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Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” 

СЪЗДАВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ НА 
МЛАДЕЖИТЕ, 
ЧРЕЗ ОСИГУРЯ-
ВАНЕ НА ВЪЗМО-
ЖНОСТ ЗА СТАЖ 

15 000 - брой лица, получили 
посреднически услуги 
13 500 - брой лица, преминали стаж 
(последваща заетост) 
90%- дял на лицата, преминали стаж 
(последваща заетост) 

35 000 000 лева 
Допустими разходи: 300 
лв./месечно + осигуровки 
+ 
½ МРЗ за наставник 

Безработни младежи до 29 г., регистрирани в 
бюрата по труда на територията на Република 
България, завършили средно или висше 
образование (дипломирани), без трудов стаж 
по специалността.  
 

2010 - 
2013 г. 
 
 

ПОДКРЕПА ЗА 
ЗАЕТОСТ 

Брой лица, получили посреднически 
услуги – 10 000; 
Брой лица, включени в обучение за 
придобиване на ключови компетентности 
– 9 000; 
Брой лица, включени в заетост – 9 000; 
Дял на лицата, придобили ключови 
компетентности – 95%; 
Дял на лицата със запазена заетост 1 
година след приключване на 
субсидирания период – 30%. 

80 000 000 лева Безработни лица, регистрирани в ДБТ с фокус 
към трайно безработни и безработни с ниска 
професионална квалификация и недостиг на 
умения, безработни с ниско образование и 
безработни от етническите малцинства. 

2012 -
2014 г. 

ПЪРВА РАБОТА Брой лица, включени в обучение за 
придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация – 700; 
Брой лица, включени в обучения по 
ключови компетентности – 1 630; 
Брой лица, включени в заетост след 
обучение – 2 100; 
Дял на лицата, придобили или повишили 
степента си на професионална 
квалификация – 80%; 
Дял на лицата, придобили ключови 
компетентности – 90%. 

20 000 000 лева Безработни младежи до 29-годишна възраст,  
регистрирани в ДБТ. 
Представителите на целевите групи следва да 
отговарят на изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ 
минимално входящо образователно равнище за 
съответната професия или специалност, когато 
се включват в професионално обучение. 

2012 -
2014 г. 

НОВО РАБОТНО 
МЯСТО 

Брой лица, включени в обучение за 
придобиване или повишаване на 

18 000 000 лева Безработни младежи до 29-годишна възраст,  
регистрирани в ДБТ. 

2012 -
2014 г. 
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професионалната квалификация – 1 300; 
Брой лица, включени в обучения по 
ключови компетентности – 900; 
Брой лица, включени в заетост след 
обучение – 2 000; 
Дял на лицата, придобили или повишили 
степента си на професионална 
квалификация – 80%; 
Дял на лицата, придобили ключови 
компетентности – 90%. 

Представителите на целевите групи следва да 
отговарят на изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ 
минимално входящо образователно равнище за 
съответната професия или специалност, когато 
се включват в професионално обучение. 

Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” 

АДАПТИВНОСТ 
 

4700 лица включени в обучение за 
придобиване или повишаване на 
професионалната си квалификация 
930 лица, ползвали преференции за 
транспорт до работното  място 
3760 лица, придобили или повишили 
степента си на професионална 
квалификация 
80 % от лицата, запазили работното си 
място след приключване на 
насърчителните мерки 

5 000 000 лева 
Стипендии до 6 месеца  до 
176 лв. месечно и 
транспортни разходи до и 
от място за обучение, 
различно от адреса на 
местоработата 
 

Лица на непълно работно време с Декларация 
от работодател 

2009 – 
2013 г. 
 

КВАЛИФИКАЦИО
ННИ УСЛУГИ И 
НАСЪРЧАВАНЕ 
НА ЗАЕТОСТТА 
 

18 000 лица, включени в обучение за 
придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация; 
 80% (14 400) от участниците да са 
придобили или повишили степента си на 
професионална квалификация; 
Минимум 50 % (7 200), от успешно 
завършилите квалификационно обучение 
да бъдат в последствие включени в 
заетост за срок не по малко от девет 

36 000 000 лева 
 

Допустими бенефициенти: 
Образователни институции, обучаващи 
институции/организации, работодатели, 
социално-икономически партньори 
Допустими целеви групи 
Безработни лица, регистрирани в ДБТ 
 
 

2009 – 
2013 г. 
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месеца. 
КВАЛИФИКАЦИ-
ОННИ УСЛУГИ И 
ОБУЧЕНИЯ ЗА 
ЗАЕТИ ЛИЦА – 
ФАЗА 3 
 

35 600 лица, включени в програми за 
обучение за придобиване или повишаване 
на квалификацията, ключовите или други 
компетенции  
Не по-малко от 30 % от общия брой лица 
в проекта, включени в програми за 
придобиване на ключови компетенции, от 
които поне 90 % придобили ключови 
компетенции 
Не по-малко от 80 % от включените в 
обучение лица, придобили или повишили 
степента си на професионална 
квалификация 

34 000 000 лева 
Компонент 1 –   4 000 000 
лева, Компонент 2 – 25 
000 000 лева 
Компонент 3 –   5 000 000 
лева 
 

За Компоненти І и ІІ: 
Работодатели  
За Компонент ІІІ: 
Допустими кандидати са работодатели, които 
са получили сертификат за инвестиция клас А 
или клас Б по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от 
Закона за насърчаване на инвестициите. 
Допустими партньори:  образователни и 
обучаващи институции /организации 

2010 – 
2013 г. 
 

АЗ МОГА ПОВЕЧЕ 
 

Най-малко 74 000 лица, включени в 
обучение за  придобиване или 
повишаване на професионална 
квалификация, от които 22000 нови.  
Най-малко 63 000 лица, включени в 
обучение за придобиване на ключови 
компетенции. 
Най-малко 80% дял на лицата, придобили 
или повишили степента си на 
професионална квалификация. 
Най-малко 90% дял на лицата, придобили 
ключови компетенции. 

100 000 000 лева 
 

Наети лица по трудово правоотношение и 
самонаети. Представителите на целевите групи 
следва да отговарят на изискуемото от ЗПОО и 
ЗНЗ минимално входящо образователно 
равнище за съответната професия или 
специалност, когато обучението е за 
придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация. 
Лица, включени в обучение по проекти и 
програми, финансирани от  ОП РЧР, Програма 
ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да 
било друг публичен източник, не могат да 
бъдат включени в обучения от същия тип по 
настоящата операция. Лица, притежаващи 
документ за определена квалификация 
(диплома, свидетелство и др.) не могат да 
получат ваучер за включване в обучение за 
придобиване на идентична или по-ниско ниво 
на същата квалификация. 

2011 – 
2014 г. 
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Лица, заети на служебно, трудово или 
приравнено на него правоотношение в 
държавната администрация, администрацията 
на органите за местно самоуправление, 
системите на народната просвета,  МВР и 
Министерството на отбраната не са допустими 
като целева група по настоящата операция. 

СОЦИАЛНИ 
ИНОВАЦИИ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА 
 

20 000 обучени на работното място.  
20 000, за които са разработени планове 
за кариерно развитие.  
Най-малко 250 лица, обучени за 
обучители.  
21 200 лица, ползвали преференции за 
включване в гъвкави форми на заетост 
(ротация на работното място, работа на 
плаващо работно време) 
90 % служители, успешно завършили 
обучение. 
80 % от лицата, запазили гъвкавата си 
заетост след приключване на 
насърчителните мерки. 
80 % от лицата, преминали на друго ниво 
на заплащане в резултат на ползваната 
насърчителна мярка. 

37 880 544 лева 
 

Малки, средни и големи предприятия в 
качеството си на работодатели.  
Допустими до 20% кръстосано финансиране 
(за оборудване), необходими за успешното 
изпълнение на конкретния проект и директно 
свързани с него 

2011 – 
2014 г. 
 

СОЦИАЛНИ 
ИНОВАЦИИ В 
ПРЕДПРИЯТИЯ-
ТА – ФАЗА 2 

Брой обучения на работното място – 
7 500; 
Брой лица, на които са разработени 
планове за кариерно развитие – 7 500; 
Брой лица, ползвали преференции за 
включване в гъвкави форми на заетост 
(ротация на работното място, работа на 
плаващо работно време) – 3 000; 
Дял на служителите, успешно завършили 

14 000 000 лева Малки, средни и големи предприятия в 
качеството си на работодатели. 
Допустими до 40% кръстосано финансиране 
(за оборудване), необходими за успешното 
изпълнение на конкретния проект и 
директно свързани с него 

2012 – 
2014 г. 
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обучение – 90%; 
Дял на лицата, запазили гъвкавата си 
заетост след приключване на 
насърчителните мерки - 80%; 
Дял на лицата, преминали на друго ниво 
на заплащане в резултат на ползваната 
насърчителна мярка – 80%. 

ПО-БЛИЗО ДО 
РАБОТА 
 

Брой лица, ползвали посреднически 
услуги, мотивиране и консултиране, за 
започване на работа в друго населено 
място – най-малко 5 000. 
Брой лица, ползвали преференции за 
транспорт до работното място – най-
малко 4 600. 
Брой лица, включени в обучение – най-
малко 4 600. 
Дял на лицата, запазили работното място 
след приключване на насърчителните 
мерки – 80%. 

18 000 000 лева Заети/новонаети лица по трудов договор, 
които работят в населени места, различни от 
тези, в които са регистрирани по настоящ 
адрес, при условие, че: 
- работното място не е отдалечено на повече от 
100 км от населеното място, в което лицето е 
регистрирано по настоящ адрес; 
- лицата не са командировани по смисъла на 
Наредбата за командировките в страната; 
- трудовата им дейност не е обичайно свързана 
с пътуване; 
- не са наети да осъществяват дейности в 
сферата на селското и горското стопанство, 
рибарството и аквакултурите; 
- не са заети на служебно, трудово или 
приравнено на него правоотношение в 
държавната администрация, администрацията 
на органите за местно самоуправление, 
системите на народната просвета,  МВР и 
Министерството на отбраната, и предприятия 
ползващи преференции за организиран 
транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване 
на заетостта. 

2011 – 
2013 г. 
 

ОТНОВО НА 
РАБОТА 
 

Брой лица, включени в обучение за 
придобиване на ключови компетенции 4 
500 . Брой лица, включени в заетост след 

20 000 000 лева 
 

Безработни лица, регистрирани в ДБТ, които 
са изявили желание за отглеждане на деца от 0 
да 3-годишна възраст при условие, че са: 

2009 – 
2013 г. 
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обучение 4 000 . Дял на лицата, 
придобили ключови компетенции -  95 %. 
 

- физически и психически здрави; 
- не са осъждани за престъпления от общ 
характер. 
Приоритенто ще бъдат насочвани лица: 
- в предпенсионна възраст, които имат нужда 
от тредов и осигурителен стаж за придобиване 
на право на пенсия; 
- безработни лица с образование и 
квалификация в сферата на здравеопазването, 
образованието и социалните дейности.  

НА ПЪТ Брой лица, ползвали преференции за 
транспорт до работното място – 15 000. 
Брой лица, включени в обучение – най-
малко 4 600. 
Дял на лицата, запазили работното място 
след приключване на насърчителните 
мерки – 80%. 

20 485 201 лева 
 
Минимален размер 20 000,
Максимален размер 
390 000 лева 

Работодатели. Допустимо е партньорство 
между работодатели за: 
Заети лица, които работят в населени места, 
различни от тези, в които са регистрирани по 
настоящ адрес, при условие, че: 
- работното място не е отдалечено на повече от 
100 км от населеното място, в което лицето е 
регистрирано по настоящ адрес; 
- лицата не са командировани по смисъла на 
Наредбата за командировките в страната; 
- трудовата им дейност не е обичайно свързана 
с пътуване; 
- не са наети да осъществяват дейности в 
сферата на селското и горското стопанство, 
рибарството и аквакултурите; 
- не са включени в схема „По-близо до работа“ 
- не са заети на служебно, трудово или 
приравнено на него правоотношение в 
държавната администрация, администрацията 
на органите за местно самоуправление, 
системите на народната просвета,  МВР и 
Министерството на отбраната, и предприятия 
ползващи преференции за организиран 

2012 – 
2014 г. 
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транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване 
на заетостта. 

РАЗВИТИЕ 
 
 

Безработните лица подават заявление по 
образец за включване в обучение по 
професионална квалификация. След 
успешно приключване на обучението им 
се осигурява последваща заетост 
минимум 9 и максимум 12 месеца. 
 
Брой лица, включени в обучение за 
придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация – 45 000. 
Брой лица, включени в заетост след 
обучение – 40 500.                           Дял на 
лицата, придобили или повишили 
степента си на професионална 
квалификация –  80%. 

180 000 000 лева 
 

Безработни лица, регистрирани в ДБТ, като 
приоритенто ще бъдат насочвани:                   - 
освободени в следствие на  преструктуриране, 
закриване на предприятие, намаляване обем 
работа или закриване на производство след 
01.11.2008 г.; 
- регистрирани безработни лица над 50-
годишна възраст; 
- безработни младежи до 29-годишна възраст; 
- продължително безработни лица. 
 
Представителите на целевите групи следва да 
отговарят на изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ 
минимално входящо образователно равнище за 
съответната професия или специалност. 

2009 – 
2014 г. 
 

БЕЗОПАСЕН ТРУД 
 

350  работодатели (предприятия), 
получили подкрепа за подобряване 
условията на труд и за привеждането им в 
съответствие с изискванията на 
стандартите 
Намаляване на трудовите злополуки и 
професионалните заболявания при 
подкрепените работодатели  най-малко с 
25 % 
 

70 000 000 лева 
Проекти от 50 000 до 
200 000 лева за: анализ и 
проектиране на 
организация на трудовата 
дейност, модернизация 
и/или реконструкция, 
предпазни средства и 
специално облекло, 
разработване на стандарти, 
обучение за нови 
технологии и оборудване 

Малки и средни предприятия в качеството си 
на работодатели - без съфинансиране 
Големи предприятия в качеството си на 
работодатели – съфинансиране в размер на 
20% от стойността на проекта 
 
Допустимо закупуване на оборудване, 
необходимо за успешното изпълнение на 
конкретния проект и директно свързано с него 
– до 25%. 
 

2011 – 
2013 г. 
 

Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за 
изграждане на икономика, основана на знанието” 

 

ПОДКРЕПА ЗА 700 докторанти, постдокторанти, 14 000 000 лева - Висши училища и техните звена;  2011 – 
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РАЗВИТИЕТО НА 
ДОКТОРАНТИ, 
ПОСТДОКТОРАН-
ТИ, 
СПЕЦИАЛИЗАН-
ТИ И МЛАДИ 
УЧЕНИ  

специализанти и млади учени, включени 
в програми за развитие на научния 
потенциал  
560 докторанти, постдокторанти, 
специализанти и млади учени, завършили  
програми за развитие на научния 
потенциал. 

 - БАН и нейните основни структурни звена;  
- Националният център за аграрни науки и 
неговите основни структурни звена;                  
- Научни организации;                                         
- Научноизследователски институт или 
център; 
- Научна организация; 

2014 г. 
 

УЧЕНИЧЕСКИ И 
СТУДЕНТСКИ 
ПРАКТИКИ  
 

53 670 ученици, включени в ученически 
практики  
73 300 студенти, включени в студентски 
практики  
46 000 ученици, успешно завършили 
ученически практики 
62 700 студенти, успешно завършили 
студентски практики 

90 000 000 лева 
 

Допустим кандидат: 
Министерство на образованието, младежта и 
науката 
Допустими партньори: 
Висши училища и техните звена по чл. 25, ал. 
2, 3 и 4 от Закона за висшето образование 
 

2011 – 
2013 г. 
 

НАУКА И БИЗНЕС 200 - най- малък брой участници в 
националните тематични научни школи 
 
Създадена национална интерактивна 
платформа 
 
Специализирана публикация на 
извършеното проучване 
 
12- най-малък брой издадени национални 
бюлетини 
4- организирани тематични научни школи 
Най-малко 30 изградени и развити 
партньорства и консорциуми на базата на 
информационните срещи 
250- приети за печат публикации в 
списания с импакт фактор 
 

5 000 000 лева -обучаеми – студенти и докторанти 
-изследователи във висши училища и в научни 
организации § 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за насърчаване на 
научните изследвания 
-допустима целева група по дейности III.1 и 
III.3 могат да бъдат само изследователи от 
научни области инженерни науки, растителни 
и човешки биотехнологии, медицина и 
фармацевтика 
-в обученията по дейност III.1 могат да 
участват само изследователи, които 
притежават образователната и научна степен 
„доктор” 
Важно - не могат да участват в дейности 
III.1 и III.3 от настоящата операция лица, 
които са включени като представител на 
целева група в проекти по схема за 

2009 – 
2012 г. 
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200- постдокторанти, специализанти, 
млади учени и изследователи с 
образователно- научна степен „доктор”, 
преминали обучение за работа с 
високотехнологични комплекси  

предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG051PO001/07/3.3-02 и BG051PO001-
3.3.04 „ Подкрепа за развитието на докторанти, 
пост-докторанти, специализанти и млади 
учени” /МОМН чрез Дирекция „Наука”/ 

Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” 

ПОДПОМАГАНЕ 
НА ОБУЧЕНИЕТО 
НА ДЕЦА И 
УЧЕНИЦИ СЪС 
СПЕЦИАЛНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ПОТРЕБНОСТИ  
 

Най-малко 5 различни образователни 
софтуерни продукта в зависимост от вида 
нарушения/увреждания на децата със 
СОП 
Най-малко 120 образователни 
институции, предлагащи програми за 
интегриране на деца със СОП 
500 обучени учители и специалисти с 
педагогически функции за работа с деца и 
ученици със СОП  
Създадена подкрепяща среда за 
обучението на 2 400 деца и ученици със 
СОП  

10 000 000 лева 
 

общини и техните звена; училища; детски 
градини; НПО  
Партньори:  
общини и техните звена; училища,  висши 
училища;  детски градини, НПО 
 

2009 – 
2013 г. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ДЕЦАТА И 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА В 
ОБРАЗОВАТЕЛНА-
ТА СИСТЕМА  
 

3 000 деца и ученици от етнически 
малцинствени групи, участващи в мерки, 
насочени към превенция на ранното 
отпадане от училище, от общо 8000 деца 
и ученици, участващи в дейности за 
интеграция в образователната система  
500 обучени учители за работа в 
мултикултурна среда  
1500 родители, участвали в дейности за 
интеграция на деца и ученици от 
етнически малцинствени групи в 
образователната система  
Брой отпаднали ученици, отново 

12 000 000 лева 
 

общини и техните звена, училища, детски 
градини, висши училища и техните звена, 
НПО 
 

2009 – 
2012 г. 
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интегрирани в образователната система  
РЕИНТЕГРАЦИЯ 
НА ОТПАДНАЛИ 
УЧЕНИЦИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ТА СИСТЕМА 

2 500 отпаднали ученици, участващи в 
мерки за връщане в образователната 
система; 
 
1 000 отпаднали ученици, отново 
интегрирани в образователната система; 

7 000 000 лева -деца и ученици от уязвими етнически групи – 
роми и други; 
- деца и ученици, отпаднали от 
образователната система; 
- учители; 
- директори;  
- педагогически съветници; 
- родители; 
Кандидати: 
-училища; 
- общини; 
Партньори: 
-училища; 
- организации, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел 
(неправителствени организации, регистрирани 
в обществена полза) 

2011 – 
2013 г. 

СТУДЕНТСКИ 
СТИПЕНДИИ И 
НАГРАДИ  
 

30 000 получени награди 
Най-малко 16 000 студенти получили 
стипендии 
Най-малко  7 000 
наградени студенти 

46 799 600 лева 
 

Министерство на образованието, младежта и 
науката 
Допустими партньори: 
Всички висши училища, създадени в 
съответствие с разпоредбите на Закона за 
висшето образование 

2010 – 
2012 г. 
 

Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” 

ДА НЕ 
ИЗОСТАВЯМЕ 
НИТО ЕДНО ДЕТЕ 

Най- малко 60 броя нови социални 
услуги в общността и резидентен тип- 
целева стойност до края на операцията 
Не по- малко от 1 100 деца от 
специализирани институции, 
реинтегрирани в общността- целева 
стойност до края на операцията. 

ОБЩО 28 000 000 
Компонент 1- 5 000 000  
Компонент 2- 23 000 000  

Деца и младежи, настанени в 
специализираните институции за деца с 
умствена изостаналост и за деца с физически 
увреждания и деца с увреждания, настанени в 
домовете за медико-социални грижи за деца. 
Деца с увреждания в общността. 
Семейства на деца с увреждания. Персонал, 

2010- 
2014 г. 
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С най- малко 800 деца да е увеличен броя 
лица, ползващи социални услуги в 
общността и резидентен тип услуги- 
целева стойност до края на операцията. 
Минимален брой закрити 
специализирани институции- 15 
специализирани институции за деца с 
увреждания. 
 

ангажиран в социалните услуги за деца.  
Партньори: 
Компонент 1- Държавна агенция за закрила на 
детето, в партньорство с Агенция за социално 
подпомагане и Министерство на 
здравеопазването.. 
Компонент 2- Общини и райони на общини, 
получили финансиране по оперативна 
програма ”Регионално развитие” за 
изграждане на инфраструктура за 
предоставяне на социални услуга в общността. 

АЛТЕРНАТИВИ Подкрепени съществуващи форми на 
социални услуги в общността - най-
малко 180 общини, включени в 
операцията. 
Най-малко 9 000 лица с увреждания, 
ползващи социални услуги в общността. 
100 лица, започнали работа вследствие 
осигуряване грижа в семейна среда за 
техни близки. 

35 000 000 лева -лица с трайни увреждания, с невъзможност за 
самообслужване. 
-лица в трудоспособна възраст. 
Бенефициент: 
Агенция за социално подпомагане. 
Допустими партньори: 
Общини на територията на Република 
България. 
Райони на общини. 

2010- 
2012 г. 

Приоритетна ос 6 „ Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда,  социалните и здравните услуги” 

ПОВИШАВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА 
ПРЕДОСТАВЯНИ-
ТЕ ОТ АЗ УСЛУГИ 
ЗА ГРАЖДАНИТЕ 
И БИЗНЕСА С 
ФОКУС ВЪРХУ 
УЯЗВИМИТЕ 
ГРУПИ НА ПАЗАРА 
НА ТРУДА 

1 450 служители, включени в обучения 
за работа с уязвими групи на пазара на 
труда. 
 
Проведени  84 регионални и 12 
специализирани трудови борси. 
 
90% дял на лицата, които успешно са 
завършили обучението. 

6 000 000 лева Служители на Агенция по заетостта; 
Партньор: 
Агенция по заетостта. 

2010- 
2013 г. 
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