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ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ – Компонент I 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

Информираме Ви, че Министерство на труда и социалната политика обявява 

процедура за подбор на проекти по процедура „Специфични обучения“. Основната цел на 

процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на 

условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за 

предприятията и работните места обучения.  

Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за 

кандидатстване с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по подготовка 

на проектно предложение. 

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17:30 часа.  

 

Териториален обхват: територията на Р България 

 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова    

помощ – Компонент I 

Средства от ЕСФ 

(85%) 

 

Национално съфинансиране 

(15%) 

 

5 000 000 лева 

 

4 250 000 лева 750 000 лева 

Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

Максимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

50 000 лева 3 911 660 лева 

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи: 

 

Не е приложим. 
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Процент на съфинансиране: 

 

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване: 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, в 

зависимост от категорията на предприятието- кандидат/партньор/и е както следва: 

За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по 

проекта. 

За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по 

проекта. 

За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите 

разходи по проекта. 

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта, ако обучението се 

предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение. 

 

Кой може да кандидатства: 

 

Допустими кандидати/партньори са: 

• Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и 

преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. 

Дейности, които ще се финансират: 

 

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности: 

1) Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място 

обучения. 

2) Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни 

и/или безработни и/или заети лица. 

3) Включване на заети лица в специфични1 за конкретното работно място обучения. 

                                                           
1 Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно 

приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява 

квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. 

Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън 

обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015. 
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4) Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит 

сертификат/удостоверение/свидетелство) в несубсидирана заетост при работодател.  

 

ВАЖНО!  По тази дейност се предвижда най-малко 50% от всички 

неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения да 

бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по 

проекта. 

 

ВАЖНО! Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са 

включени неактивни/безработни лица. 

 

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на 

целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 

6 месеца след приключване на проекта. За целта към датата на кандидатстване се подава 

Писмо за намерение (Приложение V). 

За целите на настоящата процедура формите на обучение са дистанционна, смесена и 

присъствена. 

 

Общи изисквания за партньорства: 

 

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва 

самостоятелно или в партньорство.  

Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ са лица, които участват 

съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на 

проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.  
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ВАЖНО! Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително. 

При оценката на проектното предложение, капацитетът на партньора/ите ще бъде 

оценяван отделно от този на кандидата и крайната оценка е средноаритметична от 

оценките на кандидата и партньора/ите.  

 

Допустими целеви групи: 

 

• Неактивни и безработни лица до 29 г. вкл.; 

• Заети лица. 

 

ВАЖНО! За целите на настоящата процедура, лица наети на граждански договор няма 

да се считат за заети лица в предприятията кандидат/партньор/и. 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за допълнителни 

въпроси. При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас по e-mail: 

office@bica-bg.org. 

 


