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Приложение 1 

 

 

Информация в помощ на заети лица, 

желаещи да участват в процедура „Ваучери за заети лица” 

 
 С настоящия проект ще се предостави възможност на заетите лица в 

България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната 

администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се 

включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии 

и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Предвидените по проекта 

обучения ще се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на лицата от 

целевата група при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.3 от 

ПМС 280/2015 г.  

 

ВАЖНО: Съгласно Критериите за избор на операция по процедурата „Ваучери 

за заети лица” е предвидено съфинансиране от страна на заетите лица в 

размер на 15% от номиналната стойност на ваучера. 

 

Вид обучение Продължителност 

Номинална 

стойност на 

ваучера 

Съфинансиране 

по ОП РЧР 

2014-2020 – 

85% 

Съфинансиране 

от приносителя 

на ваучера – 

15% 

Професионална квалификация 

за първа степен 
300 учебни часа 600,00 лв. 510,00 лв. 90,00 лв. 

Професионална квалификация 

за втора степен 
660 учебни часа 1200,00 лв. 1020,00 лв. 180,00 лв. 

Професионална квалификация 

за трета степен 
960 учебни часа 1800,00 лв. 1530,00 лв. 270,00 лв. 

Професионална квалификация 

за част от професия по първа 

квалификационна степен 

200 учебни часа 400,00 лв. 340,00 лв. 60,00 лв. 

Професионална квалификация 

за част от професия по втора 

квалификационна степен 

300 учебни часа 600,00 лв. 510,00 лв. 90,00 лв. 

Професионална квалификация 

за част от професия по трета 

квалификационна степен 

600 учебни часа 1125,00 лв. 956,25 лв. 168,75 лв. 

Ключова компетентност 2 

Чужди езици 
300 учебни часа 700,00 лв. 595,00 лв. 105,00 лв. 

Ключова компетентност 4 

Дигитална компетентност 
45 учебни часа 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв. 
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ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили 

степен от висшето образование. 

 

 Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение 

на ОП РЧР 2014 - 2020  да премине в съответствие с критериите за допустимост на 

целевата група само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само 

едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова 

компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или 

дигитална компетентност - КК 4. 

 

ВАЖНО: Съгласно ПМС № 280/2015 г. не се предоставят ваучери за обучение 

за придобиване на професионална квалификация по професионално 

направление с код 62 с изключение на код 622 "Градинарство (паркове и 

градини)" от Списъка на професиите за професионално образование и 

обучение”.  

 

 Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички 

дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. 

Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по 

заетостта.  

 Не се допуска подаване на заявление (на хартиен носител) за участие в 

обучение с ваучери от упълномощени лица. 

 

Важно: При желание по време на проекта лицата могат да се включат 

последователно в курс за професионална квалификация и ключова 

компетентност и обратното, като за всяко следващо обучение следва да се 

подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс 

за професионално обучение и ключова компетентност. 

 

 Заявлението се подава по електронен път или на хартия - лично в ДБТ (и за 

двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се 

предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с 

оригинала” и подпис на лицето: 
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 - копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. 

Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат 

преведени и легализирани;  

 - копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати 

обучения.  

 В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на 

гореописаните документи се прикачват към него 

 При несъответствие или липсващ ЕГН и при несъответствие в имената на 

заетото лице в представените документи, се извършва служебна проверка в ГРАО. 

  

 Изисквания към заети лица за включване в обучение по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”: 

- До обучение за придобиване на професионална квалификация и/или 

ключови компетентности се допускат заети лица, които отговарят на условията на 

процедурата; 

- Не се допуска до обучение лице, което е включвано в идентично обучение 

по проекти и програми, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или друг 

публичен източник. Посоченият курс, в който лицето желае да бъде включено, не 

трябва да съвпада със завършени предишни курсове за придобиване и/или 

повишаване на професионалната квалификация; 

- Включване на лице в обучение се допуска след като бъде установено, че 

притежаваната от него завършена образователна степен е равна или е по-висока от 

минимално изискуемото входящо образователно равнище за придобиването на 

съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част 

от професия, в съответствие с разпоредбите на Закона за професионално образование 

и обучение. 

Входящото образователно ниво за включване в обучение по ключова 

компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ и компетентност 4 „Дигитална 

компетентност“ е успешно завършено основно образование.  

Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, 

свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за 

придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация. Лица, 

включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния 
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бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат 

включени в същото обучение. 

До етап на проверка за допустимост се допуска само лице, което е с пълен 

комплект документи. Проверката на заявленията се извършва по поредност на 

подаването им.  

 След приключване на процеса по оценка, ДБТ уведомява в 14 дневен срок от 

подаването на заявленията одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен 

от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се 

явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на доставчик на обучение 

/ДОб/ за включване в обучение. 

 Одобрените лица могат да отложат явяването си в ДБТ в указания по-горе срок. 

В този случай лицата уведомяват ДБТ по телефон/ по електронна поща/с писмо за 

удължаване на срока за явяване, като удължаването е не повече от 10 работни дни 

след изтичане на срока от 5 работни дни. 

 

ВАЖНО: Не се предоставя уведомление за избор на ДОб, в случай, че лицето 

не се яви в ДБТ в срок до 5 работни дни и не е извършило удължаване на 

срока по установения ред. Лицето може да кандидатства с нови документи 

отново. 

 

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната 

страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще 

предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. 

За да извърши информиран личен избор на ДОб е препоръчително лицето 

предварително да се запознае с условията, които предоставя конкретния ДОб по 

отношение на време за обучение, учебен план, материално-техническа база и др. 

Условията и изискванията за провеждане на обучения са описани подробно в 

Указания за работа на доставчиците на обучение, предоставящи обучение по ОП РЧР 

2014 – 2020, съгласно ПМС №280/2015г., публикувани на официалната страница на 

Агенция по заетостта. 

Дистанционното обучение не е допустима форма на обучение по процедура 

„Ваучери за заети лица” 
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 Всяко лице следва да премине през входящ тест по КК 2 – ако е изучавало 

чужд език повече от 300 учебни часа или по КК 4 – ако е изучавало информатика 

и/или информационни технологии. Тестовете за определяне на входящото ниво се 

извършват от ДОб и входящото ниво се отбелязва в отрязъка на уведомлението. 

 На лицата се предоставят поименни ваучери за включване в курсове за 

придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост 

от посоченото в заявлението желание. 

 

 Лицата, отсъствали по уважителни причини на повече от 20 на сто от 

занятията, имат право да продължат обучението си при същия доставчик на 

обучение или да получат нов ваучер след анулиране на предходния. 

 При отсъствие без уважителни причини на повече от 20 на сто от занятията 

обучението не се признава за завършено, а избраният доставчик може да изиска от 

лицето да възстанови направените разходи за броя учебни часове, в които то е взело 

участие, пропорционално на стойността на издадения ваучер и минималната 

продължителност за съответното обучение.  

 В случай че приносителят на ваучера поради виновно свое поведение 

възпрепятства провеждането на обучение, доставчикът на обучение има право да 

изисква стойността на ваучера за вида обучение, в което е включен. 

 В случай на отказ от избраното обучение на лице приносител на ваучер, преди 

стартирането на обучението ваучерът се анулира без право на преиздаване на нов. В 

този случай лицето връща ваучера и попълва собственоръчно декларация за отказ в 

свободен текст. Лицето може да кандидатства с нови документи за друг вид 

обучение (професионално обучение или обучение да придобиване на КК). 

 Приносителите на ваучери задължително сключват договор за обучение с 

избрания от тях Доставчик. ДОб е длъжен да издаде разходооправдателен документ 

за полученото съфинансиране от страна на обучаемото лице в съответствие с 

изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС (ако е приложим). 


