
                                   

                                                                                                                     
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

  

 

Утвърдил:            ( П ) 

                   СВИЛЕН ШИТОВ                    
Председател УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

 

 

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура № BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в 

образование и заетост“ 

№ 
Дата на 

получаване 

Данни 

за подателя 

Въпрос Отговор на 

МИГ „Девня – Аксаково“ 

1 17.03.2020 13:13 Христина Недкова, управител 

 

Център за професионално 

обучение  

"СТИК" ЕООД 
гр. Варна, ул. "Парижка комуна" 

№2, ет.2 

тел:052/500043; 

моб. тел: 0895/795511 

https://novaprofesia.com/ 

  

Здравейте, моля да ни отговорите дали е 

допустимо прилагането на дистанционно 

обучение при изпълнение на следните 

 допустими дейности по 

процедура    BG05M9OP001-1.097 МИГ 

„Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в 

образование и заетост“ 

 

1.Mотивационни обучения 

2.Професионални обучения 

3.Oбучение за придобиване и 

усъвършенстване на ключови 

компетентности 

4.Популяризиране и насърчаване 

стартирането и развитието на самостоятелна 

икономическа дейност и предприемачество- 

обучение по предприемачество 

 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

18.03.2020 г. и в ИСУН 2020. 

1. Мотивационни обучения: 

Не е допустимо за мотивационно 

обучение да се прилага 

дистанционна форма на обучение. 

Съгласно Раздел 13.2 „Допустими 

дейности“, дейност 3. Предоставяне 

на обучение след регистрация като 

безработно лице, точка 3.1 

Мотивационни обучения: 

При предоставянето на 

мотивационно обучение трябва да 

се прилага индивидуален подход 

към лицата, който да отчита 

нуждите, способностите, 
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образованието, квалификацията, 

способностите за търсене на работа 

и други лични характеристики на 

всяко лице. 

……………………… 

Мотивационното обучение трябва 

да бъде проведено така, че лицата 

от целевата група да придобият 

също знания и умения за 

ориентиране на пазара на труда и 

адаптиране към неговите 

изисквания, за търсене и избор на 

подходяща заетост. 

 

Професионални обучения: 

Допустимо е провеждането на 

дистанционната форма на 

обучение. 

 На етап кандидатстване преценка 

за допустимостта, 

целесъобразността и ефективността 

на изцяло/частично дистанционно 

провеждане на определено 

обучение се прави от кандидата, 

като кандидатът следва да 

предостави подробно описание за 

начина на провеждане на самото 

обучение. На етап оценка на 

проектното предложение, такава 

преценка се прави и от 

оценителната комисия. При 

извършване на тази преценка 

следва да се съобразите с 

естеството на професията и с 

установените за нея изисквания в 

рамковите програми по чл. 12 от 

Закона за професионалното 

образование и обучение (ЗПОО), 
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както и с държавните 

образователни стандарти за 

придобиване на квалификация по 

съответната професия.  

Прилагането на дистанционна 

форма на обучение трябва да е 

обвързано и обосновано и с 

нуждите и възможностите на 

целевата група. 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. 

 

Oбучение за придобиване и 

усъвършенстване на ключови 

компетентности 

Допустимо е провеждането на 

дистанционната форма на 

обучение. На етап кандидатстване 

преценка за допустимостта, 

целесъобразността и ефективността 

на изцяло/частично дистанционно 

провеждане на определено 

обучение се прави от кандидата, 

като кандидатът следва да 

предостави подробно описание за 

начина на провеждане на самото 

обучение. На етап оценка на 

проектното предложение, такава 

преценка се прави и от 

оценителната комисия.  

Прилагането на дистанционна 

форма на обучение трябва да е 
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обвързано и обосновано и с 

нуждите и възможностите на 

целевата група.  

Обучението се извършва в 

съответствие с установените, 

заявени от работодателите нужди, и 

с насоченост към изискваните 

компетенции за длъжността, която 

се предвижда да заеме лицето. 

Популяризиране и насърчаване 

стартирането и развитието на 

самостоятелна икономическа 

дейност и предприемачество- 

обучение по предприемачество 

С оглед спецификата на обученията 

и целите, които се търсят, както и 

индивидуалните потребности на 

лицата от целевата група, е 

препоръчително тези обучения да 

се осъществяват в присъствената 

форма. Така, търсеният ефект 

върху целевата група би бил най-

голям. Като допустими в 

дейността, могат да се включат 

инициативи за информиране 

представяне на възможностите за 

развитието на самостоятелна 

икономическа дейност и 

предприемачество, в т.ч. 

провеждане на мотивационни 

срещи, групово професионално 

ориентиране към инициативи за 

предприемачество, други подобни 

с такава насоченост, обучения, 

свързани с развитието на 
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предприемачески, управленски и 

бизнес знания и умения и 

разработване на бизнес идеи и 

бизнес планове за управление на 

самостоятелна икономическа 

дейност (специализирани 

обучения) - програма за обучение, 

която може да включва следните 

модули:  

- Вие като предприемач; - Бизнес 

план, бизнес идея, маркетингов 

план; - Форми на търговска 

дейност; - Персонал, правни 

отговорности и застраховка; - 

Финансово планиране; - Капитал и 

видове източници; - Стартиране на 

бизнес.  

Също така, е необходимо да имате 

предвид, че целевите групи по 

процедурата са търсещи работа 

безработни младежи на възраст от 

15 до 29 г. вкл. с основна или по-

ниска образователна степен и в 

тази връзка необходимостта от 

такова обучение за тези лица с 

основна и по-ниска образователна 

степен за включване на лицата в 

обучения за популяризиране и 

насърчаване стартирането и 

развитието на самостоятелна 

икономическа дейност трябва да 

бъде идентифицирана и солидно 

обоснована.  

 

 

 


