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1. ОБЩО ОПИСАНИЕ 

Тематична цел 10 „Инвестиране в образование, обучение и професионално обучение 

за придобиване на умения и обучение през целия живот” 

Наименование на 

операцията 

 

ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА  

Наименование на 

програмите, по които ще се 

предоставя безвъзмездна 

помощ
1
 

НП 

Наименование на водещата 

програма по смисъла на §1, 

т.2 от ДР на ПМС 

107/10.05.2014 г.
2
 

НП 

Приоритетна ос № и 

наименование 

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и 

качеството на работните места 

Инвестиционен приоритет 

№ и наименование 

Инвестиционен приоритет 6: Подобряване на равния 

достъп до възможностите за учене през целия живот за 

всички възрастови групи във формален, неформален и 

неофициален вид, осъвременяване на познанията, 

уменията и компетенциите на работната ръка, както и 

насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително 

чрез професионална ориентация и валидиране на 

придобитите компетенции 

Специфична цел № и 

наименование 

Инвестиционен приоритет 6: 

СЦ 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-

ниско образование, придобили нови знания и умения 

Цели на операцията Операцията ще предостави възможност на заети лица със 

средна или по-ниска степен на образование да придобият 

нови или да разширят знанията и уменията си чрез  

придобиване на квалификация и ключови компетенции.  

По този начин тези лица ще повишат адекватността на 

своите умения спрямо актуалните нужди от страна на 

бизнеса.  

В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да 

придобият нови или да усъвършенстват професионалните 

си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки 

и ще улесни продължителна заетост или да заемат по-

качествени работни места. Операцията ще постави акцент 

върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на 

пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, 

които са със средно или по-ниско образование. 

Демаркация и допълняемост Схемата допълва и надгражда мерки за включване в 

                                                           
1
 Попълва се в случай на процедура за интегрирани проектни предложения 

2
 Попълва се в случай на процедура за интегрирани проектни предложения 
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обучение на заети лица, реализирани по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

Тя ще надгради реализираните дейности и постигнатите 

резултати по други проекти, програми и мерки, 

финансирани със средства от националния бюджет, 

Европейския съюз и други източници. В рамките на 

операцията няма да бъдат подкрепяни дейности, 

финансирани по друг проект, програма или каквато и да е 

друга финансова схема, произлизаща от националния 

бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга 

донорска програма. Проверка ще се извършва на ниво 

индивидуален проект, по-конкретно на ниво допустими 

дейности, както и на ниво представител на целева група. 

С оглед демаркацията с ПРСР за заети лица в сектора на 

селското стопанство и горското стопанство няма да бъдат 

подкрепени обученията в областта на хранително-

вкусовата промишленост.   

Продължителност  До 2019 г. 

Териториален обхват Национален обхват 

  

Начин на реализация  Процедура на директно предоставяне, съгласно чл. 25, 

ал.1, т.2 на ЗУСЕСИФ 

Бюджет до (в лева)  50 000 000 лв. 

Друго…………(добавя се, в 

случай на необходимост, 

произтичаща от специфика 

на процедура) 

Не е приложимо 

2. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

Допустими бенефициенти 

(кандидати и партньори) 

Агенция по заетостта 

Изисквания към 

бенефициентите 

(кандидати и партньори)  

(ако е приложимо) 

Не е приложимо 

Допустими дейности 1. Набиране на заявления от лица наети по трудово 

правоотношение за включване в обучения за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация и/или 

за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на 

чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална 

компетентност“. 

2. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение.  

3. Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на 

професионална квалификация по професии или за ключова 

компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова 

компетентност 4 „Дигитална компетентност“.  
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4. Предоставяне на обучение срещу ваучерите. 

Допустими целеви групи  Заети лица по трудово правоотношение със средно или по-

ниско образование. 

 

Лица, наети в структури на администрацията на 

държавната власт на местно и на централно ниво не са 

допустими за участие по процедурата. 

Съответствие с 

нормативната уредба за 

регулиране на държавната 

помощ (ако е приложимо) 

Не е приложимо  

Минимален размер на 

помощта (в лева, ако е 

приложимо) по операцията 

Не е приложимо 

Максимален размер на 

помощта (в лева, ако е 

приложимо) по операцията 

Не е приложимо 

Съфинансиране от страна 

на бенефициента (ако е 

приложимо) 

15 % съфинансиране от страна на заети лица, съгласно чл. 

5 ал. (3) от ПМС 280/2015 г.  

 

 

Допустими разходи (вкл. 

опростено отчитане на 

разходи) 

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на 

Регламент 1303/2013 и Регламент 1304/2013,  ЗУСЕСИФ, 

ПМС № 119/2014 г., ПМС 280/2015 г., както и 

приложимата национална уредба. 

Процент на подкрепата по 

правилата на  ЕФРР съгл. 

чл. 98 от Регламент 

1303/2013 г. (ако е 

приложимо) 

Не е приложимо 

Финансов инструмент (ако е 

приложимо) 

Не е приложимо 

Друго…………(добавя се, в 

случай на необходимост, 

произтичаща от специфика 

на процедура) 

Не е допустимо провеждането на дистанционни 

обучения. 

Входящото образователно ниво за включване в обучени по 

ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ и 

компетентност 4 „Дигитална компетентност“ е успешно 

завършено основно образование. 

За реализиране на възможността за съфинансиране на 

стойността на ваучера от страна на заети лица трябва да са 

изпълнени кумулативно следните условия: 

1. Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на 

обучението, посочена в чл. 5, ал. 2 на ПМС 280/2015 г.  

2. Издаден ваучер с номинална стойност в размер на 

конкретно посочена сума, представляваща 85 % от 

стойността на обучението в зависимост от неговия вид, 

посочена в чл. 5, ал. 2 на ПМС 280/2015 г.  

3. АЗ изплаща на доставчиците на обучения 
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конкретно посочената сума в съответствие с номиналната 

стойност на ваучера, за което доставчикът на обучение 

предоставя съответния ваучер и документ, удостоверяващ 

извършеното съфинансиране от страна на заетото лице. 

 

В споразуменията, сключени по реда на чл.7, ал. 7 от  

ПМС 280/2015 г., подробно се урежда редът и условията за 

разплащане с ваучери. 

3. ИНДИКАТОРИ 

За изпълнение  Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със 

средно и по-ниско образование (под ISCED 4) – 54 

000 

За резултат  Участници със средно и по-ниско образование (под 

ISCED 4), придобили квалификация при напускане 

на операцията – 48 000. 

 

 


