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Проект на Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за 2015 г. 

 

№ Наимено-вание 

на  

процедурата  

Цели на предоставя-ната 

БФП по  процедурата 

Вид 

процедура за 

предоставяне 

на БФП  по 

чл. 3 от ПМС 

№ 107/2014 г. 

Извършване 

на 

предварителе

н подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения 

Общ 

размер 

на БФП  

по 

процеду

рата 

/лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимал

ен  

% на съ-

финансир

ане 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представлява ли 

процедурата/част от 

нея: 

Размер на БФП за проект 

/лв./ 

държав

на 

помощ 

минимална  

помощ 

минимале

н 

максимал

ен 

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” 

1.  Подобряване 
ефективност

та на  

Агенция по 
заетостта 

Подобряване на 
качеството и  

ефективността на 

услугите на АЗ, 
насочени към хората от 

уязвимите групи на 

пазара на труда в най-
висок риск от социално 

изключване, 

включително и хората 
от маргинализираните 

общности. 

Директно 
предоставя

не  

НЕ 20 
000 

000 

Агенция 
по 

заетостт

а 

1. Извършване на 
анализ/оценка на 

настоящите услуги за 

уязвимите групи на пазара 
на труда – обхват на 

целевата група, модел на 

предоставяне на услугите, 
стандарт/методология на 

всяка услуга ; 

 
2. Извършване на 

проучване на нуждите на 

уязвимите групи на пазара 
на труда и анализ на 

необходимостта от нови 

услуги за тях от АЗ – 
анализ на данните от 

проучването и съпоставка с 

анализа по т. 1; 

 

3. Изготвяне на дизайн и 

стандарти/методологии за 
нови услуги или 

подобряване на настоящи 

услуги, насочени към 
уязвимите групи на пазара 

на труда; 

 
4. Анализ на структурите на 

АЗ и съответния наличен 

капацитет 
(административен, човешки 

Съгласно 
Регламент 

(ЕС) № 

1303/2013 г. 
и Регламент 

(ЕС) № 

1304/2013 г. 

100% януари-
февруари 

2015 г. 

април 
2015г. 

НП НП НП 20 000 000 
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№ Наимено-вание 

на  

процедурата  

Цели на предоставя-ната 

БФП по  процедурата 

Вид 

процедура за 

предоставяне 

на БФП  по 

чл. 3 от ПМС 

№ 107/2014 г. 

Извършване 

на 

предварителе

н подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения 

Общ 

размер 

на БФП  

по 

процеду

рата 

/лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимал

ен  

% на съ-

финансир

ане 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представлява ли 

процедурата/част от 

нея: 

Размер на БФП за проект 

/лв./ 

държав

на 

помощ 

минимална  

помощ 

минимале

н 

максимал

ен 

ресурси и др.) и 

готовността да прилагат 
новите услуги. Изработване 

на план за необходимите 

промени/реформи с цел 
постигане на нужния 

капацитет; 

 
5. Действия по изпълнение 

на плана – предложение за 

промени в нормативни 
документи и вътрешни 

документи на АЗ; обучение 

на служителите, закупуване 

на активи,  въвеждане на 

нови електронни услуги, 

наемане на трудови 
посредници – медиатори, 

мениджъри на случай и др., 

 
6. Анализ за възможностите 

за аутсорсване на дейности 

на АЗ - мониторинг на 
изпълнението на проекти, 

програми, мерки за 

работодатели; 
посреднически услуги за 

реализиране на пазара на 

труда на лица от уязвимите 
групи на пазара на труда 

(дълготрайно безработни, 

хора с увреждания и др.), 
проучване на 

ефективността, 

удовлетвореността и др. 
 

7. Усъвършенстване на 

Инструментариума за 
активно трудово 

посредничество на АЗ. 
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№ Наимено-вание 

на  

процедурата  

Цели на предоставя-ната 

БФП по  процедурата 

Вид 

процедура за 

предоставяне 

на БФП  по 

чл. 3 от ПМС 

№ 107/2014 г. 

Извършване 

на 

предварителе

н подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения 

Общ 

размер 

на БФП  

по 

процеду

рата 

/лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимал

ен  

% на съ-

финансир

ане 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представлява ли 

процедурата/част от 

нея: 

Размер на БФП за проект 

/лв./ 

държав

на 

помощ 

минимална  

помощ 

минимале

н 

максимал

ен 

 

2.  Мониторинг 

на 
изпълнениет

о на 

политиката 
на пазара на 

труда и 

предоставян
ите услуги 

от страна на 

Агенция по 
заетостта 

Подобряване на 

системите за 
мониторинг чрез  

осигуряване на 

доказателства, 
основани на 

изпълнението на 

предоставяните услуги 
от АЗ. 

директно 

предоставя
не 

НЕ 8 000 

000 

Агенция 

по 
заетостт

а 

1. Подобряване на 

системата за мониторинг и 
управление на 

изпълнението и 

предоставянето на услуги 
от страна на АЗ, в това 

число и определяне на 

индикатори за оценка на 
качеството и 

въздействието на 

предоставяните услуги; 
 

2. Извършване на 

мониторинг и управление 
на качеството и 

изпълнението на 
работните процеси при 

предоставянето на услуги 

от страна на Агенция по 
заетостта с цел въвеждане 

на по-добра координация 

и системност в работните 
процеси и функционални 

подобрения в 

предоставянето на услуги 
от страна на Агенция по 

заетостта.  

 
3. Провеждане на 

проучвания от външни 

институции за 
удовлетворението на 

потребителите – търсещи 

работа лица, работодатели 
и партньори и др. 

 

 
 

 

Съгласно 

Регламент 
(ЕС) № 

1303/2013 г. 

и Регламент 
(ЕС) № 

1304/2013 г. 

100% януари-

февруари 
2015 г. 

април 

2015 г. 

НП НП НП 8 000 000 
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№ Наимено-вание 

на  

процедурата  

Цели на предоставя-ната 

БФП по  процедурата 

Вид 

процедура за 

предоставяне 

на БФП  по 

чл. 3 от ПМС 

№ 107/2014 г. 

Извършване 

на 

предварителе

н подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения 

Общ 

размер 

на БФП  

по 

процеду

рата 

/лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимал

ен  

% на съ-

финансир

ане 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представлява ли 

процедурата/част от 

нея: 

Размер на БФП за проект 

/лв./ 

държав

на 

помощ 

минимална  

помощ 

минимале

н 

максимал

ен 

3.  Национална 

система за 
проучване и 

прогнозиран

е на 
потребности

те от 

работна сила 
с определени 

характерист

ики 
(период на 

изпълнение 

2015-2019 г.) 

Изготвяне на анализи и 

прогнози за развитието 
на пазара на труда в 

България 

Провеждан

е на 
процедура 

на 

директно 
предоставя

не 

НЕ 800 0

00 

МТСП,  

Д 
ППТТМ 

Провеждане на 

проучвания, от Агенцията 
по заетостта, за 

идентифициране 

потребностите на 
работодателите в 

краткосрочен аспект от 

работна сила с определени 
характеристики; 

актуализиране на 

прогнозите за развитието 
на пазара на труда и 

бъдещото търсене и 

предлагане на труд в 

България; изготвяне на 

публикации с 

актуализираните 
прогнози; публично 

представяне на 

актуализираните прогнози 
на конференции.  

 

Съгласно 

регламент 
1303/2013, 

1304/2013 

100 % юни 2015 

г. 

август-

септемвр
и  2015 г. 

- - - 800 000 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И 

УСЛОВИЯТА НА ТРУД” 

1 Система за 

мониторинг, 

оценка и 

контрол за 

изпълнение 

на 
Националнат

а стратегия 

на Република 
България  за 

интегриране 

на ромите 
2012-2020 

(Системата) 

Създаване на 

ефективна система за 

регулярно и системно 

информационно 

осигуряване, 

наблюдение, оценка и 
контрол на 

постиженията/ 

неуспехите от 
провежданата 

Националната 

стратегия на Република 
България  за 

интегриране на ромите 

2012-2020 г. 
(Стратегията) и други 

Директно 

предоставяне 

НЕ  2 000 

000 

Секретар

иатът на 

Национа

лния 

съвет за 

сътрудн
ичество 

по 

етническ
ите и 

интеграц

ионните 
въпроси 

чрез 

Админис
трацията 

1.Преглед, анализ и оценка 

на законодателство, 

структури, съществуващи 

аналогични  системи, 

информационна 

осигуреност на публични 
политики за борба с 

бедността и интеграция на 

уязвими етнически 
малцинства с фокус ромите 

вкл. оценка на нуждите 

(рискове); 
2.Изготвяне на концепция 

на Системата и други 

интервенции за 
интегриране на уязвими 

Съгласн

о 

Регламе

нт (ЕС) 

№ 

1303/201
3 г. и 

Регламе

нт (ЕС) 
№ 

1304/201

3 г. 

100 % януари-

февруар

и 2015 г. 

април 

2015 г. 

НП НП НП 2 000 000 
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№ Наимено-вание 

на  
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дейности 
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/лв./ 

държав

на 

помощ 

минимална  

помощ 

минимале

н 

максимал

ен 

интервенции, насочени 

към подобряване на 
ситуацията на ромите в 

България. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

на 

Министе
рския 

съвет 

етнически малцинства с 

фокус ромите, с което да се 
създадат условия за 

изграждане и внедряване на 

цялостна и ефективна 
Системата.  

3.Изграждане на Система-

подготовка;  
4.Изграждане на Системата 

- изпълнение;  

5.Внедряване на Системата, 
вкл. изготвяне 

необходимата 

документация за улесняване 

на нейното функциониране, 

повишаване 

административния 
капацитет на всички 

институции, отговорни за 

прилагане на Системата. 

 

 


