
 

  „ИННОВАТИКА“  ЕООД 

 
 

  
гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 49, ет.6 

anna@innovatika. bg, office@innovatika.bg ,  

0887135484, 02/ 96 00 926 

www.innovatika.bg 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ”   

2014-2020 
 

 

ПРОЦЕДУРА „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" 
 

 

 

 
Очакван старт на приема на проектни предложения:  Април 2016 г. 
 

 
Интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ 
 
За микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране, т.е. интензитетът на помощта е 
100%. 
 
За големи предприятия интензитетът на помощта е 80%. 

 
Приложимият режим на финансиране е „de minimis” със следните условия: 

 Минимален размер на БФП – 50 000 лв. 

 Максимален размер на БФП – 391 166 лв. 

 Максималният размер на помощта по режим „de minimis“, за която се кандидатства, заедно с 
другите получени минимални помощи за едно предприятие или група предприятия, не може да 
надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 бюджетни години. 

Основни изисквания за допустимост на кандидатите:  
 

 - Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на 

работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на 
територията на Република България в съответствие с българското законодателство. За предприятие се 
счита всеки субект, регистриран по реда на Търговския закон.  
 
- Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с 
Регламент (ЕС) 1407/2013 

 
- Кандидатът разполага с финансов капацитет за 2015г. и 2016г. (съгласно приложени ОПР и Счетоводен 
баланс), съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ 

    *За новорегистрирани предприятия се взима периодът от регистрацията на предприятието. 

 
- Когато кандидатът е предвидил по проекта Дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е 
необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд.  
 
- Допустими кандидати по Дейности 3.3 „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ са 
организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед РД-01-898 от 09.11.2015 на Министъра 
на труда и социалната политика. Това са организации с коефициент на трудов травматизъм по 
икономическа дейност равен или по-висок от средния за страната (КТТ за 2016г. – 0,66).  

 



 

  „ИННОВАТИКА“  ЕООД 

 
 

  
гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 49, ет.6 

anna@innovatika. bg, office@innovatika.bg ,  

0887135484, 02/ 96 00 926 

www.innovatika.bg 

 

 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:  

 
1. 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.  
 
Като допустими в дейността, могат да се включат следните примерни елементи:  

- Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в 
предприятието;  

- Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към 
повишаване на производителността и опазване на околната среда;  

- Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;  
- Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на 

обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия 
живот;  

- Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;  
- Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в 

работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.  
 

 

2. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното 
предприятие лица, за период до 12 месеца.  

* В случай, че работното място на лицето е извън населеното място, където то е регистрирано по 
настоящ адрес, но на не повече от 100 км в едната посока 
 

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и    
здравния статус на работниците и служителите. 

-  Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или 
реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.  

-  Закупуване на ЛПС и специално работно облекло  
-  Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд  
-  Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с 

индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване. Обучението трябва да представлява допълване на знанията, а не да 
замества задължителните обучения и инструктаж. 

-  Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно 
оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика. В тази дейност не се 
включва извънредния инструктаж за безопасност на труда съгласно чл.16, ал. 1, т.3 от Наредба 
РД-07-2 от 16.12.2009г. 

 
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за 

отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. 

 
ВАЖНО: Дейности за организация и управление на проекта и дейности по информиране и публичност са 

задължителни за всяко проектно предложение. 
 
 

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи: 
 
1. Разходи за персонал 

 Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени 
за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, наети по Дейности 1, 2, 3 и 4 

 Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по 
Дейности 1, 2 и 3 
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2. Разходи за материали 

 Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4 

 Разходи за специализиран софтуер, необходим за осъществяването на Дейност 1 

 Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2 

 Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на 
Дейност 3 

 Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани 
с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4 

 
3. Разходи за услуги 

 Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване 

 Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването 
на Дейности 1, 3 и 4 

 Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност – до 2% от общите допустими 
разходи 

 Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, 
неквалифицирани другаде, за извършване на Дейности 1, 2, 3 и 4 

 Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за 
сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3 – до 
10% от общите допустими разходи 
 

4. Разходи за строително-монтажни дейности – до 20% от общите допустими разходи 
 

5. Непреки разходи 

 Разходи за организация и управление -  до 10% от общите допустими разходи по проекта 
 
 

 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата 
процедура е 31.12.2018 г. 


