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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

СДРУЖЕНИЕ „МИГ  КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“ 

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 

СНЦ „МИГ Кирково - Златоград“, кани желаещите да представят проектни предложения 
по мярка ЧР-1 ИП 1,3,6 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, 
в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване 
квалификацията на заетите лица на територията на МИГ" от Стратегията за ВОМР на СНЦ 
„МИГ Кирково - Златоград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна 
финансова помощ: № BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до 
заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и 
подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на 
заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград"  

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване достъпа до заетост 
и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена 
заетост и подкрепа за мобилността на работната сила. Процедурата за безвъзмездна 
финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд 
чрез приноса на ОПРЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие. 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до 
заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен 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 местни инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната сила”, Инвестиционен приоритет №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“ и Инвестиционен Приоритет №6 

„Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички 
възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на 
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на 
гъвкави процеси на учене, включително, чрез професионална ориентация и валидиране на 
придобитите компетенции“  на ОП РЧР. 

Настоящата процедура се изпълнява в съответствие с Приоритет 2 „Повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика и създаване на възможности за 
микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост и 
професионална квалификация на заетите“ от  Стратегическа Цел 1 „Устойчиво  и 
балансирано икономическо развитие чрез повишаване конкурентоспособността на 
местната  икономика, инвестиции в селското стопанство, създаване и развитие на 
микропредприятия в неземеделски  сектори, създаване  на достъп до заетост” от 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Кирково - Златоград“ и ще способства пряко  за постигане на 
Специфична цел №3„ Насърчаване на заетостта, в т.ч. младежката заетост“.  
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Процедурата съчетава интегрирани дейности за насърчаване на заетостта на територията 
на МИГ Кирково – Златоград, които обхващат безработните и неактивни лица от всички 
възрасти, както и подобряване на квалификацията на работната сила (заетите лица), което 
да улесни намирането на работа, да мотивира неактивните лица за търсене на работа и да 
повиши квалификацията на заетите лица, в отговор на нуждите на бизнеса 

Проектите ще се изпълняват на цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР 
на МИГ Кирково – Златоград, т.е. Община Кирково и Община Златоград. 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 
допустими за финансиране следните дейности: 

1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на 
неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за 
заетост; 
 
2. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи (от 15 до 29 г. вкл.), 
които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. 
информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и 
др.;   
 
3. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно 
упражняването на трудови и осигурителни права; 
 
4. Психологическо подпомагане; 
 
5. Предоставяне на мотивационно обучение; 
 
6. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или 
придобиване на нова; 
 

7. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности; 

 
8. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или 
обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; 
 
9. Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа 
(чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице; 
 

Дейностите 1,2,3,4,5,6,7,8,9 са допустими за икономически неактивни лица от всички 
възрастови групи, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица, както и за 
търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда , 
в т.ч. трайно безработни лица. 
 

Дейностите 6 и 7 са допустими и за заети лица. 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: 

 https://umis2020.government.bg , ОП РЧР, процедура на МИГ Кирково-Златоград; 

 http://mig-kirkovo-zlatograd.com/, секция „Приеми”; 

На основание чл.42, ал.4 от ПМС №161/2016 настоящата процедура за подбор на проекти е 
с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения:  

https://umis2020.government.bg/
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/
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- Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.05.2019 г. 17:00 часа.   
- Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.06.2019 г. 17:00 часа.   

Приемът по втори краен срок се провежда, в случай че са налични остатъчни средства от 
предходния  прием  за подаване на проектни предложения. 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 10 дни  преди всеки краен  срок за подаване на 
проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната 
поща на МИГ, на адрес mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg, като ясно се посочва 
наименованието на процедурата за подбор на проекти. 

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат 
подадени само по електронен път като се използва Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - 
https://eumis2020.government.bg 
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