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Европейски съюз 

Европейски социален  

Фонд      

 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1 

ЗА 2022 ГОДИНА 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г. 

№ 

по 

ре

д 

Наименова-

ние на  про-

цедурата  

Цели на предоставяната БФП2 по  

процедурата 

Начин на 

провеждане 

на процеду-

рата съг-

ласно чл. 2 

от ПМС № 

162 от 

2016 г. 

Извър-

шване 

на пред-

варите-

лен под-

бор на 

концеп-

ции за 

проек-

тни 

предло-

жения3 

Общ раз-

мер на 

БФП  по 

процеду-

рата (в лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими дейности Категории до-

пустими раз-

ходи 

Макси-

мален  

% на 

съ-фи-

нанси-

ране 

Дата на обя-

вяване на 

процедурата4 

Краен срок 

за подаване 

на проек-

тни пред-

ложения5 

Представлява ли процеду-

рата/част от нея6: 

Размер на БФП 

за проект (в 

лв.)7 

държавна помощ8 мини-

мална  

помощ9 

мини-

мален 

макси-

мален 

ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, И ПОДГОТОВКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО, ЦИФРОВО И УС-

ТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА“ 

1 СОЛИ-

ДАР-

НОСТ 

Операцията е в отговор на предиз-
викателствата от мигрантския по-

ток от Украйна и цели да осигури 

навременна подкрепа за бърза ин-
теграция на пазара на труда на 

разселени лица от Украйна, полу-

чили временна закрила, статут на 
бежанец или хуманитарен статут. 

Европейският съюз е изправен 

пред ситуация, характеризираща 
се с масово навлизане на разсе-

лени лица от Украйна, които не са 

Проце-
дура на 

директно 

предоста-
вяне, съг-

ласно чл. 

25, ал.1, 
т.2 на 

ЗУСЕ-

СИФ 

Не 44 500 
000 лв. 

лв. 

Агенция 
по зае-

тостта 

1.Психологично подпомагане, 
професионално ориентиране, 

трудово консултиране, моти-

виране. Изготвяне на индиви-
дуален план за действие (про-

филиране) на търсещото ра-

бота лице. Подкрепа за заетост 
и консултиране.  

2.Улесняване интеграцията на 

лицата, вкл. членове от семейс-
твото чрез обучения по клю-

В съответст-
вие с разпо-

редбите на 

Регламент 
(ЕС) № 

1301/2013, 

Регламент 
(ЕС) № 

1303/2013, 

Регламент 
(ЕС) 

2020/558 на 

100
% 

Април 
2022 г. 

Април 
2022 г. 

Не НП 
за 

АЗ; 

ми-
ни-

малн

а по-
мощ 

за 

ра-
бо-

НП НП 

                                                 
1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се „да“ или „не“. 
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
6 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
7 Ако е приложимо. 
8 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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в състояние да се завърнат в сво-

ята държава или регион по произ-

ход, поради руската военна инва-
зия, и в този смисъл се нуждаят от 

подкрепа. 

чови компетентности - общу-

ване на чужди езици (обучение 

по български език).  
3.Осигуряване на помощ за 

наем на жилище за период до 3 

месеца.  
4.Осигуряване на подкрепа за 

включване в заетост за период 
до 6 месеца. 

5.Осигуряване на наставници. 

Европейския 

парламент и 

на Съвета от 
23 април 

2020 година 

за изменение 
на регла-

менти 
1301/2013 и 

1303/2013 по 

отношение 
на специал-

ните мерки 

за предоста-
вяне на изк-

лючителна 

гъвкавост за 
използване 

на европейс-

ките струк-
турни и ин-

вестиционни 

фондове в от-
говор на из-

бухването на 

COVID-19 и 
приложи-

мата нацио-

нална 
уредба. 

то-

да-

теля 

 

 


