
                                   

                                                                                                                     
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

  

 

Утвърдил:   п 

                   ТОДОР ЗАФИРОВ                    
Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

      /съгл. Решение от Протокол №13/17.07.2019г./ 

 

 

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура № BG BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции 

в образование и заетост“ 

№ 
Дата на 

получаване 

Данни 

за подателя 

Въпрос Отговор на 

МИГ „Девня – Аксаково“ 

1 22.07.2019 15:54 Тодор Бобуранов -  

Регионален търговски мениджър 

todor.boburanov@gwconsulting.bg  

Здравейте, 

във връзка със стартирал прием по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 

заетост“ имам следният въпрос: 

 

В т. 15 Допустими целеви групи, сте описали 

допустимите целеви групи по следният 

начин: 

 

"Допустими целеви групи по настоящата 

процедура са търсещи работа безработни 

младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с 

основна или по-ниска образователна степен." 

 

Същевременно допускате субсидирана 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

25.07.2019г. и в ИСУН 2020. 

Условията са кумулативни. 

Съгласно СВОМР на МИГ Девня-

Аксаково, Процедурата чрез подбор 

на проектни предложения с един 

краен срок за кандидатстване 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня 

– Аксаково“ - „Инвестиции в 

образование и заетост“, се 

реализира в рамките Приоритетна 

oс 1 „Подобряване на достъпа до 

заетост и качеството на работните 

места“, Инвестиционен приоритет 
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заетост в размер до 

 

- 6м и 

 

- до 12м "Ако мерките са насочени към силно 

уязвими групи на пазара на труда 

(продължително безработни (с регистрация в 

ДБТ над 12 мес.), хора с трайни увреждания, 

безработни с ниско образование/под 

средното/, вкл. и без никаква професия, 

безработни лица от ромски произход), 

субсидираната заетост може да бъде с 

продължителност до 12 месеца." 

 

Въпросът ми е следният: 

- комулативни ли са условията лицата да са 

между 15 и 29г и с основна или по-ниска 

образователна степен или е достатъчно само 

възрастовият критерий за субсидирана 

заетост в рамките на 6м? 

№ 3: Устойчиво интегриране на 

пазара на труда на младите хора 

(ЕСФ), 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. 

Специфична цел 2: Увеличаване 

броя на безработните младежи 

извън образование или обучение на 

възраст до 29 г. (вкл.) с основна или 

по-ниска образователна степен, 

които са завършили обучение или 

са включени в заетост. 

Заложените индикатори по 

процедурата са следните: Виж 

таблица №1. 

 Съгласно включената 

специфична цел 2, както и 

заложените индикатори по 

мярката,  целевите групи по 

процедурата могат да бъдат 

следните: 

 Безработни участници на 

възраст до 29г. включително, с 

основна или по-ниска 

образователна степен; 

 Безработни участници от 

ромски произход на възраст до 

29г. включително, с основна или 

по-ниска образователна степен. 

Всички включени лица в 

проектните предложения, е 

необходимо да отговарят  
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кумулативно на тези две 

изисквания - да са на възраст до 

29 г. включително, както  и да 

притежават образование(под 

средното),  т.е. да притежават 

основна или по-ниска 

образователна степен. 

Съгласно Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020г. инвестиционен 

приоритет 3  е разделен на три 

специфични цели, които осигуряват 

финансиране по различен признак, 

а именно: 

- Специфична цел 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)29  или са насочени 

към продължаване на 

образованието. 

- Специфична цел 2: Увеличаване 

броя на безработните младежи 

извън образование или обучение на 

възраст до 29 г. (вкл.), с основна 

или по-ниска образователна степен, 

които са завършили обучение или 

са включени в заетост. 

- Специфична цел 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 
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образование не могат да бъдат 

финансирани целеви групи. 

Заложената в Стратегията  за 

ВОМР на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ целева група е „търсещи 

работа безработни младежи на 

възраст от 15 до 29 г. (вкл.), с 

основна или по-ниска 

образователна степен“, която 

отговаря на изискванията на 

специфична цел 2. Предвид 

заложеното в стратегията не е 

възможно целевата група да 

отговаря на изискванията на 

специфична цел 1 и/или 

специфична цел 3. 

Тъй като безработните лица, които 

ще бъдат включени в проектните 

предложения отговарят на 

изискването „да са  безработни 

лица с ниско образование/под 

средното“, субсидираната заетост 

може да бъде с максимална 

продължителност до 12 месеца. 

Разбира се, кандидатът по своя 

преценка може да заложи и по-

кратки срокове на субсидирана 

заетост на включените  безработни 

лица в проектното си предложение, 

например 3 месеца или 6 месеца и 

т.н. 

2. 24.07.2019 10:29 Тодор Бобуранов -  

Регионален търговски мениджър 

todor.boburanov@gwconsulting.bg  

Здравейте, 

 

във връзка със стартирал прием по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 

заетост“ имам следният въпрос: 

 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

29.07.2019г. и в ИСУН 2020. 

Във въпроса не е уточнено какъв 

вид обучение се има предвид.  

Съгласно Условията за 

mailto:todor.boburanov@gwconsulting.bg
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Допустимо ли е да се обучат 15 лица, а за 

субсидирана заетост да се изберат 5 от тях? 

 

Поздрави, 

Тодор Бобуранов 

кандидатстване по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня 

– Аксаково“ - „Инвестиции в 

образование и заетост“, Раздел 13. 

Дейности, допустими за 

финансиране, 13.2. Допустими 

дейности в дейност 3. 

„Предоставяне на обучение след 

регистрация като безработно лице“ 

поддейност 3.2 „Обучение за 

придобиване/ повишаване на 

професионална квалификация“ е 

посочено:“ Обучението на 

безработни лица се извършва в 

съответствие с установените, 

заявени от работодателите нужди, и 

с насоченост към длъжността, която 

се предвижда да заеме лицето и 

съответната на нея професия.“ При 

подготовката на проектното 

предложение следва да се има 

предвид, че дейност 4 „Осигуряване 

на заетост на обучените по проекта 

лица от целевата група по ПК/КК, в 

т.ч. обучение по време на работа 

(чиракуване) и стажуване, след 

регистрация като безработно лице“ 

е задължителна дейност. В тази 

връзка включването на лица в 

обучение за професионална 

квалификация или ключова 

компетентност  по поддейност 3.2 и 

поддейност 3.3 поддейност следва 

да е обвързано с последващо 

изпълнение на дейност 4. 

В случай че кандидатът извършва 

самостоятелно обучение/я по 

професионална квалификация (ако 
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притежава ЦПО с активна лицензия 

от НАПОО по професиите, по 

които ще проведе обучение/я) той 

следва да назначи всички лица от 

целевата група, които ще обучи по 

професионална квалификация. 

2. В случай че кандидатът не 

притежава ЦПО с активна лицензия 

от НАПОО, следва да избере 

обучаваща организация/институция 

по реда на глава четвърта от 

ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. 

или ЗОП и свързаната подзаконова 

нормативна уредба, в зависимост от 

това, дали се явява възложител по 

реда на ЗОП или не. Приложимо за 

обученията по ПК и КК. 

Обучението на безработни лица се 

извършва в съответствие с 

установените, заявени от 

работодателите нужди, и с 

насоченост към длъжността, 

която се предвижда да заеме 

лицето и съответната на нея 

професия. 

3. 24.07.2019 11:35 Христина Василева 

Председател на УС 

Клъстер Варна Бизнес Консулт 

гр. Варна, бул. Мария Луиза № 

21, ет. 4www.vbccluster.eu,  

e-mail: vbccluster@abv.bg  

phone: +359 888 317 047 

Уважаеми господа , 

 

Във връзка с  подготовка на проектно 

предложение моля, за разяснение на следните 

въпроси :  

 

1.  Във връзка с изискването за устойчивост 

на резултатите и запазване на работните 

места, Ше бъде ли изпълнено условието за 

устойчивост,  

при запазване на работното място, но при  

наето лице на 2 или 4 часа работен ден ? 

 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

29.07.2019г. и в ИСУН 2020. 

Отговор въпрос 1: В случай че 

лицата от целевата група по време 

на субсидираната заетост са били 

назначени на 2 или 4 часа на ден, то 

тогава би било изпълнено 

изискването за устойчивост. В 

случай че лицата от целевата група 

са назначени на 8-часов работен 

http://www.vbccluster.eu/
mailto:vbccluster@abv.bg
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2.  Има ли  изискване, колко от превиналите 

обучения по предприемачество и 

консултирани за стартиране на 

самостоятелна дейнсто лица, трябва да са  

стартирали самостоятелна стопанска дейнос 

? 

3. Какво ще се разибира под стартирали 

самостоятелна стопанска дейност ? 

4. Възможно ли е на лица, които са 

преминали през професионлано обучение и 

обучение по ключова компетентност да им се 

осигури несубсидирана заетост при друг 

работодател, а не при бенефициента? 

 

 

С уважение, 

 

Христина Василева 

Председател на УС 

Клъстер Варна Бизнес Консулт 

гр. Варна, бул. Мария Луиза № 21, ет. 4 

www.vbccluster.eu 

 

e-mail: vbccluster@abv.bg 

phone: +359 888 317 047 

ден, изискването за устойчивост ще 

е изпълнено ако лицата продължат 

да работят по 8 часа на ден. 

В Условията за кандидатстване 

раздел 13.2 „Допустими дейности“, 

стр. 20 е посочено следното „Всеки 

работодател, назначил лица от 

целевите групи (посочени в т. 15 от 

настоящите Условия за 

кандидатстване), е длъжен да 

запази работното място за минимум 

4 месеца на лицата от целевите 

групи след приключване на 

дейностите по проекта“. Предвид 

цитираното, наемането на лица на 

по-малко от 8 часа работен ден, 

покрива изискването за запазване 

на работното място. 

Отговор въпрос 2: Няма посочени 

изисквания колко от обучените 

лица следва да са стартирали 

самостоятелна стопанска дейност. 

Обръщаме внимание, че трябва да 

се заложат и приложимите 

индикатори за резултат към всеки 

един индикатор за изпълнение за 

всяко едно проектно предложение. 

Отговор въпрос 3: Под стартирали 

самостоятелна стопанска дейност 

ще се разбира лицата, сами или в 

съдружие с други лица, да 

извършват стопанска дейност, 

работят на свободна (частна) 

практика или работят под аренда. 

При реализацията на проектните 

предложения ще бъде проверявано 

изпълнението на заложените в 
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проекта индикатори – „Безработни 

участници на възраст до 29 г. вкл., с 

основна или по-ниска 

образователна степен, които при 

напускане на операцията имат 

работа включително като 

самостоятелно заети лица“ и 

„Безработни участници от ромски 

произход на възраст до 29 г. вкл., с 

основна или по-ниска 

образователна степен, които при 

напускане на операцията имат 

работа, включително като 

самостоятелно заети лица“, както и 

„Брой създадени работни места“. 

Отговор въпрос 4: Не, не е 

допустимо. Съгласно Условията за 

кандидатстване по процедурата, 

Дейност 4 „Осигуряване на заетост 

на обучените по проекта лица от 

целевата група по ПК/КК, в т.ч. 

обучение по време на работа 

(чиракуване) и стажуване, след 

регистрация като безработно лице“ 

е задължителна дейност. 

Изпълнението на дейността 

осигурява на кандидата възможност 

за наемане на лица след проведени 

обучения, включващи обучение по 

време на работа (чиракуване) и 

стажуване, както и субсидирана 

заетост. Предвид написаното до 

тук, осигуряването на 

несубсидирана заетост на 

преминалите обучение за ПК/КК 

при друг работодател е 

недопустима дейност, тъй като в 

Условията за кандидатстване, 
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Раздел 13.2. „Допустими дейности“ 

на стр. 15 по отношение на 

обучение за ПК е посочено – 

„Обучението се извършва в 

съответствие с установените нужди 

на работодателите и с насоченост 

към упражняваната сфера на 

дейност и професия, както и към 

длъжността, която се предвижда да 

заеме лицето“, а на стр. 17 от същия 

раздел за обучения по КК – 

„Обучението за придобиване на 

ключови компетентности на 

безработни лица се извършва в 

съответствие с установените, 

заявени от работодателите нужди, и 

с насоченост към изискваните 

компетенции за длъжността, която 

се предвижда да заеме лицето“ 

4. 02.08.2019 13:50 д-р Павел Маринов 

dr.marinov.pavel@gmail.com  

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с подготовка на проектно 

предложение по процедура BG05M9OP001-

1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

„Инвестиции в образование и заетост“ ни е 

необходимо разяснение относно целевите 

групи . В насоките за кандидатстване е 

казано, че целеви групи са Допустими целеви 

групи по настоящата процедура са търсещи 

работа безработни младежи на възраст от 15 

до 29 г. вкл. с основна или по-ниска 

образователна степен  / стр. 36 от Насоките 

за кандидатстване/. Моля да дадете отговор 

на следния въпрос:  Лицата завършили първи 

гимназиален етап, принадлежат ли да 

целевата група по процедурата, предвид 

факта че те нямат завършено средно 

образование? 

 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

06.08.2019г. и в ИСУН 2020. 

В Раздел 15 „Допустими целеви 

групи“ от Условията за 

кандидатстване по процедура  

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня 

– Аксаково“ - „Инвестиции в 

образование и заетост“ е посочено, 

че „Допустими целеви групи по 

настоящата процедура са търсещи 

работа безработни младежи на 

възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна 

или по-ниска образователна 

степен“. Съгласно описаните 

изисквания лицата завършили 

първи гимназиален етап не 

mailto:dr.marinov.pavel@gmail.com
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С уважение  

д-р Павел Маринов 

принадлежат към целевата група, 

тъй като завършването на първи 

гимназиален етап е завършена 

степен на средното образование. В 

допълнение към това, бихме искали 

да направим следните уточнения. 

За да бъдат включени лицата в 

дадено проектно предложение, е 

необходимо: да се регистрирани 

като безработни лица към Бюрата 

по труда, да са на възраст от 15 до 

29 включително и да не са 

завършили първи гимназиален етап 

- от VIII до Х клас включително. 

Може да са учили в първи 

гимназиален етап, но  да не са 

завършили, като в момента са 

отпаднали от училище 

(преждевременно напуснали). Също 

така, искаме да отбележим, че 

лицата, които понастоящем са 

ученици и са записани в училище, 

са недопустими целеви групи по 

процедурата. 

5. 07.08.2019 10:06 Надка Симеонова 

Секретар 

Община Аксаково 

 

www.aksakovo.net 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

На стр. 18 от Насоките за кандидатстване т.4 

е казано: „Ако мерките са насочени към 

силно уязвими групи на пазара на труда 

(продължително безработни (с регистрация в 

ДБТ над 12 мес.), хора с трайни увреждания, 

безработни с ниско образование/под 

средното/, вкл. и без никаква професия, 

безработни лица от ромски произход), 

субсидираната заетост може да бъде с 

продължителност до 12 месеца.“ 

Според Закона за предучилищно и училищно 

образование Чл. 73. (1) Според степента 

училищното образование е основно и средно. 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

07.08.2019г. и в ИСУН 2020. 

Отговорът на поставения от Вас 

въпрос е описан в т. 4. 

http://www.aksakovo.net/
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(2) Обучението за придобиване на основно 

образование се осъществява от I до VII клас 

включително в два етапа, както следва: 

 

1. начален - от I до IV клас включително, и 

2. прогимназиален - от V до VII клас 

включително. 

(3) Обучението за придобиване на средно 

образование се осъществява от VIII до XII 

клас включително в два етапа, както следва: 

1. първи гимназиален - от VIII до Х клас 

включително, и 

2. втори гимназиален - от ХI до ХII клас 

включително. 

Видно от текста на Закона е , че 

завършването на първи гимназиален етап не 

е степен на образование. 

Предвид горепосоченото моля да дадете 

отговор на въпроса: Лицата със завършен 10 

клас принадлежат ли на целевата група? 

 

С уважение/Поздрави, 

Надка Симеонова 

Секретар 

Община Аксаково 

 

www.aksakovo.net  

 

МИГ „Девня – „Аксаково“: 

Уважаема госпожо Симеонова, 

от изпратеното запитване става ясно, че 

отправеният от Вас въпрос е по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 

заетост". Предвид това, моля да потвърдите 

процедурата по която сте отправили 

запитване. 

http://www.aksakovo.net/
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Надка Симеонова 

Секретар 

Община Аксаково 

 

Зададеният от мен въпрос е по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 

заетост" 

 

6. 09.08.2019г. Надка Симеонова 

Секретар Община Аксаково 

 

www.aksakovo.net  

Уважаема Госпожо Ръководител на 

Управляващия орган на ОП „РЧР“ 

 

Във връзка с кандидатстване по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 

заетост“ община Аксаково отправи въпрос 

към екипа на МИГ „Девня – Аксаково“  със 

следното съдържание: 

 

„Уважаеми Дами и Господа, 

 

На стр. 18 от Насоките за кандидатстване т.4 

е казано: „Ако мерките са насочени към 

силно уязвими групи на пазара на труда 

(продължително безработни (с регистрация в 

ДБТ над 12 мес.), хора с трайни увреждания, 

безработни с ниско образование/под 

средното/, вкл. и без никаква професия, 

безработни лица от ромски произход), 

субсидираната заетост може да бъде с 

продължителност до 12 месеца.“ 

 

Според Закона за предучилищно и училищно 

образование Чл. 73. (1) Според степента 

училищното образование е основно и средно. 

 

(2) Обучението за придобиване на основно 

образование се осъществява от I до VII клас 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

09.08.2019г. и в ИСУН 2020. 

Уважаема г-жо Симеонова, 

Съгласно Преходните и 

допълнителни разпоредби на 

Закона за предучилищното и 

училищното образование, § 24. (1) 

Учениците, които през учебната 

2016 - 2017 г. постъпват в І и в V 

клас, учениците, които през 

учебната 2017 - 2018 г., учебната 

2018 - 2019 г. и учебната 2019 - 

2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ 

клас, както и учениците, които през 

учебната 2020 - 2021 г. постъпват в 

VІІІ клас, се обучават по училищни 

учебни планове и учебни програми, 

утвърдени при условията и по реда 

на този закон. 

  

(2) През учебните години по ал. 1 

учениците, извън посочените в ал. 

1, се обучават и завършват 

обучението по училищни учебни 

планове и учебни програми, 

утвърдени при условията и по 

http://www.aksakovo.net/
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включително в два етапа, както следва: 

 

1. начален - от I до IV клас включително, и 

 

2. прогимназиален - от V до VII клас 

включително. 

 

(3) Обучението за придобиване на средно 

образование се осъществява от VIII до XII 

клас включително в два етапа, както следва: 

 

1. първи гимназиален - от VIII до Х клас 

включително, и 

 

2. втори гимназиален - от ХI до ХII клас 

включително. 

 

Видно от текста на Закона е , че 

завършването на първи гимназиален етап не 

е степен на образование. 

 

Предвид горепосоченото моля да дадете 

отговор на въпроса: Лицата със завършен 10 

клас принадлежат ли на целевата група? 

 

С уважение“ 

 

Отговора на въпроса ни препраща към  друг 

отговор публикуван във „Въпроси и 

отговори“, а именно: 

 

„Отговор публикуван на електронната 

страница на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

06.08.2019г. и в ИСУН 2020. В Раздел 15 

„Допустими целеви групи“ от Условията за 

кандидатстване по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 

реда на отменените Закон за 

народната просвета и Закон за 

степента на образование, 

общообразователния минимум и 

учебния план… 

  

Първите учениците, които ще 

завършат-първи гимназиален етап 

на образованието си - от VIII до Х 

клас включително и ще получават 

удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап на средно 

образование, по реда и условията 

на Закона за предучилищното и 

училищното образование, 

завършването им ще бъде най-

рано през 2020 г., което е едва 

след края на следващата учебна 

година 2019-2020 г. 
  

В тази връзка, допустимите целеви 

групи по процедурата, могат да 

бъдат лицата, които в момента не 

са ученици и не са записани в 

образователната система-(като 

лицата може да са  били отпаднали 

от училище(преждевременно 

напуснали),   да се регистрирани 

като безработни лица към 

Бюрата по труда, и да са на 

възраст от 15 до 29 включително. 

Също така е необходимо, за да бъде 

включено дадено лице по 

процедурата, към момента да не 

притежава издадена диплома за 

средно образование на негово 

име,  без значение лицето в кой 

клас на курса на средното 
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заетост“ е посочено, че „Допустими целеви 

групи по настоящата процедура са търсещи 

работа безработни младежи на възраст от 15 

до 29 г. вкл. с основна или по-ниска 

образователна степен“. Съгласно описаните 

изисквания лицата завършили първи 

гимназиален етап не принадлежат към 

целевата група, тъй като завършването на 

първи гимназиален етап е завършена степен 

на средното образование. В допълнение към 

това, бихме искали да направим следните 

уточнения. За да бъдат включени лицата в 

дадено проектно предложение, е 

необходимо: да се регистрирани като 

безработни лица към Бюрата по труда, да са 

на възраст от 15 до 29 включително и да не са 

завършили първи гимназиален етап - от VIII 

до Х клас включително. Може да са учили в 

първи гимназиален етап, но да не са 

завършили, като в момента са отпаднали от 

училище (преждевременно напуснали). Също 

така, искаме да отбележим, че лицата, които 

понастоящем са ученици и са записани в 

училище, са недопустими целеви групи по 

процедурата.“ 

 

Считаме, че не е даден отговор на нашия 

въпрос! 

 

Дадения отговор, към който сме препратени 

не е в съответствие със Закона за 

предучилищно и училищно образование, 

защото според  чл.73, ал.3 средно 

образование се придобива след завършване 

на два етапа: 

 

1. първи гимназиален - от VIII до Х клас 

включително, и 

образование от VIII до ХII клас е 

учило и било записано. 

  

С уважение, 

  

Екипът на ОПРЧР 

 
Десислава Георгиева-Ушколова 

Началник отдел „Програмиране и 

договаряне“ 
Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и 

проекти“ 

Министерство на труда и социалната 

политика Управляващ орган на ОП 

РЧР 
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2. втори гимназиален - от ХI до ХII клас 

включително. 

 

Считаме, че е на лице противоречие в 

определените целеви групи, защото при 

определянето на силно уязвими групи на 

пазара на труда / На стр. 18 от Насоките за 

кандидатстване/ е казано „безработни с ниско 

образование/под средното/“, а  посочените 

целеви групи в  Раздел 15 „Допустими 

целеви групи“ от Условията за 

кандидатстване по процедура 

BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 

заетост“ е посочено, че „Допустими целеви 

групи по настоящата процедура са търсещи 

работа безработни младежи на възраст от 15 

до 29 г. вкл. с основна или по-ниска 

образователна степен“. 

 

Считаме, че даденото разяснение в „Отговор 

публикуван на електронната страница на 

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 06.08.2019г.“ 

е ограничаващо спрямо целевите групи. 

Лицата, които нямат завършено средно 

образование, а само 10 клас  не могат да се 

включат в професионално обучение. 

Същевременно считаме, че е погрешно да се 

счита, че „завършването на първи 

гимназиален етап е завършена степен на 

средното образование“, както е посочено в 

отговора. 

 

Моля за Вашето компететно становище и 

допълнително изясняване обхвата на 

целевите групи, с цел процедурата да бъде 

максимално полезна за кандидатите и 
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целевите групи. 

 

Приложение публикувани „Въпроси и 

отговори“ по процедурата. 

 

С уважение 

С уважение/Поздрави, 

Надка Симеонова 

Секретар 

Община Аксаково 

 

www.aksakovo.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aksakovo.net/
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Таблица №1 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОПРЧР ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ ОТ ОПРЧР 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева стойност 

Безработни участници на възраст до 29г. 

вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен 

Брой 40 

Безработни участници на възраст 

до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които 

при на-пускане на операцията 

получават квалификация 

Брой 35 

Безработни участници на възраст 

до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които 

при напускане на операцията имат 

работа включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 16 

Безработни участници от ромски произход 

на възраст до 29г. вкл, с основна или по-

ниска образователна степен 

 

20 

Безработни участници от ромски 

произход на възраст до 29 г. вкл., с 

основна или по-ниска 

образователна степен, които при 

напускане на операцията имат 

работа, включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 10 

 


