилен работник с оглед улесняването на неговата/нейната интеграция в 
предприятието и намаляване на пречките пред трудовата мобилност. 
 
Програмата може да съдържа един или повече от следните компоненти: 

 
 Обучение 

То може да се състои в предоставяне в полза на работника на външна или 
вътрешна форма на обучение или обучение в хода на работата, 
 

– за да придобие специални умения и компетенции 
– за да го/я запознаят с целите и ценностите на предприятието 
– за да повиши осведомеността си по отношение на работата или 

управленските процедури, необходими за изпълнение на работните 
дейности 

– за да се запознае с обхвата и структурата на работата (напр. 
посещения в клоновете на дружествата, контакти с клиенти и т.н.) 

– за да се гарантира подкрепа от страна на ментор (напр. от старши 
работник) 

– за да се отговори на всякакви други нужди от обучение(я) 

 
 Езиков курс 

Той е свързан с предоставянето на достъп до вътрешна или външна 
форма на обучение за подобряване на писменото и говоримо владеене на 
езика на приемащата държава и/или друг работен език, който се изисква 
за извършване на работата. 

 
Компонентите на обучението на програмата за интеграция могат да бъдат 
допълнени със: 

 
 Административна помощ и улесняване на установяването 

Тя се състои от предоставяне на помощ за преселване на новия млад 
мобилен работник с цел да се улесни неговата/нейната интеграция в 
новата държава, напр. преместване, помощ при намиране на подходящо 
жилище, регистрация за пребиваване, разрешение за работа, признаване 
на квалификации, образование за децата и т.н. 
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Работодателят е свободен да определи степента и съдържанието на програмата за 
интеграция на работника(ците). Въпреки това програмата за интеграция винаги 
трябва да включва поне един компонент, свързан с обучение. Равнището на 
компонентите за обучение може да варира от основно до цялостно и да бъде 
комбинирано с административна помощ и улесняване на установяването в 
зависимост от нуждите и практиката на МСП. 
 
Основното въвеждащо обучение се състои от основен модул за обучение, 
включително един от следните компоненти: професионално обучение или езиков 
курс.  
 
Цялостното въвеждащо обучение се състои от по-специализиран план за 
обучение, включително два или повече модула за обучение, свързани с работата и 
нуждите и на новия млад мобилен работник, и на предприятието, например 
професионално обучение или езиков курс. 
 
Програмата за интеграция може да се прилага в последователни или отделни 
периоди, при условие че е започнала в рамките на първите три седмици от 
започване на работа на младия служител. Няма специални изисквания за нейната 
продължителност. Все пак планът за обучение следва да е реалистичен с цел да се 
постигнат очакваните резултати от обучението. 
 
За да бъде допуснат до финансиране, работодателят (МСП) трябва да подаде 
заявление за финансова подкрепа, съдържащ информация за планираната 
програма за интеграция. Допълнителна информация и формуляри за 
кандидатстване могат да бъдат получени от „служби по заетостта относно 
„Твоята първа работа с EURES“ (данни за връзка в приложение I). 
 
 

5.2.1. Преглед на правилата за финансиране 

В таблица III по-долу се представя разбивка на фиксираните суми, приложими за 
държавите-членки, основаващи се на характера на предлаганото обучение и броя 
на наетите работници. Всяко малко и средно предприятие, което набира мобилни 
работници в рамките на един или няколко проекта за набиране на служители за 
период от една година и им предоставя поне основно въвеждащо обучение, има 
право да получи финансова помощ, която се равнява на броя на младите 
служители, отпусната в действителен размер до прага от 20 000 EUR на година.  
 
Фиксираните ставки се отнасят за всички възможни компоненти на програмата за 
интеграция (т.е. обучение, както и административна помощ и улесняване на 
установяването). 
 
Дейности, които не са пряко свързани с процеса на интеграция на новия мобилен 
работник, няма да бъдат допустими за финансова подкрепа. 
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ТАБЛИЦА III 
 

ФИКСИРАНИ СТАВКИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МСП ЗА 
МЛАДИ НАЕТИ РАБОТНИЦИ (**) 

Основно въвеждащо 
обучение 

 (евро) 

Цялостно въвеждащо 
обучение (евро) 

Правило за 
разпределяне 

Задължения за 
докладване 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

  

 
 
 
 

Държава, в която 
се извършва 
наемането 

1 – 5 
работника 

> 5 
работника 

1 – 5 
работника 

> 5 
работника 

Австрия 810 650 970 810 
Белгия 770 620 920 770 
България 500 400 600 500 
Кипър 660 530 790 660 
Чешка 
република 

590 470 710 590 

Дания 1000 800 1200 1000 
Естония 590 470 710 590 
Финландия 860 690 1030 860 
Франция 830 660 990 830 
Германия 740 590 890 740 
Гърция 720 570 860 720 
Унгария 520 420 620 520 
Ирландия 800 640 960 800 
Италия 780 620 940 780 
Латвия 530 420 640 530 
Литва 530 420 640 530 
Люксембург 770 620 920 770 
Малта 650 520 780 650 
Нидерландия 750 600 900 750 
Полша 520 420 620 520 
Португалия 650 520 780 650 
Румъния 500 400 600 500 
Словакия 580 460 700 580 
Словения 650 520 780 650 
Испания 700 560 840 700 
Швеция 860 690 1030 860 
Обединено 
кралство 

830 660 1000 830 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условно: 
необходимо е 

да се 
кандидатства 

за 
финансиране и 

да се 
предостави 
контролен 
списък за 
обучение 

 
 
 
 
 
 

Копие от план за 
обучение + 
подписана 
декларация/списъци 
от участниците в 
обучението или 
подписано копие на 
формуляра за 
регистрация за 
обучение или 
подробен план за 
обучение, подписан 
от 
инструктор/обучаващ 
или лице, 
предоставящо 
обучение, или други 
подобни документи 

      (**) Ставки за нает работник 
 
 

5.3. Плащания 

На търсещите работа млади хора (събеседване) или наетите работници 
(назначаване на работа) следва да им бъдат отпуснати средства преди да се явят 
на събеседване за работа в друга държава от ЕС и/или да се преместят на нова 
работа в държавата по местоназначение. 
 
Работодателите могат да претендират за плащане само след като младият(те) 
мобилен(ни) работник(ци) е(са) започнал(и) работа в дружеството и е започнало 
прилагането на програмата за интеграция. 
 
Допълнителна информация относно двата вида финансова подкрепа и 
разплащателните процедури може да бъде получена от „служби по заетостта 
относно „Твоята първа работа с EURES“ (приложение I). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: ДАННИ ЗА ВРЪЗКА 

 

 Служби по заетостта 
 

За допълнителна информация относно условията за участие и звената за връзка на „службите 
по заетостта относно „Твоята първа работа с EURES“ на равнище ЕС моля направете справка в 
уебсайта  
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob 
 
 
 

 
EURES — Европейски портал за трудова мобилност 

Порталът EURES предлага информация за тенденциите на пазара на труда и 
свободните работни места в държавите от Европейското икономическо пространство 
(ЕИП)*. 

Той предоставя също практическа информация за условията на живот и труд в 
държавите от ЕС, както и достъп до онлайн база данни, съдържаща автобиографии на 
лица, търсещи работа. 

http://eures.europa.eu 

* Повече информация относно EURES и държавите от ЕИП в приложение II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ 

Помощ — фиксирана сума 
 
Компетенции — доказана способност за използване на знания, умения и лични, 
социални и/или методологични ресурси, при работа или обучение и при 
професионално и личностно развитие (източник: препоръката относно Европейската 
квалификационна рамка) 
 
Държава на пребиваване — има се предвид държавата, в която бъдещият млад 
работник пребивава (т.е. мястото, посочено в личната му карта или друг равностоен 
документ) към момента на кандидатстване за работа в друга държава-членка. Този 
критерий следва да остане непроменен до момента на приемане на работа в чужбина. 
Целта е бъдещия млад работник да приеме работа в „друга държава-членка“, която е 
различна от неговата/нейната държава на пребиваване. 
 
EURES — EURES е създадена през 1993 г. и представлява мрежа за сътрудничество 
между Европейската комисия и обществените служби по заетостта на Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) — 27-те членки на Европейския съюз, както и 
Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. Швейцария също участва в сътрудничеството 
EURES. 
 
EURES има уеб портал (http://eures.europa.eu) и мрежа от повече от 850 съветници. Тя 
предоставя информация, съвети, насоки, услуги по намиране на съответствие между 
умения и свободни работни места и услуги за трудова заетост в полза на работниците 
и работодателите, както и в полза на всеки гражданин, желаещ да се възползва от 
правото на свободно движение на работници в ЕИП. 
 
Европейско икономическо пространство (ЕИП) — ЕИП е създадено на 1 януари 
1994 г. в резултат на споразумение между държавите-членки от Европейската 
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Европейския съюз. По-специално то 
позволява на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия да участват във вътрешния пазар на 
ЕС, т.е. да се възползват от правото на свободно движение на стоки, хора, услуги и 
капитали между всички участващи държави. 
 
Финансиране с фиксиран размер — финансиране, което обхваща конкретни 
категории разходи или чрез използване на стандартна фиксирана сума, или чрез 
таблици на единичните разходи. 
 
Програма за интеграция — пакет, състоящ се от въвеждащо обучение, което следва 
да бъде предоставено от работодателя на новия млад мобилен работник с оглед на 
улесняването на неговата/нейната интеграция в предприятието. Пакетът може да 
включва и други услуги за подпомагане. 
 
Лице, търсещо работа — някой, който търси/иска да намери работа. 
 
Кандидат за работа — някой, който кандидатства за едно или повече свободни 
работни места.  
 
Сменящо работата си лице — някой, който е нает на работа, но възнамерява да се 
премести на друга длъжност. 
 
Съпоставяне на профили и свободни работни места — определяне на подходящи 
кандидати за работа за конкретно свободно работно място; процес на намиране на 
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съответствие между профила на търсещо работа лице на пазара на труда и свободно 
работно място със съответната длъжностна характеристика. 
 
Назначаване на работа — отнася се за процеса на заемане на свободно работно 
място, т.е. фактическо преминаване към заетост на регистрирано лице, търсещо 
работа, или сменящо работата си лице. 
 
Свободно работно място — платена длъжност, която е новосъздадена, незаета или 
предстои да се освободи. 
 
Подготвително действие — подготвителни действия, съгласно бюджета на Съюза, се 
предприемат с решение на бюджетния орган (Европейският парламент съвместно със 
Съвета на Европейския съюз) и са предназначени за проверка и изготвяне на 
предложения с оглед възможното приемане на бъдещи действия/програми за 
финансиране в съответствие с политическите приоритети на Съюза. 
 
Наемане — процес, при който работодателят наема даден кандидат и по този начин 
може да попълни свободно работно място. 
 
Умения — способност за прилагане на знания и използване на ноу-хау за изпълнение 
на задачи и решаване на проблеми (източник: препоръката относно Европейската 
квалификационна рамка). 
 
МСП — съкращение за малките и средните предприятия 
 
Дневни разходи — дневни разходи, които покриват разходи за настаняване, храна, 
местен транспорт и разходи за телекомуникации, както и други дребни разходи. 
 
Целеви групи — за целите на настоящото ръководство се отнася за млади хора и 
работодатели (от значение за МСП). 
 
Транснационална трудова мобилност — възможност за преместване от една 
държава от ЕС в друга с цел работа в държавата по местоназначение. 
 
Пътни разноски — отнася се за еднопосочно или двупосочно пътуване от държавата 
на пребиваване до държавата по местоназначение. 
 
Търсещ работа мобилен младеж — млад европеец, търсещ работа в друга държава-
членка.  
 
Млад мобилен работник — младеж, който работи или възнамерява да работи в 
държава, различна от неговата /нейната държава на пребиваване 
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Подготвително действие „Твоята първа работа с EURES“
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