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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 независимите синдикати 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: BG051PO001–2.1.03 „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: 
1. Проучване и изготвяне на качествен анализ на пазара на труда, включително на цената на труда 

по браншове/отрасли и райони на ниво NUTS II с цел подобряване на механизмите за 
договаряне на минимална цена на труда. 
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2. Проучване и обмяна на опит и добри практики в рамките на ЕС чрез организиране на работни 
срещи, привличане на експертен потенциал от страни членки на ЕС – с участие на 
представители на всичките партньори като основа за общо разбиране на процесите, 
инструментите и подходите 

3. Предложения за промени в тристранния и двустранния диалог. 

4. Разработване на специфични индикатори по браншове във връзка с гъвкавата сигурност на 
пазара на труда чрез периодично провеждане на изследвания, изготвяне на годишни доклади за 
анализиране на тенденциите и динамиката и оценка на въздействието в края на 5-годишния 
период; 

5. Разработване на предложения и обсъждане на мерки във връзка с прилагане на националната 
пътека за гъвкава сигурност по четирите общи принципи на гъвкавата сигурност от 
Съобщението на ЕК от 2007 г.: 

- Гъвкавост и надеждност на трудовите отношения; 

- Комплексни стратегии за учене през целия живот; 

- Активни и ефективни мерки на пазара на труда, вкл. заплащане и миграционна политики; 

- Модернизация на социално-осигурителните системи. 

6. Разработване на предложения за необходими законодателни промени за прилагане на 
съгласуваните с всички социални партньори национални пътеки, които гарантират сигурност 
през закона и гъвкавост през колективното трудово договаряне на отраслово/браншово и 
фирмено равнище чрез Областните и регионалните съвети по заетост. 

7. Създаване на мрежа от офиси за организиране и подпомагане на двустранните процеси на 
колективно трудово договаряне чрез експертни разработки, обучение и консултиране на 
отраслово/браншово и фирмено равнище и ефективно участие в националния и европейския 
секторен диалог и функциониращите мрежи. 

8. Провеждане на регулярни съвместни конференции, кръгли маси и други форуми. 

9. Мониторинг и анализ на въздействието на съгласуваните между социалните партньори на 
национално ниво мерки на отраслово/браншово, регионално и фирмено равнище; 

10. Информационна кампания за дейностите по проекта. 

 

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    


