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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите 
 

 ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 

2.1 Подобряване адаптивността на заетите лица 

2.2 Насърчаване гъвкавостта на пазара на труда 

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 по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”,  
 
кани  
 
Съюз за стопанска инициатива 
в качеството си 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: BG051PO001–2.1.10 „Повишаване гъвкавостта и ефективността 
на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”  
 
Цел на настоящата схема е:  
Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния 
пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната 
икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на 
мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори. 
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира 
с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 
8 902 959 лв. 
 
Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите се изпълняват на територията на Република България. 

Допустими дейности: 

Развитие и прилагане на нови форми на социалния диалог в условията на информационното 
общество и процесите на глобализация: 
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• Изследване на тенденциите при така наречените „нови дискриминации” и тяхното 
проявление в България. 

• Разработване на предложения за законодателно уреждане и за стартиране на социалния 
диалог в сферата на работата от разстояние (telework).  

• Организиране на обучения на журналисти от национални и най-вече от регионални медии 
по проблемите на социалния диалог, като фактор за повишаване на квалификацията и 
конкурентноспособността на човешките ресурси 

• Развитие на социалния диалог в сферата на временната работа, с оглед повишаване на 
конкурентноспособността на работниците и служителите в агенциите за временна работа. 
Провеждане на изследване за нагласите на работодатели и синдикалисти за повишаване на 
конкурентноспособността на човешките ресурси в сферата на агенциите за временна работа, 
чрез средствата на социалния диалог и на добрите европейски практики в тази област. 

• Търсене на иновативни подходи при колективното договаряне, в това число на регионално и 
местно ниво и развитие на социалния диалог. 

• Насърчаване и развитие на социалния диалог в сферата на професионалното образование и 
обучение. 

Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 
Име на представляващия Договарящ орган: РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА 
Позиция: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
Институция: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
Адрес: БУЛ. “КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ” № 3,  
СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17 август 2009 г., 17.30 ч.  
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници: 
www.az.government.bg, www.ophrd.government.bg и www.eufunds.bg    


