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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския социален фонд 

 

Наименование 

на мярката 

19-ОПРЧР - А - АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ 

Активиране на безработни и неактивни лица 

 
Ос 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА 

РАБОТНИТЕ МЕСТА” 

Инвестиционе

н приоритет 

1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително 

трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез 

местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила 

3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, 

които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и 

младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на 

гаранцията за младежта /финансирана по ЕСФ/. 

Специфична 

цел 

1.1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на 

възраст между 30 и 54 г. 

1.2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с 

ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл. 

1.3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица 

над 54 годишна възраст 

3.1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън 

образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение 

за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са 

насочени към продължаване на образованието 

3.2. Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение 

на възраст до 29 г. включително, с основна или по-ниска образователна степен, 

които са завършили обучение или са включени в заетост 

3.3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна 

заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 

г. вкл., които са със завършено средно или висше образование 

Цели и обхват 

на мярката 

Целите на мярката са насочени към постигане на по-висока и по-качествена 

заетост чрез придобиване на нови знания, умения и квалификация за 
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безработни и неактивни хора и активирането им за включване на пазара на 

труда, чрез предоставянето на персонализирани услуги на неактивни и 

безработни лица, съобразени с техните индивидуални нужди.  

Дейностите в обхвата на мярката са насочени към осигуряване на пригодност на 

целевите групи към специфичните особености на местния трудов пазар, 

постигане на по-голяма конкурентоспособност и успешна интеграция, и са 

ориентирани към потребностите и нуждите на работодателите. Предоставянето 

на професионално обучение съобразно нуждите на работодателите е особено 

важна група от дейности, както за самите работодатели, така и за лицата 

включени в дейностите по мярката. Ще бъдат предоставяни и обучения за 

придобиване на ключови компетентности. Дейностите за обучение и 

осигуряване на заетост могат да бъдат съчетани с услуги за професионално 

ориентиране и консултиране. 

Съчетаването на индивидуален подход и повишаване на професионалната 

квалификация и компетентностите ще допринесе за подобряване на 

пригодността на безработните към местния пазар на труда и в резултат, за 

намаляване на нивото на безработица и повишаване на заетостта на територията 

на МИГ Луковит-Роман. 

За икономически неактивните младежи, които са извън образование и обучение 

ще бъдат организирани дейности за тяхното активиране, като ще се предлага 

връщане в образователната система, насочване към ДБТ, или включване в 

квалификационни курсове и заетост.  

На регистрираните безработни до 29 г. възраст и над 29 г. възраст ще бъде 

предлагано професионално обучение, съобразено с нуждите на работодателите, 

както и обучения за придобиване на ключови компетенции, съчетани в 

осигуряване на стажуване и/заетост в частния сектор, като така ще се осигури 

устойчивост на вложените ресурси.  

Мярката е съобразена с Националната стратегия за намаляване на бедността и 

социалното включване 2020 г. 

Допустими 

получатели/бе

нефициенти 

Дейностите ще се реализират на територията на МИГ от общините, местни 

работодатели, местни НПО и местни ЦПО.  

Допустими бенефициенти: Неправителствени организации, Обучителни 

организации (ЦПО), Работодатели, Общини Луковит и Роман  

Целеви групи 

и 

идентифицира

ни проблеми, 

които мярката 

адресира 

• Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. 

обезкуражени лица и/или 

• търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на 

пазара на труда и/или 

• трайно безработни лица в т.ч. икономически неактивни младежи, които 

не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл. и/или 
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• търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с 

основна или по-ниска образователна степен и/или  

• търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено 

средно или висше образование  

• безработни или неактивни лица над 54 г. вкл.  

• безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. 

Идентифицирани проблеми, които мярката адресира 

Според проучване на територията на общини Луковит и Роман, регистрираните 

безработни в края на месец декември 2016 г. са 2092 души (9,29 % от жителите 

на територията), като равнището на безработица за територията е 27,03 %. По 

възрастова структура броят на безработните лица на възраст над 50 години  е 

35,28 % от всички безработни, лицата до 29 години са 16,40 % от безработните 

лица.  Най-голям е броят на безработните лица между 30 и 50-годишна възраст, 

който остава висок и остава в рамките на около 48,47 % от общия брой на 

икономически неактивните лица. По образователен признак, най-голям е броят 

на безработните с начално и по-ниско образование, следван от тези със средно, 

висше и основно образование. В резултат от негативните икономически процеси 

през последните години, все по-голяма част от населението в трудоспособна 

възраст се отдалечава от заетостта, било то изпадайки в състояние на 

продължителна безработица или дори по-лошо – излизане от работната сила. 

Този процес има най-силно отражение върху представителите от ромската 

етническа общност. Продължителната безработицата води до загуба на умения 

и квалификация на работната сила и влияе негативно на икономическата 

активност. Притеснителен факт за общините Луковит и Роман е високият дял на 

населението, което е с незавършено начално образование. Рискът от бедност и 

социална изолация е по-висок при ромския етнос и дългосрочно безработните, 

възрастното население и хората с увреждания.  

Поставеният фокус върху конкретни групи не изключва по-широк обхват на 

целевите групи в този инвестиционен приоритет, а именно: икономически 

неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; 

търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара 

на труда, съгласно ЗНЗ. Лицата с ниско образование ще получат целева подкрепа 

в рамките на мярката.  

В контекста на целите на ОП РЧР, мярката ще подкрепи националните усилия 

и ще допринесе за улесняване включването на безработните и неактивни лица 

на пазара на труда като намали безработицата на територията. 

Допустими 

дейности  

Примерни допустими дейности: 

 Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно 

упражняването на трудови и осигурителни права; 

 Психологическо подпомагане; 
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 Предоставяне на мотивационно обучение; 

 Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация 

или придобиване на нова; 

 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности; 

 Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или 

обучение; 

 Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване; 

 Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа 

лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда; 

 Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица 

от групите в неравностойно положение на пазара на труда; 

 Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при 

наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда 

Допустими 

разходи 

Видовете допустими разходи по ОПРЧР могат да бъдат представени в следния 

неизчерпателен списък: 

- разходи за оборудване и обзавеждане; 

- разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи 

на физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за 

финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на 

осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно националното 

законодателство; 

- разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се 

определя съгласно Наредбата за командировките в страната; 

- разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на 

дейностите по договора за финансиране; 

- разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в 

полза на участниците в дадена дейност; 

- разходи, свързани с участието на хора с увреждания; 

- Непреки разходи - разходи за организация и управление до 10 на сто от 

общите допустими разходи по проекта, вкл. невъзстановим ДДС. 

Бюджет по 

мярката 
Левовата равностойност на 260 000 евро (508 508 лева) 

Финансови 

параметри на 

проектите 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева 

Размер на 

финансовата 

помощ 

100 % - Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО МЕРКИТЕ ОТ ОП РЧР 
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ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА, определени от УО на ОП РЧР 

Критерии 
Скала на 

оценка 

Максимален 

брой точки  

1. Оперативен капацитет  10 

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, като тези включени в проектното предложение1 

през последните 5 години: 

(изброяват се дейностите) 

8 

 

1.1 А  Опит на кандидата в управлението на проекти и/или 

опит в изпълнение на дейности, като тези включени в 

проектното предложение през последните 5 години 

0-6  

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на 

проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на 

тези включени в проектното предложение2 през последните 

5 години 

0-2  

1.2. Опит на законния представител на кандидата  

(управител, прокурист и др.)/собственика на капитала 

на организацията в организация, 

управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в 

дейности като тези, включени в проектното 

предложение и/или управленски опит. 

0-2  

2. Съответствие  15 

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се 

връзката между заложените цели и целите на 

процедурата, нуждите на целевите групи, както и 

предвидените резултати) 

0-10  

2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните 

нужди 

0-5  

3. Методика и организация  30 

3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните 

резултати 
0-15  

3.2 Яснота на изпълнение на дейностите 0-15  

                                                           
1 Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В 

случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А 
2 В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от 

оценките на всеки партньор. 

file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_2.1._Доколко_предложението_за%20проек
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4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, 

ефикасност и икономичност на разходите и 

структурираност на бюджета 

0-15 

15 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ по общите критерии  70 

Допълнителни специфични критерии за територията, 

определени от МИГ „Луковит-Роман“ 
Скала на оценка 

Проекти, които се реализират в села  5 

Проектът осигурява нови работни места 

до  2 работни места; 

от 2 до 6 работни места; 

над 6 работни места. 

Максимум 10 

3 

5 

10 

Осигурена устойчива заетост след приключване на 

проекта за не по-малко от половината новоназначени 

до 3 месеца; 

от 3 до 6 месеца; 

над 6 месеца. 

Максимум 10 

3 

5 

10 

Дейностите, предвидени по проекта, са насочени към 

маргинализирани групи, вкл. роми – 5 т. 
5 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ по специфичните критерии: 30 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100 

 


