
 

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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Разпределение на средствата  
по ОП РЧР 2014-2020 г.  

(европейско и национално съфинансиране) 

658 млн. лв. 

1266 млн. лв. 

86 млн. лв. 

39 млн. лв. 

87 млн. лв. 

Социално включване  

Заетост 

Институционален капацитет 

Транснационално сътрудничество 

Техническа помощ 
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Общо: 2 136 млн. лв. 



ОП РЧР 2014 – 2020: 
Какво е новото? 

 активиране и интегриране в заетост на: 

 - продължително безработни и неактивни лица на  възраст 
между 34-50 г.; 

 - на лица с ниско образование от всички възрастови  групи, 
както и на лица над 54 г.; 

 - на младежи до 29 г.;   

 инвестиции за по-високо качество на живот на децата, семействата 
с деца, възрастните и хора с уреждания; 

 интегрирани мерки за уязвими етнически общности като роми, 
мигранти, лица с произход от други държави. 

 

Силно фокусирани целеви групи 
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Приоритети на пазара на труда 

 Достъп до заетост и мобилна работна сила; 

 Работа за младите хора; 

 Насърчаване на предприемачеството; 

 Учене през целия живот и квалифицирана работна 
сила; 

 Адаптиране на предприятията и работещите към 
промените. 

 

 



Програмирани средства с 
фокус към бизнеса 

ОБЩО: 506 млн.лв. 

 

 „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“ – 35 млн.лв.;  

 „НОВО РАБОТНО МЯСТО“ – 100 млн.лв;  

 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА“ – 115 
млн.лв.;  

 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ “ – 81 млн.лв.;  

 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“  - 50 млн.лв.     

  „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ –80 млн.лв. 

 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – 10 
млн.лв. (концепция) 
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ПАЗАР НА ТРУДА 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЯВКИ 
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МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ– 35 млн. лв.  
 Стажове за младежи до 29 г. 
   Обучение по време на работа за младежи до 29 г. 
 
ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА– 115 
млн. лв. 
  субсидирана заетост за младежи до 29 г. за период от 6 м.  
 
ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ – 81 млн. лв. 
  субсидирана заетост за лица над 29 г. за период от 12 м.  



ПРИОРИТЕТНА ОС 1 

Основна цел 

 

Да се повишиконкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на 
възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни 
прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до 
натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни 
работни места, заявени от работодатели. 

Продължителност 2014 - 2016 г. 

Начин на реализация Процедура на директно предоставяне 

Стойност на сключен 
договор 

35 000 000 лв. 

Бенефициент Агенция по заетостта 

Индикатор за 
изпълнение 

Включени най-малко 8 000 младежи 

 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ 

8 



ПРИОРИТЕТНА ОС 1 

Основна цел 

 

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви 
работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната 
посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, 
включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни 
стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Операцията 
ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на 
пазара на труда. 

Продължителност 2015-2017 г. 

Бюджет 100 000 000 лв. 

Допустими бенефициенти работодатели 

Размер на БФП на проект мин. 50 000 лв. 

макс. 391 166 лв.; 

Индикатор за изпълнение 

 

най-малко 7500 лица безработни и неактивни участници; 

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 

Основна цел 

 

Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна 
възраст вкл.,  регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по 
заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и 
субсидия за заетост.  

Продължителност 2015-2018 г. 

Бюджет 115 000 000 лв. 

Допустими бенефициенти Агенция по заетостта (директно предоставяне) 

 

Индикатор за изпълнение 

 

23 000 безработни младежи до 29 г. 

ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 

Основна цел 

 

Целта на операцията е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г.,  
регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при 
работодател в реалния бизнес или институция на публичната администрация чрез 
обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за 
заетост. Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, 
които щe получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални 
знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на 
професионална квалификация и/или дигитална компетентност (ако са необходими за 
конкретния работодател).  

Продължите-лност 2015-2017 г. 

Бюджет 81 000 000 лв. 

Допустими 
бенефициен-ти 

Агенция по заетостта (директно предоставяне) 

 

Индикатор за 
изпълнение 

 

7400 неактивни и безработни лица над 29 г.,  

 

ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 

Основна цел 

 

В рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, 
работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се 
повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на 
бизнеса, ще се  повиши производителността на труда им и ще се създадат 
условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени 
работни места. 

Бюджет 50 000 000 лв. 

Компонент 1 – 10 000 000 лв.; Компонент 2 – 40 000 000 лв. 

Допустими кандидати Кандидати и партньори: работодатели, социални партньори 

Размер на БФП: За Компонент 1 – мин. 15 000 лв.; макс. до 3 911 660 лева. 

За Компонент 2 – мин. 15 000 лв.; макс. до 391 166 лева. 

Индикатор за 
изпълнение 

Мерки към 25 000 заети лица; 

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 

Основна цел 

 

Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване 
на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси 
за повишаване на производителността на труда в предприятията, както и 
насърчаване географската мобилност на работната сила в страната чрез 
осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица. 

Продължителност 2015-2017 г. 

Бюджет 80 000 000 лв. 

Допустими 
кандидати/ 

партньори 

микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели (за 
големи предприятия – съ-финансиране в размер на 20% от стойността на 
безвъзмездната помощ ) 

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

Индикатор за 
изпълнение 

Подкрепени предприятия- най-малко 400 и включени в мерки  

8 000 заети лица; 

 

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
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ОП РЧР 2014 – 2020 г.: 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ 

 Общините – работодатели: 

•  Наемане и обучение на безработни лица 

•  Осигуряване на чиракуване/ стажуване на 
младежи 

 Общините – доставчик 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 
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 Подкрепа за общински социални предприятия  

 - развитие на социалната икономика на  местно ниво 

 

 Подкрепа от ОП РЧР 2014-2020 за 
Интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие 

  - осигуряване на по-добър достъп до пазара на труда, 
социални и здравни услуги 

 
 

ОП РЧР 2014 – 2020 г.: 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ 



ПО 2 “Намаляване на  
бедността и насърчаване на  

социалното включване” 

 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 и подкрепа за 
социалните предприятия. 
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Програмирани средства с 
фокус към общините 

   Общо: 347 млн.лв 

 

 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ – 150 млн.лв. 

 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ – 20 млн.лв. 

 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ – 
15 млн.лв. 

 „ПРИЕМИ МЕ 2015“ – 51,6 млн.лв. 

 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЯЗВИМИ ГРУПИ“ – 80 млн.лв. 

 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ – 30 млн.лв. 
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Основна цел 

 

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване 
в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с 
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел 
преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността; 
Предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на 
лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. 

Продължителност 2015-2017 г. 

Бюджет 150 000 000 лв. 

Допустими 
бенефициенти 

Общини и райони на общини 

Партньори: НПО и доставчици на социални услуги 

Размер на БФП на 
проект: 

мин. 80 000 лв. 

макс. 500 000 лв. 

Индикатор за 
изпълнение 

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване – 16 000. 
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ОПЕРАЦИЯ „НЕЗАВИСИМ 
ЖИВОТ“ 



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 

неправителствени организации, 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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ОПЕРАЦИЯ „АКТИВНО 
ВКЛЮЧВАНЕ“ 



Основна цел 

 

• Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и 
надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за 
деца, настанени в специализирани институции,  деца в риск и деца с 
увреждания.  

 

• Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез 
подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“. 

Продължителност 2015-2018 г. 

Бюджет 51,6 млн.лв. 

 

Допустими 
бенефициенти 

Агенция за социално подпомагане в партньорство с общини и райони на общини 
на територията на цялата страна 

Индикатор за 
изпълнение 

 

Деца и младежи, обхванати от мерки за ДЕИ  - 200 /в допълнение на 
индикаторите от схема „Приеми ме“ по ОПРЧР 2007-13 – около 2000 деца в 
приемни семейства. 
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ОПЕРАЦИЯ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ 



 
ОПЕРАЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 

 
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. 

Бюджет 15 000 000 лв. 

Допустими 
кандидати/ 

партньори 

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 3 911 660 лева. 

 

Индикатор за 
изпълнение  

Подкрепени социални предприятия – 70; 

Неактивни и безработни – 480. 
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ОПЕРАЦИЯ „ СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА УЯЗВИМИ ГРУПИ “ (1) 

 

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.  
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ОПЕРАЦИЯ „ СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА УЯЗВИМИ ГРУПИ “ (2) 

 Бюджет 80 000 000 лв. 

Допустими 
кандидати/ 

партньори 

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; Oбучителни организации и институции; Национално 
представителни организациите на работниците и служителите и на 
работодателите. 
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Основна цел 

 

Операцията има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на 
бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за 
дейността на създадените интегрирани социални услуги за деца от уязвими групи вкл. 
деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Посредством 
мерките ще се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните 
семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски 
умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в 
образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в 
специализирани институции. 

Продължителност 2015-2018 г. 

Бюджет 30 000 000 лв. 

Допустими 
бенефициенти 

Общини на територията на Република България, получили финансиране в рамките на 
Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612BG) от 
Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/. 

Индикатор за резултат Брой деца, получили подкрепа чрез услугите – 15 000; 
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ОПЕРАЦИЯ „УСЛУГИ ЗА РАННО 
ДЕТСКО РАЗВИТИЕ “ 



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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