
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” (2007-2013) 

Агенция по заетостта 
 
 

 1

 
 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2  Повишаване на производителността и адаптивността на заетите 
 

ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 2.3: Подобряване условията на труд на 
работното място 

 

ПОКАНА   

ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

 
Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”,  
 
кани  
 
Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда”, в качеството й на конкретен бенефициент да 
заяви интерес и да подаде проектно предложение съгласно приложения пакет документи за 
кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
 
 
Номер и име на процедурата: BG051PO001-2.3.01, Превенция за безопасност и здраве при 
работа 
 
Цел на настоящата схема е: Подобряване условията на труд в предприятията и 
професионалния и здравен статус на работната сила. 
 
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в 
размер на 15 000 000 лв. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите се изпълняват на територията на Република България. 

Допустими дейности: 
 
Допустимите дейности по настоящата схема трябва да са съвпадат с тези, заложени в 
критериите за избор на настоящия проект, които са както следва, по компоненти: 
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Компонент 1.  Изследване на условията на труд в България  

1.1. Провеждане на Национално изследване на условията на труд 

Изследването следва да обхване всички икономически дейности, съгласно НКИД, и да осигури 
актуална информация за всички елементи на условията на труд в съответствие с националното 
законодателство.  

1.2. Изготвяне на Доклад за състоянието на условията на труд в България на база 
резултатите от изследването 

1.3. Провеждане на информационна кампания за представяне на резултатите от 
националното изследване 

Компонент 2. Разработване на системи за управление на професионалните и здравни 
рискове в предприятията 
На основата на резултатите от Националното изследване на условията на труд, проведено по 
компонент 1 ще бъдат определени 12 икономически дейности (браншове) с висок риск и/или 
значим социален ефект за развитието на обществото и икономиката. Тези икономически 
дейности ще бъдат обхванати последователно с всички дейности по компонента. 

2.1. Разработване на Профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности 

2.2 Разработване модели на системи за управление на дейността по БЗР по икономически 
дейности 
2.3. Провеждане на семинари за обучение на експерти и други заинтересовани лица за 
разработване и въвеждане на моделите на системи за управление на БЗР по икономически 
дейности 
2.4. Прилагане на разработените модели на системи в предприятия по икономически дейности 
 
Компонент 3. Разработване и разпространение на практически инструменти за 
мотивация към здравословен и безопасен труд  

Дейностите по този компонент ще бъдат приложени за  икономическите дейности (браншове), 
обхванати с дейностите по компонент 2. 

3.1. Разработване на: Кодекси на „добри практики”; Технически правила, Ръководство с 
практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа. 

3.2. Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място по 
икономически дейности; 

3.3. Провеждане на информационна кампания  

 
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 

Име на представляващия :Г-н Сотир Ушев 
Позиция:Изпълнителен директор 
Институция: Агенция по заетостта 
Адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 3 
 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 01 юни 2009 г 17.30 часа. 

Пакетът документи за кандидатстване може да Ви се предостави от Дирекция „Европейски 
фондове и международни програми”, също така е публикуван на интернет адреса на Агенция 
по заетостта -  www. az.government.bg. 


