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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001- 1.019  
„Гъвкави възможности за заетост и учения в предприятия 

с променлив интензитет на дейността” 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Период за прием 
документи: 

От 05 януари 2017 г. до 17:30 ч. на 07 март 2017 г. 

Цел на 
финансирането: 

Предоставяне на подкрепа за повишаване на адекватността и уменията на неактивни или 
безработни лица. Повишаване на производителността на труда за по-устойчива заетост 
и заемане на качествени работни места. 

Размер на 
безвъзмездното 
финансиране: 

ü Минимален размер на помощта: 20 000 лв. 
ü Максимален размер на помощта: 391 166 лв. (в режим „de minimis”) 

Процент на 
финансиране: 

ü 100 % от общо допустимите разходи по проекта 

Изисквания към 
кандидатстващите 
организации: 

ü Физическо или юридическо лице, извършващо стопанска дейност, което е 
регистрирано по реда на Търговския закон. 

ü Допустими са само кандидати, развиващи своята дейност в:  
- Сектор С „Преработваща промишленост“; 
- Сектор F „Строителство“; 
- Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“; 

ü Партньорство с други организации (работодатели и обучителни организации) е 
допустимо, но не е задължително. 

Важно:  
Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска 
администрация.  
Кандидат, регистриран по реда на ЗПОО или притежаващ лицензия от НАПОО, може сам 
да провежда обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация. 

Какви проекти и 
дейности са 
допустими: 

Дейност: Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за 
придобиване или повишаване на професионална квалификация, по професионални 
направления 54- Производство и преработка, 582-Строителство, 811-Хотелиерство, 
ресторантьорство и кетеринг, 812-Пътувания, туризъм и свободното време, 813-Спорт 
по СППОО 
 
Безработно или неактивно лице е задължително да се включи в едно пълно обучение за 
професионална квалификация или по ключова компетентност. 

ü Изисквания за минимална продължителност и допустима цена: 
- За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.; 
- За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.; 
- За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.; 
- За част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-

малка от 200 учебни часа – 400 лв.; 
- За част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-

малка от 300 учебни часа-600 лв. 
- За част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-

малка от 600 учебни часа-1125 лв. 
 

Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови 
компетентности: „Общуване на чужди езици“, „Дигитална компетентност“, 
„Обществени и граждански компетентности“ 

ü Изисквания за минимална продължителност/брой нива и допустима цена: 
- За обучения поп ключова компетентност 2–продължителност не по-малка от 300 

учебни часа и три нива на обучение–700 лв. 
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-  За обучения по ключова компетентност 4–продължителност не по-малка от 45 
учебни часа–250 лв. 

- За обучения по ключова компетентност 6-продължителност не по-малка от 30 
учебни часа-140 лв.  
 

Включване на неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател 
/задължителна дейност/ 
- Не се допускат лица, които са били заети в предходните 3 месеца. 

 
Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лица 
при непълно работно време, включително осигуряване на достъп до продължаващо 
обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална 
подготовка на кадрите/незадължителна дейност/. 
- Работодателят е длъжен да осигури заетост минимум 25% от обучените неактивни 

или безработни лица за период не по-малък от 3 месеца след приключване на проекта. 

Какви разходи са 
допустими: 

ü Разходи за персонал 
- Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наети лица за 

времето, в което лицата посещават съответното обучение 
- Разходи за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето, 

през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за 
професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности. 

- Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица 
Важно:  
Разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица са в размер на 
10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населено място и по 15,00 лв. при извън 
населено място/минимум 6 учебни часа/. 
 
ü Разходи за услуги 

- Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация 
и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия 

- Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности-
разходи за обучения на лица от целевата група по ключова компетентност 2 
„Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и 
ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ 

Важно: 
Общата стойност за всички обучения за едно лице не трябва да надвишава 2 500 лв.  
В стойността на обучението трябва да са включени всички присъщи разходи за него, като 
оригинални учебни материали, консумативи, застраховки при обучение за професионална 
квалификация, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на 
преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база и всички 
административни, режийни и други разходи. 
 
ü Непреки разходи 

- Разходи за организация и управление за в размер на 10% от допустимите преки 
разходи, включително свързани с възнагражденията на персонала по управлението на 
проекта. 

Максимален срок: Крайният срок за изпълнение на проектите е 31.12.2018 г. 

Общ бюджет на 
процедурата: 

30.000.000 лв 

	


