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Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и 

постигане на адекватни на изискванията на бизнеса 

знания и умения на заетите лица от всички

възрастови групи “ 

от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие

на МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН



ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ

Средства от ЕСФ

(сума/процент)

Национално 

съфинансиране

(сума/процент)

352 044,00 лв. 

(100 %)

299 237,40  лв. 

(85%)

52 806,60 лв. 

(15%)

средства от 
ЕЗФРСР

нац. 
съфинансиране



ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРОЦЕДУРАТА

➢ Увеличаване броя на заетите лица с придобита и/или

подобрена професионална квалификация и/или ключови

компетентности.

➢ Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско

образование, придобили нови знания и умения.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустимите кандидати по настоящата процедура са:

➢ Работодатели

„Работодател“ е всяко физическо лице или юридическо лице,

което извършва стопанска дейност, независимо от

собствеността, правната и организационната си форма.

➢ Общински предприятия, които имат икономическа и правна

самостоятелност по смисъла на ЗОС.



ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ

➢ Допустими партньори са:

- Работодатели;

- Неправителствени организации.

- Общински предприятия, които имат икономическа и правна

самостоятелност по смисъла на Закона за общинската

собственост.

➢ Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а

не задължително.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейностите, които ще се изпълняват на

територията на МИГ-Радомир- Земен за:

➢ Обучения за придобиване на професионална квалификация са

обученията, регламентирани в Закона за професионалното

образование и обучение (ЗПОО). Предоставят се от

лицензирани Центрове за професионално обучение (ЦПО) -

http://www.navet.government.bg/bg/statut-na-tspo/.

➢ Обученията могат да бъдат и по част от професия.

1. Предоставяне на обучение за повишаване на
професионалната квалификация и/ или за придобиване на
нова на заети лица.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ Обученията се организират от работодатели за заетите в

техните предприятия лица, при необходимост от повишаване

на знанията и уменията по съответната ключова компетентност

или придобиване на нова във връзка с конкретно работно

място.

➢ Обученията по ключови компетентности трябва да бъдат

извършени от организации или преподаватели с опит в

представянето на обучения по съответната компетентност.

➢ 2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови
компетентности на заети лица.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ Обучението има за цел да изгради или да надгради

професионалните знания и умения с цел повишаване на

професионалната подготовка на кандидатите. Дейността

предвижда специфични обучения, различни от обученията за

професионална квалификация и ключови компетентности.

➢ Обучението трябва да съответства на необходимостта на

работодателя, дейността на фирмата или да е в съответствие със

задълженията на обучаващите се.

3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-
добра професионална реализация и повишена професионална
подготовка на кадрите.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ Въвеждане на интерактивни методи за обучение;

➢ Тестване на иновативни практики и подходи в областта на

обучението и др.

➢ Прилагане на иновативни инструменти за обучение на заетите

чрез „учене чрез правене“ и др.

➢ въвеждане на системи за самообучение;

➢ въвеждане на собствени системи за вътрешно - фирмено обучение

и др.

4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през
целия живот.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ не е допустимо провеждането на обучения по професионална

квалификация и ключови компетентности в дистанционна

форма на обучение.

➢ допуска се едно лице да бъде включено само в едно обучение

по професионална квалификация и/или едно по ключови

компетентности.

➢ всяко проектно предложение задължително следва да

включва дейността/тите “Предоставяне на обучение за

повишаване на професионалната квалификация и/или за

придобиване на нова на заети лица”, “Предоставяне на

обучение за придобиване на ключови компетентности на заети

лица”



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ Недопустимо е включването само на дейност “Осигуряване на

достъп до продължаващо обучение с цел по-добра

професионална реализация и повишена професионална

подготовка на кадрите или “Осигуряване на достъп до

иновативни форми за учене през целия живот”.

➢ Същите могат да имат само допълващ характер на дейностите

1 и 2.



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими за подпомагане са следните разходи:

➢ Разходи за обучения;

➢ Непреки разходи – разходи за възнагражденията на

персонала по администриране на проекта - ръководител на

проект, технически сътрудник, счетоводител и друг

експертен или технически персонал, както и

административните разходи, свързани с управлението на

проекта (режийни разходи, консумативи и материали, наем,

разходи за командировки) и разходи за информация и

комуникация, посочени за допустими в документите по чл.

26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.



ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

➢ Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, на

възраст над 54 години;

➢ Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, със

средно и по-ниско образование (без ограничение във

възрастта).

➢ Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща

целева група от различни източници за една и съща

дейност.

➢ Приоритет се дава на проектни предложения, които

включват и двете целеви групи участници - заети лица над

54 г. и такива със средно и по-ниско образование.



РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова

помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в

следните минимални и максимални граници:

➢ Минимален размер - 97 790,00 лв.

➢ Максимален размер - 352 044,00 лв.

➢ В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова

помощ се включват планираните преки и непреки разходи в

бюджета на проектното предложение;

➢ Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП)

е до 100% от общата стойност на допустимите разходи.



МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ПОЛУЧИЛО ФИНАНСИРАНЕ

➢ Проектните предложения се изпълняват в срок до 24

месеца от подписване на административен договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

➢ Крайният срок за изпълнение на проекти, получили

финансиране по настоящата процедура е 30.06.2023 г.



ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ:

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по

Мярка 2.1.6 „Повишаване квалификацията и постигане на

адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на

заетите лица от всички възрастови групи“ от Стратегия за

ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани

на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” –

http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната

система за управление и наблюдение на средствата от

Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН

2020/ в модула за електронно кандидатстване:

http://eumis2020.government.bg/ .

http://www.migradomir.org/
http://eumis2020.government.bg/


За контакти:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


