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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.008  
Добри и безопасни условия на труд 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Период за прием 
документи: от 12 април 2016 г. до 17:30 часа на 14 юни 2016 г. 

Цел на 
финансирането: 

Целта на процедурата е да се подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на 
добри и безопасни условия на труд, както и да се насърчат ефективни и гъвкави форми на 
организация на труд и управление на човешките ресурси. Насърчава се и географската мобилност 
на работната сила в страната чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията 
лица, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота. 

Размер на 
безвъзмездното 
финансиране: 

ü Минимален размер на помощта: 50.000 лв. 

ü Максимален размер на помощта: 391.166 лв. 

Финансовата подкрепа е в режим de minimis. 

Процент на 
финансиране: 

Стойността на безвъзмездното финансиране се определя според категорията на 
предприятието, както следва: 

ü за микро, малки и средни предприятия – 100% 

ü за големи предприятия – 80% 

Изисквания към 
кандидатстващи
те организации: 

- да са микро, малки, средни или големи предприятия работодатели;  

- да имат право да осъществяват дейност на територията на Република 
България и да са регистрирани съгласно Търговския закон; 

- да разполага с финансов капацитет, съобразно изискванията за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите. 

Забележки:  

Бенефициентите трябва да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата 
група, включени в операцията за период от 6 месеца след приключване на проекта.  

По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 
годишна възраст и на хора с увреждания, мерки за развитие в областта на политиката по околна 
среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи 
съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на 
достъп за хора с увреждания. 

Какви дейности и 
свързани с тях 
разходи са 
допустими: 

ü Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките 
ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел 
оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното 
съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване 
трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на 
иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към 
повишаване на производителността и опазване на околната среда.  

ü Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място 
за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца (максимално 
допустимата средна цена за превоз на пътници не може да надхвърля 0,50 лв./км за 
едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него). 

ü Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите (напр. 
осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, процеси, машини и съоръжения; 
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закупуване на ЛПС и специално работно облекло; СМР, свързани с подобряване условията 
на труд - до 20% от бюджета на проекта; придобиване на стандарти за безопасни 
условия на труд - до 10% от бюджета на проекта); обучение на работниците и 
служители относно специфичните рискове за здравето и за безопасна работа) 

ü Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни 
съоръжения и др. 

ü Публичност – до 2% при финансиране до 195.583 лв. и до 1% в останалите случаи; 

ü Организация и управление на проекта – задължителна дейност (до 10% от бюджета). 

Начин на оценка 

Оценката ще се извършва по обявена методика, съгласно която предимство ще получат: 

- Кандидати с реализиран поне един проект финансиран от структурните фондове, 
националния бюджет или други финансови инструменти и поне 1 година опит в 
изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение; 

- Проекти с определен Ръководител на проекта с опит в организация и/или 
управление/изпълнение на дейности като тези, включени в проектното предложение 
и/или проекти, поне 3 години; 

- Проект с целеви групи, които обхващат лица на възраст над 54 години и/или хора с 
увреждания; 

- В проекта са предвидени мерки за насърчаване развитието в областта на политиката 
по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност; 

- В проекта са предвидени дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания. 

Изискуеми 
документи: 

Посочените с * документи се представят според това какъв тип дейности са включени в 
проекта, а останалите са задължителни за всички кандидати: 

Автобиография на ръководителя на проекта и на ключовите експерти; 

ОПР и Счетоводен баланс за 2015 и 2014 г., а за новорегистрираните предприятия – ОПР и 
Счетоводен баланс за периода от регистрацията до момента на кандидатстване; 

Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието; 

*Утвърдена програма за минимизиране на риска; 

*Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС 
за безопасност и здраве при работа; 

*Копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж или писмо от главния 
архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за строеж; 

*Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС 
за безопасност и здраве при работа; 

*Документ за собственост на сградата/помещението, предмет на ремонта, 
удостоверяващ собствеността на сградата/помещението или Договор за наем на 
сградата/помещението - за периода на изпълнение на проекта и 5 години след датата на 
одобрение на окончателния доклад; 

*Актуални цветни снимки на сградата/помещението, които ще се ремонтират, на 
които ясно се вижда датата на заснемане; 

*Писмо от главния архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за 
строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква разрешение за строеж). 

Максимален срок: Крайният срок за изпълнение на проектите е 31.12.2018 г. 

Видове плащания: авансово, междинни и окончателно 

Общ бюджет: 80.000.000 лв.  

 


