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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 

"Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3" 

Периоди за прием на 

документи: 

От 2 декември 2011 г. до 31 май 2012 г. 

Забележка: Планарни са общо две сесии за оценка на подадените проектни 

предложения: 

• Сесия 1 – проекти подадени до 29 февруари 2012 г. 

• Сесия 2 – проекти подадени до 31 май 2012 г. 

Цел на финансирането: 

Повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на 
предприятията в страната посредством обучение на заетите лица и насърчаване 
инвестирането в развитието на човешките ресурси. 

Максимален процент на 

финансиране: 

Процентът на финансиране от общо допустимите разходи по Компонент 1 и 
Компонент 3 е: 
за общо обучение: 

• микро и малки предприятия – до 80%,  

• средни предприятия – до 70%  

• големи предприятия - до 60% 

за специфично обучение: 

• микро и малки предприятия – до 45%,  

• средни предприятия – до 35%  

• големи предприятия - до 25% 

 

Компонент 2 

Процентът на финансиране от общо допустимите разходи е: 

• микро и малки предприятия – до 100%,  

• средни предприятия – до 80%  

• големи предприятия - до 70% 

 

Максимален размер на 

безвъзмездното 

финансиране  

• Максималната допустима средна стойност на безвъзмездната финансова 
помощ за професионална квалификация на един обучаем не може да 
надхвърля 1125 лв. 

• Максималната допустима средна стойност на безвъзмездната финансова 
помощ за обучения по ключови компетентности на един обучаем не може да 
надхвърля 300 лв. за едно лице. 

Изисквания към 

кандидатите: 

• Работодатели, имащи право да осъществяват дейност на територията на 
Република България в съответствие с действащото българско 
законодателство, с изключение на гражданските дружества по ЗЗД и 
домакинствата; 

• Институции в системата на професионалното образование и обучени, както е 
постановено в чл.18 от Закона за професионалното образование и обучение. 
Когато това е център за професионално обучение, той следва да бъде 
лицензиран от Националната агенция за професионално образование и 
обучение за всяка професия и/или специалност/и, по които ще се извършва 
професионалното обучение (включително преквалификация) при 
осъществяването на проекта, като номерът на лицензията от НАПОО трябва да 
бъде записан във Формуляра за кандидатстване;  

• Организации, представляващи обучения за придобиване на ключови 
компетентности, които не попадат в обхвата на ЗПОО, следва да докажат 
минимален професионален опит от 2 години за провеждащия обучението в 
съответната област.  

• Социално-икономически партньори, в т.ч. сдружения на работодатели, 
браншови организации, съюзи на работници и служители – в качеството им на 
работодатели или Обучаващи организации 
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Индикативен бюджет на 

схемата: 
• 34 млн. евро 

Допълнителна 

информация : 

• Проекти свързани с предоставяне на квалификационни обучения или 
обучения за придобиване на ключови компетентности на заети лица;  

• Курсът да води до придобиване на квалификационна степен или обучението 
да по част от професия, удостоверени чрез съответен документ; 

• Обучението за ключови компетентности следва да завърши със съответен 
документ, удостоверяващ придобитите знания и умения; 

• Запазване на заетостта за срок, не по-малък от 1 година, за лицата, 
преминали успешно обучение. 

Максимален срок за 

изпълнение на проект: 
12 месеца 

Официална информация: http://www.az.government.bg 

Структура, предоставяща 

финансирането: 

Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика 
Междинно звено: Агенция по заетостта  

 


