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НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО 
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА 
САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ

Подпомагане на безработни лица с ясна идея за 
започване на самостоятелна стопанска дейност, чрез 
ползване на специализирани обучения и услуги.

 

1 Компонент II

На предприятията, регистрирани от лицата, успешно 
завършили обучението и/или ползвали услуги по 
Компонент I,  ще им бъдат предоставени малки грантове 
за стартиране на проектите.

В съответствие с 
правилата за 
минималната помощ 
(правилото de minimis)  
по смисъла на Регламент 
(ЕО) 1998/2006

Трето тримесечие на 
2010

Процедура без краен 
срок на канидатстване

Предприятия, регистрирани от 
лицата, успешно завършили 
обучението и/или ползвали услуги 
по Компонент I

20 451 675,25 40 000 000 85% 100% максимален размер 
50 000 2013 г. 

2 Компонент III

Ще се предоставят услуги на лицата, стартирали проекти 
по Компонент II, от консултантски фирми и бизнес 
центрове, които имат достатъчен и доказуем опит при 
предоставяне на съответните услуги. Целта е да се 
подпомогне успешното стартиране на самостоятелна 
стопанска дейност. 

Не е приложимо Първо тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Агенция по заетостта 5 112 918,81 10 000 000 85% 100% неприложимо 2013 г. 

3 НАУКА И БИЗНЕС
Операцията е насочена към създаване на ефективни 
инструменти и изграждане на благоприятна среда за по-
активно взаимодействие между науката и бизнеса

Не е приложимо Първо тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

МОМН чрез Дирекция „Научни 
изследвания” 2 556 459,41 5 000 000 85% 100% неприложимо 2011 г.

• Създадена национална интерактивна платформа;
• Специализирана публикация на извършеното проучване;
• Брой издадени национални бюлетини – най-малко 12
• Брой организирани тематични научни школи – 4;
• Брой участници в националните тематични научни школи – най-малко 200;
• Брой изградени и развити партньорства и консорциуми на базата на информационните срещи - най-малко 30; 
• Брой постдокторанти, специализанти, млади учени и изследователи с образователно-научна степен „доктор”, 
преминали обучение за работа с високотехнологични комплекси – 200;
• Брой приети за печат публикации в списания с импакт фактор – 250

4 ДА ПРЕВЪРНЕМ ЗНАНИЯТА В 
УМЕНИЯ

Операцията ще създаде възможности за практически 
занимания за ученици от общото образование с цел 
повишаване на уменията им в области на обучение – 
чуждоезикови, природо-математически и технологични, 
изкуства и др.

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

• гимназии;
• профилирани гимназии;
• средни общообразователни 
училища;
• общини и райони на общини

4 090 335,05 8 000 000 85% 100%

минимален размер: 
50 000
максимален размер: 
100 000

2012 г. • 13 300 ученици включени в училищни практики;
• дял на завършилите училищни практики - 90%;

5 СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И 
НАГРАДИ

Целта на операцията е съществуващата система за 
предоставяне на студентски стипендии да бъде 
допълнена с използването на финансиране от 
Европейския социален фонд

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

МОМН чрез Дирекция „Студенти, 
докторанти и специализанти” 23 928 255,52 46 799 600 85% 100% неприложимо 2012 г. • Най-малко 16 000 студенти, получили стипендии;

• Най-малко 30 000 получени награди/най-малко 7 000 наградени студенти;
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РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННИ 
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 
СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Развитието на дистанционни форми на обучение ще 
улесни ученето през целия живот, тъй като те създават 
възможност за усъвършенстване на професионалните 
умения и компетентности, без продължително откъсване 
от работа. Модерните технологии позволяват и 
оптимизация на финансовите инвестиции. Тези фактори 
ще стимулират работодателите да насърчават 
дистанционната форма на обучение за повишаване на 
квалификацията

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

• Висши училища
• Основни звена на висшите 
училища по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от 
Закона за висшето образование

15 338 756,44 30 000 000 85% 100%

минимален размер:
100 000
максимален размер:
800 000

2013  г.

•  разработени 60 програми за дистанционно обучение;
•  създадени или модернизирани най-малко 15 нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища;
•  51 740 студенти, включени в курсове за дистанционно (електронно) обучение;
•  38 800 студенти, завършили успешно поне един курс/модул за дистанционно (електронно) обучение
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ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО 
ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ 
ХОРА

Операцията цели:
� създаване на условия за развитие на потенциала на 
всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, 
интелектуално и личностно развитие, пълноценна 
социална интеграция и последваща професионална 
реализация;
� включване на децата и учениците в дейности за 
формиране на компетентности за активно участие в 
икономическия, социалния и културния живот като 
отговорни граждани в демократично и плуралистично 
общество.

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

• училища;
• общини и райони на общини;
• извънучилищни педагогически 
учреждения;
• неправителствени организации 
(вкл. читалища, спортни клубове, 
младежки организации и др.)

15 338 756,44 30 000 000 85% 100%

минимален размер:
50 000
максимален размер:
390 000

2011  г. • 800 училища, предлагащи извънкласни и извънучилищни дейности
• 90 000 ученици, участващи в извънкласни и извънучилищни дейности 

8

НАЦИОНАЛНИ 
ИНФОРМАЦИОННИ И 
ПРОМОЦИОННИ КАМПАНИИ ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА 
ЖИВОТ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

Информационните кампании ще имат за цел и да 
повишат мотивацията на лицата от целевите групи за 
активно здравословно поведение чрез повишаване на 
физическата им активност.   В рамките на операцията се 
предвиждат целенасочени мерки за повишаване на 
информираността на населението относно важността на 
физическата активност за здравето и по- високото 
качество на живот. Дейностите предвиждат 
популяризиране на спорта и социалния туризъм като 
форма двигателна активност сред природата  за 
превенция на социално значими заболявания и техните 
проявления.

Не е приложимо Първо тримесечие 
на 2010 

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Министерство на физическото 
възпитание и спорта 1 789 521,58 3 500 000 85% 100% неприложимо 2011 г. • брой реализирани национални информационни и промоционни кампании - най-малко 2 кампании годишно; 

• население обхванато от национални информационни и промоционни кампании - най-малко 2 000 000 годишно;
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ПОВИШАВАНЕ 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО 
ТРУДА”

Целта на операцията е повишаване на ефективността на 
контролната дейност на пазара на труда чрез 
усъвършенстване качеството на дейността на 
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда” 3 323 397,23 6 500 000 85% 100% неприложимо 2014 г.

• Обучени най-малко 40 служители на ИА „ГИТ” за обучаващи. 
• Проведени обучения с най-малко 800 служители във връзка с разработването и въвеждането на СУККД.
• Проведени обучения за повишаване на квалификацията на най-малко 800 служители на ИА „ГИТ” с тематична 
насоченост и за отделни целеви групи (предвиждат се не по-малко от 2 обучения на служител);
• Разработена и внедрена информационна система на ИА „ГИТ”
• Проведени обучения на най-малко 800 служители за работа с информационната система.
• 29 точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане (100% от 
структурата на ИА „ГИТ”)
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И 
ПОВИШАВАНЕ 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
УСЛУГИТЕ В СОЦИАЛНАТА 
СФЕРА В БЪЛГАРИЯ

Целта на операцията е повишаване на обхвата, 
ефективността и ефикасността на провежданата 
социална политика в България чрез изграждане на 
административен капацитет за планиране, координация 
и предоставяне на пакети от услуги на гражданите

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Министерство на труда и 
социалната политика 5 112 918,81 10 000 000 85% 100% неприложимо 2013 г.

• Най-малко 10 разработени и внедрени в практиката интегрирани пакети услуги;
• 5 000 лица, включени в обучение;
• Най-малко 250 точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане;
• Увеличаване с най-малко 20% на обхванатите от предоставяните услуги лица от целевите групи; 
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МОДЕЛ ЗА КООРДИНАЦИОНЕН 
МЕХАНИЗЪМ НА ОРГАНИТЕ ПО 
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Операцията цели да подкрепи процеса на координация 
чрез развитие на мрежа за взаимодействие между 
партньорите на местно и национално ниво за превенция 
на социалното изключване и преодоляване на последици 
за личността и обществото

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Държавна агенция за закрила на 
детето 920 325,39 1 800 000 85% 100% неприложимо 2013 г. 

• Проведено качествено и количествено изследване на мнението на децата и младите хора по възможно най-широк 
кръг въпроси
• Разработен е и приложен в 28-те областни града модел за интегрирана проверка по спазване правата на детето на 
местно ниво
• Обучени най-малко 944 служители на ДАЗД, АСП, общинските администрации и специализирани институции
• Издадено Ръководство за провеждане на интегрирани проверки по спазване правата на детето
• Обучени най-малко 1 400 специалисти, включени в мрежата за кризисна интервенция за деца след травматични и 
неочаквани събития

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

ПРИОРИТЕТНА ОС 6 Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги

ПРИОРИТЕТНА ОС 5 Социално включване и насърчаване на социалната икономика

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 Подобряване на достъпа до образование и обучение

• Брой новосъздадени предприятия  - 10 000
• Дял на лицата, на които са предоставени малки грантове и са започнали собствен бизнес - 80% от новосъздадени 
предприятия
• Брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането  - 30 000 �
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ПОДОБРЯВАНЕ 
ЕФЕКТИВНОСТТА И 
ЕФИКАСНОСТТА НА 
ИНСТРУМЕНТАРИУМА, ЧРЕЗ 
КОЙТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ 
ПОЛИТИКИТЕ ЗА СОЦИАЛНО 
ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ

Целта на операцията е трайно структуриране и 
подобряване на управлението на политиката за социално 
включване и повишаване ефективността на мерките в 
сферата на социалните услуги, чрез прилагане на 
комплексни подходи за подобряване на връзката и 
координацията между заинтересованите страни.

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Агенция за социално подпомагане 3 323 397,23 6 500 000 85% 100% неприложимо 2012 г.

• Брой проведени специализирани изследвания и проучвания – в 28 области в страната;
• Повишено взаимодействие между институциите, работещи по проблемите на целевите групи - създадени мобилни
междуинституционални екипи в най-малко 15 области в страната;
• Създадени регионални модели на партньорство между държава, бизнес, местна власт и неправителствения сектор в
областта на социалното включване на уязвими групи- най- малко 10 модела;
• Брой обучени лица - най-малко 7 000 представители на целевите групи;
• Проведени 6 публични дебата, 28 регионални форума и поне 2 национални форума по въпросите на социалното
включване.
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РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 
ПЛАНИРАНЕ НА 
АЛТЕРНАТИВНИ УСЛУГИ В 
ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И 
СЕМЕЙСТВОТО

Операцията подкрепя процеса на развитие на мрежа от 
социални услуги за превенция на социалното 
изключване и преодоляване на неговите последици

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Държавна агенция за закрила на 
детето 472 944,99 925 000 85% 100% неприложимо 2010 г.

• Разработена интернет страница и база-данни за услуги за деца и семейства.
• Повишили квалификацията си 60 експерта от ДАЗД
• Обучени 60 служители от ОЗД към ДСП.
• Обучени 528 служители от общинските администрации и 88 НПО по планиране и управление на социални услуги за 
деца и семейства.
• Обучени 264 представители от общинска администрация за работа с уеб-базираното приложение на базата данни.
• Увеличено качеството на предоставяните услуги в общността.
• Повишена мотивация на служителите в системата на закрила на детето – процентното изменение ще се докаже чрез 
изготвянето на мотивационен профил в началото и края на проекта.
• Намаляване на текучеството на персонала в системата на закрила на детето. Намаляване на burn-out сред 
служителите. След края на проекта се очаква този показател да намалее с около 10%.
• Издаден Наръчник с методически материали за социални услуги за деца и семейства в общността.
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СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА 
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС ПО 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА 
ПОЛИТИКА ЗА РАБОТА С 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В 
БЪЛГАРИЯ

Подобряване на процеса и повишаване на ефективността 
от разработката и изпълнението на държавната политика 
за интеграция на хората с увреждания чрез нарастване на 
административния и управленски капацитет на АХУ в 
анализирането, планирането и изпълнението на 
държавната политика за интеграция на хората с 
увреждания, наред с координирането на общите усилия 
на всички заинтересувани институции, неправителствени 
стопански и нестопански организации, както и в 
администрирането на процеса на изпълнение на 
национално, областно и общинско равнище

Не е приложимо Второ тримесечие 
на 2010

Не по - малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата

Агенция за хората с увреждания 1 022 583,76 2 000 000 85% 100% неприложимо 2011 г.

• Създадена единна, централизирана национална база данни  за социално-икономическия статус на хората с 
увреждания и за институциите, заети с обслужването им
• Изградена система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и 
нейното финансиране
• Създадена система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за 
работа с хора с увреждания
• Разработена и внедрена web-базирана информационна система, обслужваща базата данни и системите за 
мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания
• Увеличаване с 5 % на обхванатите от предоставяните услуги лица от целевите групи
• 120 души обучени за работа с изградените по операцията системи
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