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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  
 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
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: BG051PO001–2.1.09 „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: 
Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувана политика за развитие на човешките 
ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност чрез: 
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• Изработване на механизъм за оценка на нуждите от квалификация и допълнителни умения 
на заетите в перспективни икономически области. 

• Подготовка на мерки за насърчаване и подпомагане на мобилността (географска, 
професионална и социална) на заетите лица. 

• Разработване на механизъм за привличане на работодателите в реализацията на инициативи 
и проекти за включване на младежи в практическо обучение във фирмите или чиракуване. 

• Разработка на системи за активното използване на формите непълно работно време и 
временната заетост. 

• Създаването на условия за провеждане на конструктивен диалог между участниците в 
процеса и координацията на дейността по управление на човешките ресурси. 

• Повишаване компетенциите на структурните звена, ангажирани с политики за развитие на 
човешките ресурси сред работодателите. 

• Ускорено и разширено въвеждане на практики на корпоративна социална отговорност за 
развитие на човешките ресурси на фирмено/браншово ниво. 

• Система за наблюдение, отчитане и контрол на резултатите от прилаганите практики на 
корпоративна социална отговорност за трудова заетост. 

• Изграждането на информационна система със средните, професионалните и висшите 
учебни заведения с цел улесняване търсенето и наемането на работа. 

• Изграждането на информационна система за работодатели по проблеми на трудовото 
законодателство, условия на труд, политики на правителството, въздействащи върху 
трудовия пазар. 

• Създаване на система на саморегулация в браншовете за договаряне стандартите на 
практиката. 

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    


