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Оnерация  "ПОДКРЕПАЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" 
 

Статус: Отворена за кандидатстване. Краен срок за предста 

вяне на проектни предложения: 05.04.2.017 г.17:30 ч. 

Цел: Да подготви лица, желаещи да развиват собствен бизнес, 

вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на 

самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Операцията 

ще предостави комплекс от обучения и услуги, които да 

подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на 

предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за 

управлението и развитието на бизнеса знания и умения и 

разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за 

реализация на реална стопанска дейност. 

Бюджет: 5 ООО ООО лв. 
 

Начин нареализация:Процедура наподбор. 
 

Допустими кандидати: центрове за развитие на предпри 

емачеството (вкл. неправителствени организации, търговски 

дружества);социални партньори; финансови институции. 

Доnустими nартньори: образователни и обучителни органи 

зации и институции, центрове за информация и професионално 

ориентиране, НПО, социални партньори, общини или райони на 

общини,финансови институции. 

Размер на БФП на проект: мин.100 ооо лв.,макс.391166 лв. 
 

Продължителност:до 2.018 г. 



 

 
Операция "РАЗВИТИЕ НАСОЦИМНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" 

 

Статус: Отворена за кандидатстване. Краен срок за представяне на проектни 

предложения: 03.04.2017 г.17:30 ч. 

Цел: Намаляване на бедността и риска от социално изключване на уязвими групи 

чрез подкрепа за заетост и професионална интеграция в сферата на социалната 

икономика. Ще се предостави подкрепа за дейността на социални предприятия, 

специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с 

осигуряване на заетост. Ще бъдат допустими идейности за социален маркетинг и 

популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество, подо 

бряване на капацитета и човешките ресурси. Целта ще е да се подобри социална и 

професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на 

социалната икономика чрез обучения и квалификация за лицата, за които се 

осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните пред-приятия и 

кооперациите на хора с увреждания. Допустимо ще бъде и осигуряване на 

оборудване иадаптиране на работни места. 

Бюджет: 15 ООО ООО лв. 
 

Начин нареализация: процедура за подбор. 
 

Допустими кандидати: социални предприятия, работодатели, специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, 

доставчици на социалниуслуги,неправителствени организации. 

Допустими nартньори: образователни и обучителни организации и институции, 

общиниирайони на общини,доставчици насоциални услуги, НПО. 

Размер на БФП напроект: мин.50 ооолв.,макс. 391166 лв.; 
 

Продължителност: до 2018 г. 



 
 

Операция "ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА 

ЗАЕТОСТ ИРАСТЕЖ" 

 
Статус: Отворена за кандидатстване. Краен срок за подаване на проект 

нипредложения: 05.04.2017 г. 

 
Цел: Да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, 

добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за 

общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и 

др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здраве 

опазването, равните възможности и недискриминацията, условията на 

труд и изграждането на адми нистративния капацитет в тях. Подобря 

ване благосъстоянието начовешките ресурси в региона на р.Дунавчрез 

насърчаване на междурегионалното и транснационалното сътрудни 

чество между партньори от различни държави-членки на ЕС. 

 
Бюджет: 20 ООО ООО лв. 

 
Начин нареализация:процедура за подбор 

 
Доnустими кандидати: ката кандидати и партньори са допустими 

всички посочени бенефициенти по съответните инвестиционни 

приоритети на ОПРЧР. Партньорството с организация/институция от 

минимум още една държава-членка на ЕС е задължително. Допустимо е 

проектите да включват и партньори от България, различни от 

кандидата. 

 
Размер на БФП на nроект: мин. 50 ооолв.,макс.200 ооо лв. 

 
Продължителност:до 2018 г. 



 

 
Операция "ОБУЧЕНИЯ ЗАЗАЕТИ ЛИЦА" 

 

Статус: Предстои обявяване 
 

Цел: Да повиши способността на заетите лица да 

посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на 

труда в резултат на фактори ката глобализацията, 

технологичните промени, застаряването на населени 

ето. В отговор на тези съвременни предизвикателства 

в рамките на операцията ще се предоставят обучения 

за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и 

големи предприятия. Ще се повиши адекватността на 

уменията им съобразно актуалните нужди на бизнеса, 

ще се повиши производителността натруда имище се 

създадат условия за устойчива им заетост и съответно 

заемане на по-качествени работни места. 

Бюджет: 50 ООО ООО лв. 
 

Начин нареализация: процедура за подбор; 

Компонент 1 - по Регламент 651 (групово освобожда 

ване) за 10 млн. лв.,Компонент 2 - по Регламент 1407 

(de minimis) за 40 млн.лв. 

Допустими кандидати и партньори: работодатели, 

социални партньори. 

Размер на БФП на проект: мин. 15 ооо лв.,макс. 391166 

лв. (във връзка с правилата за минимална помощ. В 

случай, че кандидатите участват със собствен принос 

от поне 50%-помощта едо 3 911660 лева.) 

Продължителност: до 2018 г. 
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Операция"СПЕЦИФИЧНИ   ОБУЧЕНИЯ" 
 

Статус: Предстои обявяване 

 
Цел: Да осигури предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица да 

започнат професионално развитие чрез съвременно обучение, съобразено с потребностите 

на работодателите, както и възможност за компаниите, съгласно конкретните си нужди да 

осигурят продължаващо обучение за заетите лица. Операцията е фокусирана към  сектори, 

основаващи се назнанията, високитетехнологии и ИКТ,преработвателната промишленост. 

 
Бюджет:10 ООО ООО лв. 

 
Начин нареализация: Процедура на подбор 

 
Допустими кандидати и партньори: Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, 

високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена 

стойностна труда. 

 
Мин. размер:За Компонент 1-50 ооо л  .За Компонент 2- 50 ооолв 

Макс.разме    апомощта: За Компо нт1-д  3 911660 лв. За Компо 
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Операция "ПОДКРЕПА ЗАЛИЦАТА СУВРЕЖДАНИЯ" 
 

Статус: предстои обявяване през 2017 г. 

 
Цел: Да се осигури качествена грижа за лицата с тежки 

увреждания чрез създаване на дневни центрове за 

комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки 

множествени увреждания и техните семейства. Част от 

дейностите по операцията ще бъдат насочени и към 

подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие 

и насърчаване участието на пазара на труда и възстано 

вяване на трудовата активност на семейства с лица с 

увреждания. 

 
Бюджет: 6 ООО ООО лв. 

 
Начин на реализация: Процедура чрез директно 

предоставяне 

 
Допустим бенефициент: Общини на територията на Р. 

България, областни центрове, съгласно териториалното 

деление на страната на райони на планиране от нива 

NUTS 2. 

 
Партньори: доставчици на социални услугир НПО 

Асоциирани партньори:АСП, МТСП, МЗ 

 
Продължителност: до 202ог. 

 

 

 

 
 



 

 

Оnерация "ПОДКРЕПАЗА ВОДЕНООТОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /ВОМР/41 

 

Статус: предстои обявяване през 2017 г. 
 

Цел: Подходът ВОМР ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране на налич 

ния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, което да допринесе за 

подобряване качеството на живот на населението в обхванатите територии. Операцията ще 

подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост и ще предостави 

новивъзможности за подобряване надоходите истандарта наживот на местните общности. 

В сферата на пазара на труда, чрез ВОМР програмата ще цели насърчаване на устойчивата и 

качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване 

квалификацията на населението. ОПРЧРще финансира проекти, насочени къмвключването на 

групи в неравностойно nоложение на пазара на труда, предоставяне на инвестиции за 

предприятията, насочени към подобряване качеството на работните места и квалификацията 

иуменията назаетите идр. Щесе прилагат меркиза насърчаване на предприемачеството с цел 

повишаване  насамонаемането. 

Поотношение на намаляване на бедността иповишаване на социалното включване, ОПРЧР ще 

инвестира в мерки за подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално 

изключени или в риск от социално изключване лица. Ще бъдат подпомогнати най-уязвимите и 

маргинализираните групи, които ще получат достъп до мерки иуслуги в съответствие с техни 

те нужди. 

Бюджет: Макс. бюджет от ОПРЧРза финансиране на ВОМРдо 97300 ооолв. 
 

Начин на реализация: Процедура за подбор на проектни предложения, съгласно чл. 40 до 42 на 

ЗУСЕСИФи ПМС161 от 4юли 2016г. 

Допустими кандидати: Бенефициенти по операцията могат да бъдат само лица, които са 

включени ката типове допустими бенефициенти в мерките на стратегиите за ВОМР с 

финансиране от ОПРЧР, и които отговарят на допустимите бенефициенти от инвестиционния 

приоритет на ОПРЧР иуказанията наУО на ОПРЧРза ВОМР. 

Продължителност: до 2023 г. 
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Процедура: ,,ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА 

СИСТЕМА11 

 
Допустими кандидати: 

 

Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при 

Министерството на правосъдието (МП) по чл.45 от Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), всила до 31.12.2017 г.,или вписани в Регистъра почл. 17 

от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.,които имат пане една приключена финансова 

година къмдатата на кандидатстване. 

Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/ 

създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната 

власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни 

заседатели, съдебни служители, вещи лица идр.),на адвокати, нотариуси идруги 

юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица,работещи в сектора на 

правосъдието, които имат пане една приключена финансова година къмдатата на 

кандидатстване. 

Бюджет:Общият размер на БФП е 5 млн.лв. 

1ооо ооолв. -за първия срок за кандидатстване 

2 ооо ооо лв.-за втория срок за кандидатстване 

2 ооо ооо лв.- за третия срок за кандидатстване. 

Срокове:  Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. 
 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 
 

28.04.2017 г.,18:00 ч.(за проекти, които щесе изпълняват 2017-2019 г.) 

30.09.2018 г.,18:ооч. (за проекти, които щесе изпълняват 2019 -2020 г.) 

30.09.2020 г.,18:00 ч.(за проекти, които щесе изпълняват 2021-2022 г.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издание на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ, 

м. март 2017 г. 

 

 
10 години България в ЕС 

бо rодини ЕСФ 

Мрежа от 

информационни  центрове за 

ЕСИФ в БЪJ1гария 


