
 ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД 
гр. София 1612,  

ул. Найден Геров № 6, оф.6 

Тел.: +359 2 851 1040                            
GSM: + 359 876 687 823 

e-mail: projects@delina-consult.com  

 
 

 
1 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

БИЗНЕСА ПРЕЗ 2015 – 2016 ПО ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ! 

 
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 
Схема “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” 

Актуална с краен срок за кандидатстване: 19.11.2015 и 05.02.2016 г. 

Цел:  Да осигури предпоставки за създаване на устойчиви 

работни места за безработни и неактивни лица чрез 

подходящи обучения, включително на работното място, 

както и предоставяне на разнообразни стимули за 

работодателите за разкриване на нови работни места.  

Бюджет по 

процедурата: 

40 000 000 лева 

 

Допустими 

бенефициенти: 

Работодатели (физическо лице или юридическо лице); 

държавна/централна и/или териториална и/или общинска 

администрация. 

 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Наемане на безработни лица от допустимата целева 

група за период до 12 месеца. Лицата се наемат по 

трудово правоотношение. Процедурата финансира 

разходите за възнаграждения за новоназначено лице в 

размер на Минималния осигурителен доход и всички 

дължими вноски за сметка на работодателите за 

съответната длъжност. Работодателят е длъжен да 

запази заетост на минимум 50 % от новоразкритите 

работни места за минимум 12 месеца, без прекъсване, 

след одобряване на окончателния доклад по проекта. 

 Закупуване на работно облекло, лични предпазни 

средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански 

инвентар (до 30% от размера на безвъзмездната 

финансова помощ), в т.ч. и разходи за оборудване на 

работни места за хора с увреждания, пряко свързани с 

финансираните дейности. 

 Текущ ремонт на помещения, в които ще се адаптират 

нови работни места за хора с увреждания – до 10% от 

преките допустими разходи. 

 Предоставяне на професионално обучение за 

новонаетите лица. 

 Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2 

„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност” за новонаетите лица. 

 Осигуряване на наставник за хората с увреждания. 

 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 

 Микро, малки и средни предприятия - 100% 

 Големи предприятия - 80% 
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Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

от 50 000 лв. до 391 166 лв. 

Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” 

Индикативна дата за обявяване: Октомври 2015 г. 

Цел:  Да се подобри адаптивността на заетите лица в целеви за 

отделните области отрасли и повиши производителността 

на труда чрез предоставяне на квалификационни услуги и 

обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи 

предприятия. 

Бюджет по 

процедурата: 

50 000 000 лева 

Допустими 

бенефициенти: 

Работодатели (микро, малки, средни и големи 

предприятия), сдружения от работодатели (клъстери), 

социални партньори. 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Предоставяне на обучение за придобиване или 

повишаване на професионалната квалификация на заетите 

лица; 

 Предоставяне на обучение за придобиване на 

ключови компетенции за пазара на труда, което включва: 

обучение по информационни и комуникационни 

технологии, чуждоезиково обучение, обучение за 

подобряване на презентативните умения, водене на 

делова кореспонденция, неформална комуникация, 

лидерски умения и др. 

 Запазване на заетостта на обучените минимум 1 

година след приключване на обучението. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

За Компонент 1 (държавна помощ):  

 Микро и малки - 70% 

 Средни - 60% 

 Големи - 50% 

 

За Компонент 2 (минимална помощ):  

 Микро и малки - 100% 

 Средни - 80% 

 Големи - 70% 

Максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

За Компонент 1 (държавна помощ):  

 до 3 911 660 лв. 

 

За Компонент 2 (минимална помощ):  

 до 391 166 лв. 

Схема „Добри и безопасни условия на труд” 

Индикативна дата за обявяване: Октомври 2015 г. 

Цел:  Подобряване на работната среда и управлението на 

човешките ресурси, както и осигуряване на възможности 

за въвеждане на гъвкави форми на заетост. 

Бюджет по 

процедурата: 

40 000 000 лева 
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Допустими 

бенефициенти: 

Работодатели (микро, малки, средни и големи 

предприятия) 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Разработване и адаптиране на системи за развитие на 

човешките ресурси в предприятията с цел оптимизация 

на работните процеси, с акцент върху практиките за по-

лесното съвместяване на професионалния, семейния и 

личния живот, както и удължаване трудовия живот на 

по-възрастните работници и служители; 

 Осигуряване на възможности за гъвкави форми на 

заетост с акцент върху лица, на които им остава до 24 

месеца до пенсиониране; 

 Модернизация и/или реконструкция и/или 

обезопасяване на съществуващи обекти, технологични 

процеси, машини и съоръжения, свързани с 

подобряване условията на труд; 

 Закупуване на предпазни средства и специално работно 

облекло; 

 Обучение на служители за безопасна работа с 

нововъведено работно оборудване и технологии. 

 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 Микро, малки и средни предприятия - 100% 

 Големи - 80% 

Максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

100 000 лв. – 391 166 лв. 

Схема „На път” 

Индикативна дата за обявяване: Октомври 2015 г. 

Цел:  Да насърчи географската мобилност на работната сила в 

страната като осигури подкрепа за работодателите, за да 

осигурят транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. 

с цел запазване на тяхната заетост, когато работното 

място е извън населеното място. 

Бюджет по 

процедурата: 

40 000 000 лева 

Допустими 

бенефициенти: 

Работодатели (микро, малки, средни и големи 

предприятия) 

Допустими дейности за 

финансиране: 

Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до 

и от работното място за заетите в съответното предприятие 

лица, за период до 12 месеца 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

100% 

Максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

50 000 лв. – 391 166 лв. 
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При интерес, не се колебайте да се свържете с нас! Ние сме готови да Ви 

подкрепим и да Ви дадем правилната насока в развитието на вашите 

проектни идеи! 

Благодарение на нашите познания в областта на Европейските фондове и 

програми, ние помагаме на нашите клиенти да намерят подходящо 
финансиране и да превърнат своите идеи в успешни проекти! 

 

 

 

Делина Консулт ЕООД 

гр. София 1612, ул. Найден Геров № 6, оф.6 

Тел.: +359 2 851 1040                            

GSM: + 359 876 687 823 

e-mail: projects@delina-consult.com 

web: www.delina-consult.com 
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