
Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”

2014-2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ОП РЧР 2014 – 2020 г.:
Приоритетни оси

ПО 4 “Транснационално сътрудничество”

ПО 3 “Модернизация на институциите  в 
сферата на социалното включване, 
здравеопазването, равните възможности 
и недискриминацията и условията на 
труд”

ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места”

ПО 2 “Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване”

ПО 5 “Техническа помощ”
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Приоритети на пазара на труда

 Достъп до заетост и мобилна работна сила;

 Работа за младите хора, хората над  54г., безработните 
с ниско образование и продължително безработните;

 Насърчаване на предприемачеството;

 Учене през целия живот и квалифицирана работна 
сила;

 Адаптиране на предприятията и работещите към 
промените.

Приоритетна ос 1



Възможности за общините
и НПО

в сферата на пазара на труда

 В качеството на работодатели - покриване на разходите за 
обучение/труд на лица от уязвимите групи (безработни или 
неактивни лица) при:

• Наемане на свободни работни места;

• Предоставяне на възможности за стажуване и обучение по 
време на работа (чиракуване) в организацията;

 Обучение на служители (за НПО).

 Като доставчици на услуги (за НПО):

• Организации, предоставящи посреднически услуги за 
намиране на работа;

• Центрове за професионално информиране и консултиране;

• Центрове за професионално обучение.
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Приоритетна ос 2

 Интеграция на маргинализираните общности, в 
т.ч. роми, мигранти, др.;

 Активно включване на най-отдалечените от 
пазара на труда, подкрепа за семейства с деца;

 По-добър достъп до устойчиви услуги на 
достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги 
– интегриран подход;

 Деинституционализация на деца и възрастни, 
услуги за ранно детско развитие;

 Развитие на социалната икономика 

подкрепа за социалните предприятия.
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Приоритети в областта на социалното 
включване



Възможности за общините
и НПО

 Като доставчици на социални услуги:

• Деинституционализация – на деца и възрастни;

• Приемна грижа и други услуги по превенция на
изоставянето на деца в институции;

• Междусекторни услуги за ранно детско развитие;

• Интегрирани услуги в домашна среда и в общността;

• Доброволчество и подкрепа за местни социални
дейности.

 Подкрепа за социални предприятия – развитие
на социалната икономика на местно ниво.

 Подкрепа за Интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие на общините:

• За осигуряване на по-добър достъп до пазара на труда,
социални и здравни услуги.
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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ,

ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ 

ДО КРАЯ НА 2016 г.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Основна цел Общата цел на операцията е да допринесе за повишаване качеството на
живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до
трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите
чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран
подход.

Реализирането на операцията и основната й цел изискват задълбочен и
последователен подход, като за целта по взаимнодопълващ се начин ще
бъдат използвани възможностите на три оперативни програми –
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-
2020 г., Оперативна програма „Региони в растеж” и Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Продължител-
ност

2016 – 2019 г. 

Бюджет 80 000 000 лв.

За компонент 1:

50 000 000 лв.

За компонент 2:

30 000 000 лв.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЯЗВИМИ ГРУПИ (конкурентен подбор)
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Допустими 
кандидати/

партньори

Допустими бенефициенти:

Компонент 1:

Общини (райони на общини) с актуализирани общински планове за
интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с
Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите 2012-2020 г.

Компонент 2:

Общини на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната
полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени
мерки за изграждане на социални жилища

Допустими партньори:

Общини; Неправителствени организации; Центрове за информация и
професионално ориентиране; Читалища; Работодатели; Доставчици на
социални и здравни услуги; Социални предприятия и кооперации на хора
с увреждания; Обучителни организации и институции; социални
партньори.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЯЗВИМИ ГРУПИ (конкурентен подбор)
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Основна цел • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот
на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на
мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез
насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и
интеграция на пазара на труда;

• Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и
насърчаване участието на реалния пазар на труда и възстановяване на
трудовата активност на семейства с деца с увреждания.

Продължителност 2015-2018 г.

Бюджет 20 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

НПО, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на 
труда, образователни и обучителни институции и организации, 
доставчици на социални услуги; работодатели; общини и райони на 
общини; центрове за информация и професионално ориентиране

Индикатор за 
изпълнение

Неактивни и безработни – 1000;

Лица с увреждания – 1000.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2
АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ

(конкурентен подбор)



Основна цел Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за
социалното включване на уязвими групи чрез създаване на
подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата
на социалната икономика.

Продължителност 2016-2018 г.

Бюджет 15 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Кандидати: социални предприятия; работодатели; специализирани 
предприятия и кооперации на хора с увреждания; общини и райони 
на общини; доставчици на социални услуги, неправителствени 
организации. 

Партньори: образователни и обучителни организации и институции; 
общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, 
неправителствени организации.

Размер на БФП: мин. 50 000 лв.; макс. до 391 166 лева.

Индикатор за 
изпълнение

Подкрепени социални предприятия – 70;

Неактивни и безработни – 480.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

(конкурентен подбор)
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ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
процедура на директно предоставяне 

Основна цел Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на методологическа база за 

провеждане на реформа в сферата на медицинската експертиза. Oперацията ще 

спомогне за интегрирането на (ICF) стандартите на Световната здравна 

организация в дейността на Комисиите за медицинска експертиза (КМЕ) и 

Комисиите за експертиза на работоспособността (КЕР). 

Реформата предвижда дейността на медицинската експертиза да се раздели на 

две: медицинска експертиза, която да определя вида и степента на увреждане и 

експертиза на работоспособността, която да определя възможността, лицата в 

трудоспособна възраст и с установени вид и степен на увреждане да работят. 

Двете експертизи ще се извършват от комисии (Комисии за медицинска 

експертиза (КМЕ) и Комисии за експертиза на работоспособността (КЕР)) на 

базата на максимално обективни критерии, В новата КМЕ, която ще замести 

ТЕЛК, ще участват лекари с различни специалности. Предвижда се да се въведе 

нов медицински документ, който установява вида и степента на увреждане -

медицинско експертно становище. 

Продължителност 2016-2019 г.

Бюджет 1 000 000 лв.

Конкретен 
бенефициент

Министерство на труда и социалната политика 



ПРИОРИТЕТНА ОС  4 –
Трансгранично сътрудничество
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ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ
(конкурентен подбор)

Основна цел Целта на операцията е подобряване благосъстоянието на
човешките ресурси в региона на р. Дунав чрез насърчаване на
междурегионалното и транснационалното сътрудничество
между партньори от различни държави-членки на ЕС в
сферите на пазара на труда и качеството на работните места,
социалното включване и борбата с бедността,
здравеопазването, равните възможности и
недискриминацията, условията на труд и изграждането на
административния капацитет в тях.

Продължителност До 2018 г.                

Бюджет 5 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

всички посочени бенефициенти по съответните 
инвестиционни приоритети на ОП РЧР 

Размер на БФП: мин. 50 000 лв.; макс. 200 000 лв.



ПРИОРИТЕТНА ОС  4 –
Трансгранично сътрудничество

Основна цел Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на
социални иновации, добри практики, партньорски подходи към
намиране на решения за общи проблеми, изграждане на
специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на
труда, социалното включване, здравеопазването, равните
възможности и недискриминацията, условията на труд и
изграждането на административния капацитет в тях.

Продължителност До 2023 г.

Бюджет 15 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Като кандидати и партньори са допустими всички посочени
бенефициенти по съответните инвестиционни приоритети на ОП
РЧР .

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА
(конкурентен подбор)
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Министерство на труда и социалната политика

Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти“

02 /8119 600

ophrd2014-2020@mlsp.government.bg

www.esf.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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