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Национално финансиране 
Фонд „Условия на труд” 

Периоди за прием 
документи: 

Без обявен краен срок за кандидатстване, проектите се разглеждат и 
оценяват всеки месец от оценителни комисии, като срокът за подаване на 
проекти е до 25 число на съответния месец. 

Цел на финансирането: 

ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира 
дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с 
действащото законодателство на Република България по програма приета от 
Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, 
отраслово, браншово и регионално значение. 

Максимален процент на 
съфинансиране: 

 Процентът на съфинансиране е до 30% от одобрените и действително 
направени разходи по проекта. 

Максимален размер на 
безвъзмездната помощ  

 Безвъзмездното финансиране не може да е повече от 70 хил. лв. за малки и 
средни предприятия и не повече от 100 хил.лв. за големи предприятия. 

Кой може да кандидатства: 

 Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за 
подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на 
резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали 
и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните 
и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, 
отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд. 

 За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на 
условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа 
приложимост имат право да кандидатстват физически и юридически лица, 
които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г. 

 За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести 
имат право да кандидатстват само лечебните заведения, които отговорят 
на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г. 

 За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и 
изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства. 

Общ бюджет (за всички 
кандидати):  4 млн. лв. за 2011 г. 

За какво може да се 
кандидатства: 

 Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост 
и приложимост на резултатите; 

 Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с 
конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността 
на проекта/ свързани с: 

 а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти; 
 б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии 
 и/или съоръжения; 
 в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на 
 рискове на работното място; 
 г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване 
 качеството на труда; 
 д) подобряване на санитарно- хигиенните условия; 
 е) обезопасяване на машини и съоръжения; 
 ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд; 

 Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните 
болести; 

 Разработване и издаване на учебни и информационни материали; 

 Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните 
и безопасни условия на труд; 

 Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания. 



ОГРА ЕООД 
София 1000, бул. "Н. Й. Вапцаров" №53 Б 
tel.: + 359 2 465 3355 
mob.: +359 884 685527 
info@ogra.bg, www.ogra.bg 

2/2  

Максимален срок за 
изпълнение на проект: 

12 месеца 

Официална информация: http://fund.mlsp.government.bg/ 

Структура, предоставяща 
финансирането: 

Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика 

Забележка: 
Фонд "Условия на труд" може да съфинансира два проекта за подобряване 
условията на труд на едно и също предприятие, в рамките на 5 години. 

 


