МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-1.006 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ”
УТВЪРДИЛ: /П/
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЧР
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПОСТЪПИЛИ ПИСМЕНО В УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
ВЪПРОС
1.

Здравейте,
При подготовката на проектно предложение по схема
BG05M9OP001-1.006 “Обучения и заетост“, възникнаха следните
въпроси:
1. Съгласно Насоките за кандидатстване стр. 22 са посочени
като допустими разходите за стипендии на обучаващите се
за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).
Моля да уточните разходите за стипендии и за двата вида
обучение ли са допустими, за обучение за професионална
квалификация и за обучение за ключови компетентности?
2. Допустимо ли е едно лице от целевата група да премине
обучение по професионална квалификация и обучение по
ключови компетентности, съобразно заявката на
работодателя?
Поздрави,
Христо Йорданов

ОТГОВОР
Уважаеми г-н Йорданов,
1. Съгласно Насоките за кандидатстване стр. 22 разходите за
стипендии на обучаващите се за всеки присъствен учебен ден
(минимум 6 учебни часа) са допустими, както за обучение за
професионална квалификация, така и за обучение за ключови
компетентности.
2. Едно лице от целевата група може да премине едно обучение
за придобиване на професионална квалификация и едно
обучение за ключови компетентности.

2

Здравейте, имам два въпроса по отношение на попълването на
документи за кандидатстване по програма Обучения и зaетост. Ето
и въпросите ми:
1. Проектното предложение за изпраща, подписано с КЕП - така
ли? Този КЕП на физическото лице /управител на ЕТ в нашия
случай/ ли трябва да бъде или на юридическото лице - ЕТ
РЕПРОКОЛОР /в нашия случай/

Уважаема г-жо Захариева,
Процедура BG05M9ОP001-1.006 „Обучения и заетост” е
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез системен проект с конкретен бенефициент –
Агенция по заетостта (АЗ).
Съгласно чл. 28, ал. 1 от ПМС №107 от 10 май 2014 г. и посл. го
изм. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и
Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 20142020г.: Процедурата на директно предоставяне е тази, при
която проектно предложение може да подаде само кандидат,
който е изрично посочен в съответната програма или в
документ, одобрен от Комитета за наблюдение на
програмата като конкретен бенефициент, който може да
получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
дадена дейност.
Съгласно чл. 28а, ал. 1 от ПМС №107/10 май 2014 г. и посл. го
изм. (1) Управляващите органи могат да предоставят
безвъзмездна финансова помощ за финансиране на еднотипни и
повтарящи се дейности, свързани с предоставяне на услуги с
национално или регионално покритие на физически лица, на
конкретни бенефициенти, които предоставят съответната услуга
по силата на нормативен акт.
Във връзка с гореизложеното, единственият допустим
кандидат по тази процедура е Агенция по заетостта.

