
 
СХЕМА „АКТИВНИ” 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 

Информираме ви, Министерството на труда и социалната политика стартира първата си 

грантова процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”.  

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- 

годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. 

не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Процедурата е насочена към 

идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни 

младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна 

заетост, обучение или връщане в образование. 

 

Краен срок  

 

Крайният срок за представяне на предложенията е 31.08.2015 г. 23:59 часа. 

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект 

 

Минимални и максимални граници на всеки проект, не могат да по-малко от: 

200 000 лева 

и повече от: 

391 166 лева 

 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 

Финансовата подкрепа има характера на държавна помощ, която се разпределя 

между партньорите в проект, според тяхното участие. 

 

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем 

за придобиване на професионална квалификация не може да надхвърля: 

- 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.; 



 
Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем 

за обучение за придобиване на ключови компетентности не може да надхвърля: 

- за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” и с 

продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.; 

- за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с 

продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.; 

 

Кой може да кандидатства: 

 

Кандидат може да бъде всяко от изброените лица: 

организация; 

 

 

 

 

служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда); 

 

едприятия по чл. 52 

от ЗОС). 

 

По тази процедура за подаване на проектни предложения, кандидатът може да участва 

самостоятелно или в партньорство. Партньори на кандидатите за безвъзмездна 

финансова помощ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които 

участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансова 

изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване 

дейности от проекта. 

 

ВАЖНО! 

Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, "Работодател" е всяко 

физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго 

организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, 

организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други 

подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово 

правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние 

и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател. 

 

В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящата операция 

могат да бъдат само органи за изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и 

общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС. 

 



 
Дейности, които ще се финансират: 

 

1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст 

включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им 

на пазара на труда, в т.ч.: 

 

 

 

 

 

 психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на 

труда; 

 

образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на 

образованието; 

към включване в обучение; 

 

 

неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. 

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа. 

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или 

ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална 

компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след 

обучението (по заявена готовност от работодател). 

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични 

групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца. 

 

ВАЖНО! 

Всеки проект трябва да включва информация за прилаганата от организацията/те 

методология за идентифициране, която следва да е част от проектното предложение и 

подлежи на оценка. Методологията трябва да отчита спецификите на работа с 

различните групи млади хора в неравностойно положение, които не са нито в заетост, 

нито в образование и обучение. 

 

Продължителност на дейностите 

 

Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 

31.12.2017 г. 

 



 
Териториален обхват и място на изпълнение 

 

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. 

 

Допустимата целева група по настоящата процедура е: Икономически неактивни 

младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в 

дирекция „Бюро по труда“. 

 

ВАЖНО! 

Икономически неактивните младежи могат да бъдат включени като целева група в 

проектите, само ако за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън 

заетост, извън образователната система, както и ако не са били регистрирани в дирекция 

„Бюро по труда“ през предходните 12 месеца (условията са кумулативни). 

 

Подаване на проекта 

 

ВАЖНО! 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да 

бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като 

се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg. 

 

Всички документи можете да изтеглите от страницата на МТСП, Оперативна програма 

2014 – 2020 на следния адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7072  

 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7072

