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I. ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Общ размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата 

Средства от ЕСФ Национално 
съфинансиране 

80 000 000 лева 68 000 000 лева 12 000 000 лева 

 
 
 

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ 
(процент на съфинансиране) 

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ, в зависимост от категорията 
на предприятието-кандидат, е както следва: 

Категория на предприятието-кандидат 
Безвъзмездната финансова помощ по 

проекта 

Микро, малки и средни предприятия 
 100% безвъзмездна финансова помощ - 

не се изисква съфинансиране 

Големи предприятия 
 минимално съфинансиране в размер на 

20% от общата стойност на проекта 

 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като 
изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални 
граници: 

Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

50 000 лева 391 166 лева 
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II. ЦЕЛ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез 
осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми 
на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна се 
очаква да подобри качеството на работните места. 

В елементите на процедурата е допустимо финансирането на придобиване на 
стандарт за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001. Включва се 
както подготовка за внедряване на стандарта (консултантски услуги), така и 
сертификацията му от независим изпълнител (сертифициращ орган). 

Допустими кандидати по дейност „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 г. 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. Средният коефициент на трудов 
травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66. 
 
 
 
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 
допустими за финансиране следните дейности: 

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

- Придобиване на стандарти за безопасни 
условия на труд BS OHSAS 18001; 
- Закупуване на ЛПС и специално работно 
облекло; 
- 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; 
- и други. 

 Разработване, адаптиране и 
въвеждане на системи за развитие на 
човешките ресурси в предприятията 

- Обезпечаване на софтуер за управление 
на човешките ресурси в предприятието; 
- Въвеждане на нови практики за 
обезпечаване на човешки ресурси; 
- Разработване на план за осъвременяване 
на квалификацията на лица над 54 години; 
- и други. 
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 Осигуряване на организиран 
транспорт от работодателя до и от 
работното място за заетите в 
съответното предприятие лица, за 
период до 12 месеца. 

- Осигуряване на организиран собствен 
транспорт за собствена сметка или 
възлагане на превоза на лицензиран 
превозвач; 
- и други. 

 Осигуряване на социални 
придобивки за работещите 

- Ремонт и оборудване на места за отдих, 
хранене и почивка в предприятията, 
спортни съоръжения; 
- и други. 

 Обучение на работниците и 
служители 

- Относно специфичните рискове за 
здравето, свързани с индивидуалното 
работно място и методите и средствата за 
тяхното ограничаване и предотвратяване; 
- За безопасна работа с нововъведеното по 
проекта работно оборудване и технологии, 
в случай че не е осигурено такова от 
доставчика 

 
 

Допустими дейности, за които може да се кандидатства и всяко проектно 
предложение задължително следва да съдържа: 

 Дейност за организация и управление на проекта; 

 Дейност по информиране и публичност. 
 

ВАЖНО: 
Към допустимите разходи се приемат: 

 разходи за строително монтажни работи (СМР) - по правилата на ЕФРР, съгласно 
разпоредбите на ПМС № 119/20.05.2014 г. – до 20% от преките допустими 
разходи. 

 разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на 
съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани 
с подобряване условията на труд, ремонт на помещенията – до 20% от преките 
допустими разходи по проекта. 

 разходите за Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд (OHSAS 
18001) могат да бъдат до 10% от общата стойност на проекта. 

 

Допустими са само разходите касаещи дейностите, които включва проектното 
предложение. 
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III. ДОПУСТИМОСТ 

Критерии за допустимост на кандидатите 
 

Критериите за допустимост са разпределени в три групи и се отнасят до: 

• Организациите, които биха могли да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ; 

• Дейностите, за които може да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ; 

• Видове допустими разходи, които се включват при определяне на размера на 
безвъзмездната финансова помощ. 

 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 
отговарят на следните общи критерии:  
• 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; 

• Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

• За 2015 и 2014 години, кандидатът разполага с оборот (съгласно приложени 
оборотни ведомости) равен или по-голям от максимално допустимия размер на 
авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).); 

• 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. Това обстоятелство се 
доказва чрез предоставяне на описаните по т. 5.2 (от т. 8.1 до т. 8.5, включ.) 
документи. 
 
По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът участва 

самостоятелно. Партньорството не е допустимо. 
 
 
Минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. не може да бъде 

предоставена на предприятия, попадащи в забранителните режими на помощ в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно:  

а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на 
рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета; 

б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на 
първичното производство на селскостопански продукти;  

в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора 
на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:  
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i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или 
количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители 
или предлагани на пазара от съответните предприятия;  

ii) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично 
или изцяло на първичните производители;  

г) помощите за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, 
по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със 
създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи 
разходи, свързани с износа;  

д) помощите, подчинени на преференциалното използване на национални продукти 
спрямо вносни такива. 

 
Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или 

общинска администрация. 
 

 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Устойчивост на резултатите, след приключване на проекта: 
 Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на 
целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на 
дейностите по проекта. 

 След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението 
на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на 
одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени 
обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира 
и продължава да тече след отпадането им. 
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Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности 

 

№ 
по 
ред 

Икономическа дейност 

Код 
по 
КИД 

– 
2008 

Коефициент 
на трудов 

травматизъм 
(Ктт) 

1. Добив на метални руди 07 7,03 

2. Добив на въглища 05 2,92 

3. Производство на основни метали 24 2,87 

4. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1,96 

5. Строителство на съоръжения 42 1,95 

6. Добив на неметални материали и суровини 08 1,79 

7. Производство на дървен материал и изделия от дървен 
материал и корк, без мебели; производство на изделия 
от слама и материали за плетене 

16 1,73 

8. Горско стопанство 02 1,59 

9. Сухопътен транспорт 49 1,59 

10. Воден транспорт 50 1,56 

11. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране 
на материали 

38 1,56 

12. Производство на превозни средства, без автомобили 30 1,33 

13. Складиране на товари и спомагателни дейности в 
транспорта 

52 1,30 

14. Строителство на сгради 41 1,26 
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15. Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 

35 1,22 

16. Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване 

25 1,20 

17. Производство на напитки 11 1,17 

18. Производство на мебели 31 1,17 

19. Артистична и творческа дейност 90 1,16 

20. Пощенски и куриерски дейности 53 1,16 

21. Специализирани строителни дейности 43 1,15 

22. Производство на изделия от други неметални 
минерални суровини 

23 1,09 

23. Производство на химични продукти 20 1,05 

24. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 37 1,03 

25. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1,03 

26. Производство на машини и оборудване, с общо и 
специално предназначение 

28 1,02 

27. Даване под наем и оперативен лизинг 77 1,01 

28. Спомагателни дейности в добива 09 1,00 

29. Производство на тютюневи изделия 12 1,00 

30. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0,93 

31. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и 
картон 

17 0,92 

32. Производство на електрически съоръжения 27 0,90 

33. Производство, некласифицирано другаде 32 0,89 
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34. Производство на текстил и изделия от текстил, без 
облекло 

13 0,88 

35. Далекосъобщения 61 0,88 

36. Добив на нефт и природен газ 06 0,83 

37. Спортни и други дейности, свързани с развлечения и 
отдих 

93 0,77 

38. Радио- и телевизионна дейност 60 0,69 

39. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни 
дейности 

01 0,67 
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