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СТРАТЕГИЯ

ЗА
ПРИНОСА
НА
ОПЕРАТИВНАТА
ПРОГРАМА
ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН,
УСТОЙЧИВ
И
ПРИОБЩАВАЩ
РАСТЕЖ
И
ЗА
ПОСТИГАНЕТО
НА
ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще
допринася активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа
2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и
социалното изключване.
Стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба. Това са:
(1) По-висока и по-качествена заетост.
(2) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
(3) Модернизиране на публичните политики.
Първият стълб съсредоточава усилията на ОП РЧР върху постигането на по-висока и
по-качествена заетост. Осигуряването на по-висока и по-качествена заетост може да
стане факт чрез прилагане на мерки в рамките на четири взаимосвързани направления:
(1) повишаване на икономическата активност и едновременно с това – подобряване
достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица, както и подпомагане на
доброволната географска и професионална мобилност на работната сила; (2)
осигуряване на възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се
адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително
чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса
квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и
насърчаване на географската и професионалната мобилност; (3) подкрепа за
стартирането на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството сред търсещи
работа лица; (4) подпомагане на доброволната транснационална мобилност на
работната сила чрез модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични
и частни служби по заетостта, както и чрез схеми за мобилност и по-добро
сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни.
Вторият стълб е свързан с необходимостта от постигане на значителен, осезаем и
устойчив напредък в посока намаляването на високия риск от бедност и социално
изключване, на които са изложени българските граждани. Ще бъде подкрепени
политиките за активно включване, съчетаващи комплекс от интегрирани мерки за
улесняване достъпа до заетост на хората, отдалечени от пазара на труда. Хората с
увреждания са една от групите, за които стратегията на ОП РЧР в частта й за
подкрепата за политиките за активно включване отделя най-сериозно внимание.
Другата такава приоритетна група безспорно са децата, която в много голяма степен е
застрашена от риск от бедност и социално изключване, като най-често това са децата в
домакинства с ниски доходи, децата с увреждания, децата, лишени от родителски
грижи, децата, живеещи в лоши жилищни условия и др. Стратегията на ОП РЧР
предвижда целева подкрепа на реформите за премахване на институционалния модел
на грижа и за развитие на междусекторни услуги за социално включване – в общността
и в семейна или близка до семейната среда. В ОП РЧР деинституционализацията на
грижите за деца е едно от най-важните направления за финансиране. В контекста на
деинституционализацията, стратегията на ОП РЧР предвижда и целева подкрепа на
замяната на институционалния модел на грижа за възрастните и хората с увреждания с
услуги в общността.
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Друг от важните елементи на стратегията на ОП РЧР е интегрирането на наймаргинализираните общности в обществения живот. Сред тях с приоритет са
действията за интегриране на ромите, имайки предвид неблагоприятните социалноикономически условия на живот на по-голямата част от представителите на този етнос.
Третият стълб е модернизирането на публичните политики в сферата на социалното
включване и здравеопазването, равни възможности и недискриминация. Стратегията на
ОП РЧР е изградена на идеята, че преодоляването на предизвикателствата в
обществения сектор като цяло не е възможно без наличието на добре функциониращи,
ефективни и ефикасни публични институции. Необходимите реформи не могат да
бъдат лесно проведени, ако институционалната рамка не създава нужните условия. Ето
защо, както и през миналия програмен период, ЕСФ чрез ОП РЧР ще продължи
инвестициите в капацитета на институциите, в т.ч. социалното включване,
здравеопазването, равни възможности и недискриминация.
ОБОСНОВКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
Пазар на труда
60 % от ресурса на ОП РЧР ще бъдат заделени за постигане на целите на политиката
по заетостта. Чрез Европейския социален фонд ще се търси решение на проблеми,
свързани с високо ниво на безработица сред младежите и по-възрастните хора, както и
за намаляване на високия дял на лицата, които не са включени в обучение или заетост.
Ще се търси решение и на други проблеми на пазара на труда, посочени в Позицията
на службите на Европейската комисия и Препоръките на Съвета на ЕС от 2014 г.,
включително: растящ дял на продължително безработните лица, висока безработица
сред ромите и хората с увреждания, липса на обвързаност между търсенето и
предлагането на работна сила на пазара на труда, както и ниска производителност на
труда, както и повишаване ефективността на публичните служби по заетост и
насочеността на активните политики на пазара на труда.
С цел гарантиране на ефекта от финансирането по линия на Инициативата за
младежка заетост, от Европейския социален фонд се предвижда да бъде заделен
еквивалентен ресурс.
Подкрепата от ОП РЧР 2014 – 2020 г. за сферата на пазара на труда допълва
националните финансови инструменти, насочени към подкрепа на заетостта и
намаляване на безработицата в България.
Социално включване
Повишаването на равнището на заетост се очаква да има положителен ефект върху
постигането и на целта по Стратегия „Европа 2020”, а именно намаляване на броя на
лицата в риск от бедност с 260 хиляди. Постигането на целите на Стратегия „Европа
2020” зависи и от приноса на политиката по сближаване, като една от областите на
действие, заложени в Европейската платформа срещу бедността и социалното
изключване, е осигуряването на финансиране от Европейския социален фонд в
подкрепа на политиката за борба с бедността и насърчаване на социалното включване.
Високото ниво на бедност сред безработните и икономически неактивни лица ясно
показва, че липсата на заетост е една от основните причини за бедност и социално
изключване. Ето защо ще бъдат финансирани мерки, насърчаващи активното
включване на отдалечени от пазара на труда лица – икономически неактивни,
младежи, продължително безработни, лица на социално подпомагане, с основно или
по-ниско образование и без професионална квалификация или недостиг на ключови
компетентности, хора с трайни увреждания, възрастни работници и други.
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Чрез заделения финансов ресурс по това направление ще бъдат отразени включените
в Позицията на службите на Европейската комисия препоръки за финансиране на
таргетирани и индивидуализирани мерки в подкрепа на лицата в най-голям риск от
бедност, използването на социалните иновации за намиране на решения при
насърчаване на социалното включване и борбата с бедността, както и за продължаване
и разширяване на процесите по деинституционализация в страната. С оглед
предизвикателствата, произтичащи от застаряването на българското население, ще се
подкрепи реформата в системата за дългосрочна грижа.
Ще се осигури и подкрепа за функционирането на социални предприятия,
специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания с цел
осигуряване на подкрепена заетост на лица, които срещат трудности с интеграцията си
на пазара на труда.
Повишаване на качеството на услугите предоставяни в сферата на пазара на труда,
социални услуги и здравеопазване
4 % от ресурса на програмата ще бъде насочен към мерки за социално включване и
здравеопазването, равни възможности и недискриминация. По този начин в
съответствие с препоръките, заложени в позицията на службите на ЕК относно
изготвянето на споразумения за партньорство и програми в България за периода 20142020 г. ще бъде оказана подкрепа за мерки за разработването и актуализирането на
финансовите модели на предоставяните услуги, особено в социалната сфера, ще се
стимулира по-ефективно управление на публичните политики. В рамките на заделения
ресурс ще се финансират мерки за подобряване на професионалното развитие на
държавните служители в посочените сфери.
Тематична концентрация
Съгласно Регламент 1304/2013 за ЕСФ, 60% от бюджета на оперативната програма
следва да бъде концентриран в до пет инвестиционни приоритета. В ОП РЧР 2014 –
2020 г. са избрани пет приоритета по приоритетни оси 1 и 2, както следва:
Приоритетна ос 1, инвестиционни приоритети:
Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително
трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни
инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за
всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид,
осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка,
както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции
Приоритетна ос 2, инвестиционни приоритети:
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

равните

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
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ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И
КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”

Инвестиционен приоритет № 1:
Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а
също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността
на работната сила
Специфична цел 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или
неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.
Резултатите във връзка с тази специфична цел ще бъдат свързани с осигуряване на
възможности за заетост и повишаване конкурентоспособността на тази целева група
чрез предоставяне на пакет услуги за улесняване включването и участието им на пазара
на труда. С увеличаване броя на започналите работа продължително безработни и
икономически неактивни лица на възраст между 30 и 54 години, осигурена в рамките
на този инвестиционен приоритет подкрепа, ще допринесе и за преодоляване на някои
от най-наболелите проблеми на пазара на труда, изострени през последните години –
ниската икономическа активност, недостатъчно високата заетост и високите равнища
на безработица, в т.ч. продължителната безработица, както и такава сред ромското
население, което е сред силно засегнатата група на продължително безработните.
Специфична цел 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или
неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл.
В резултат от инвестициите на ОП РЧР във връзка с тази специфична цел ще се осигури
включването на повече хора с ниско образование в заетостта. Мерките за активизиране
и за придобиване на нови умения и квалификация за безработни и неактивни хора с
ниско образование и квалификация ще спомогнат за преодоляване на пречките пред
намиране на възможности за трудава заетост на тези целеви групи. Необходимостта от
тази специфична цел се обосновава от идентифицираните национални приоритети и
измерените статистически данни по отношение на тези целеви групи и свързаните с нея
предизвикателства пред пазара на труда.
Специфична цел 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или
неактивните лица над 54 годишна възраст
В резултат от инвестициите по тази специфична цел на ОП РЧР ще се улесни
включването на по-възрастните безработни и неактивни лица на пазара на труда и ще
се намали безработицата сред тази част от трудоспособното население, като по този
начин ще допринесе за изпълнението на националната под-цел за заетост сред повъзрастните хора (55-64 г.) от 53% през 2020 г.
Най-често проблемите на по-възрастните трудоспособни хора са комплексни и
включват неактуални или недостатъчни знания, умения и компетенции, които не
отговарят на търсените от работодателите, невъзможност да се справят с нови
технологии, наличие на негативни стереотипи и пренебрежение към знанията и опита
на по-възрастните от страна на работодателите, наличие на социална ангажираност,
която ги е откъснала задълго от работа.
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Инвестиционен приоритет № 2:
Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези,
които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение,
включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и
младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на
гаранцията за младежта
Специфична цел 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън
образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за
обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване)1 или са
насочени към продължаване на образованието
Тази специфична цел ще бъде насочена към групата на икономически неактивните
младежи от 15 до 29 г., които са извън образование и обучение, които по данни на НСИ за
2013 г. наброяват около 200 000 души. В обхванатата в тази специфична цел група се
включват тези младежи на възраст 15 – 29 г., които не учат, не се обучават и не работят
(NEETs) и които нямат регистрация като безработни в службите на Агенция по заетостта.
Неактивните младежи, обхванати в тази специфична цел, ще бъдат мотивирани за
регистрация в службите по заетостта и ще получат достъп до всички подходящи мерки за
включване на пазара на труда
Специфична цел 2: Увеличаване броя на безработните младежи на възраст до 29 г.
(вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, включени в обучение или в
заетост
Тази специфична цел ще бъде насочена към групата на безработните младежи от 15 до 29
г. с ниско образование, регистрирани в Агенция по заетостта, вкл. безработни младежи от
групата NEETs. По данни на НСИ за 2013 г. лицата на възраст 15-29 години вкл., незаети
и неучащи с регистрация в бюрата по труда са 63,5 хил.
Интервенциите по тази специфична цел ще бъдат насочени към решаването на
проблемите на пазара на труда за тези младежи, за които ниското образование, а и
свързаната с това липса на професионална квалификация и умения, са сред основните
причини за невъзможността да намерят работа. Пречките, породени от нивото на
образованието ще бъдат идентифицирани при съставяне на индивидуалния профил на
всеки младеж с неговите силни и слаби страни, след което ще му бъде предоставена
възможност за включване в подходящ вид обучение, включително и на работното място
(чиракуване), както и подкрепящи услуги или интегриране в подходящ вид заетост.
Специфична цел 3: Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна
заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено
средно или висше образование
При намирането на работа младите хора са в неблагоприятна ситуация и заради
изискванията за трудов стаж. Преобладаваща част от безработните младежи изобщо не са
работили, т.е. на тях им липсват трудови умения и опит, което ги прави
неконкурентоспособни в търсенето на работа. Младите хора са една от найнеравнопоставените групи, тъй като повечето работодатели в период на криза
предпочитат да освободят първо работниците и служителите без опит и трудов стаж за
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Съгласно Кодекса на труда.
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съответната позиция. В същото време младежите са потенциална група с положителни
нагласи към предприемане на действия по самонаемане и развитие на самостоятелен
бизнес, но нивото на предприемачество сред младежите в България е ниско. В резултат от
подкрепата по тази специфична цел се очаква стимулиране на младежкото
предприемачество и повишаване броя на младежите, започнали самостоятелна стопанска
дейност. За да бъдат преодолени предизвикателствата, пред които са изправени
образованите младие хора, ще бъдат предприети мерки да получат качествено
предложение за заетост, стажуване или продължаващо обучение, както и насърчаване за
предприемачество с оглед улесняването на преминаването им от образование към заетост.

Инвестиционен приоритет № 3 (ЕСФ):
Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези,
които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение,
включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и
младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на
гаранцията за младежта
По Инвестиционен приоритет № 3 (ИП) ще се реазлизират дейностите от Инвестиционен
приоритет № 2 и ще бъдат обхванати същите целеви групи, като разликата се състои
единствено в източника на финансиране – при ИП 2 – Инициатива за младежка заетост, а
ИП 3 – Европейски социален фонд.

Инвестиционен приоритет № 4:
Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия,
включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
Специфична цел: Увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост
безработни, неактивни и наети лица над 29 г.
Подкрепата за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството като
цяло е един от основните начини за разкриване на устойчиви и качествени работни места
и повишаване на общото равнище на заетост в икономиката. В България, този потенциал
все още не е напълно оползотворен. Ето защо с предоставянето на такава подкрепа за
желаещите да стартират собствена стопанска дейност, в т.ч. безработни лица, ОП РЧР ще
насърчи предприемачеството и като краен резултат ще осигури разкриването на нови
работни места чрез самонаемане.
ОП РЧР 2014-2020 г. ще инвестира целенасочено в осигуряване на стартов капитал за
развитие на предприемаческите идеи сред безработни лица и желаещи да стартират
собствен бизнес, наред с предоставяне на практически умения и съпътстващи услуги за
подпомагане устойчивостта на начинанието.

Инвестиционен приоритет № 5: Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,
уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на
гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и
валидиране на придобитите компетенции
Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с
подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности
7/15

Икономическите последици от застаряването на населението върху пазара на труда и
неговото функциониране са многопосочни: очаква се да намалее количеството и
качеството на труда; неблагоприятно ще бъде отражението и върху неговата цена, а оттам
и върху конкурентоспособността на бизнеса и икономиката, качеството и
производителността на труда; очакват се промени в образователното равнище на
работната сила, професионалните компетенции и адаптивност към промените и др. В
резултат от предоставянето на подкрепа по тази специфична цел се очаква да се повиши
пригодността за заетост на по-възрастните работещи, както и да се създадат възможности
за кариерно развитие на хората над 54 г. В тази връзка включването на лица над 54 г. в
различни форми на обучения ще допринесе за придобиването на актуални знания, умения
и квалификация, които съответстват на изискванията на работодателите и с това ще се
повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.
Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско
образование, придобили нови знания и умения
В рамките на тази специфична цел ОП РЧР ще инвестира в придобиването на знания и
умения чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции за заетите лица със
средна или по-ниска степен на образование. В резултат от предоставената помощ и
включването в дейности по тази специфична цел се очаква те да повишат адекватността на
своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса, в следствие на което да си
осигурят продължителна заетост или да заемат по-качествени работни места.
През последните години неформалното обучение и самостоятелното учене придобиват все
по-голяма тежест и значение за заетите в предприятия, които нямат висше образование,
като начин за придобиване на специфични компетенции и умения в полза на тяхното
личностно и професионално развитие и повишаване на мотивацията за успешна социална
реализация. Инвестициите от ОП РЧР ще осигурят възможности за постигане на повисоко ниво на включване на целевите групи в дейности за учене през целия живот, а от
там и възможности за по-качествена заетост.
Специфична цел 3: Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори,
основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната
икономика, „белия”сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната
промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния
сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП РЧР
В идентифицираните приоритетни сектори ОП РЧР ще инвестира в развитието на
предприятията чрез предоставяне на възможности за обучения за придобиване на
необходими квалификации и ключови компетентности, както и други нужни обучения на
заетите. В резултат на мерките, насочени към подобряване и актуализиране на уменията
на заетите в предприятията в тях, ОП РЧР ще подпомогне адаптирането им към нови
работни места или към повишените изисквания на заеманите от тях позиции, породени от
динамичното развитие в тези икономически области, изискващи непрекъснато развитие на
знанията, уменията и компетенциите.
ОП РЧР ще предостави инвестиции за човешките ресурси на предприятия, които
допринасят за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие
върху околната среда.
За постигането на по-добра целенасоченост на дейностите и фокусираност на резултатите
по тази специфична цел, както и в целия инвестиционен приоритет, се очаква и активното
участие на социалните партньори и клъстерните организации на работодателите като
бенефициенти по програмата. Изследването и прилагането на добри практики от реалния
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бизнес, насочени към подобряване на качеството на работната сила, особено във важни за
икономиката сектори, ще бъде от особено значение за постигането на категорични
резултати в тази посока.

Инвестиционен приоритет № 6: Приспособяване
предприятията и предприемачите към промените

на

работниците,

Специфична цел 1: Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с
въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси
и подобряване на организацията и условията на труд
В България, качеството на работните места, измерено през призмата на
производителността на труда, е все още ниско. Въвеждането на нови организационни
модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и
здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока.
Въвеждането на гъвкави форми на заетост е начин повече хора да работят, а България
значително изостава в прилагането им. Постигането на по-голяма гъвкавост в заетостта
може да направи по-лесно за повече младежи да съвместяват работа и учене. Гъвкавите
форми на заетост могат да допринесат за по-дългото оставане в заетостта на повъзрастните хора, от което, има голяма необходимост.
Нелоялната конкуренция, като резултат от неформалната икономика, влошава
адаптивността на предприятията към промените. Работата в сивия сектор ощетява и
работещите като ограничава техните трудови и осигурителни права и възможностите им
да намерят по-качествена работа.
Насърчаването на трудовата мобилност (географска и професионална) е начин за
постигане на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Инвестиционен приоритет № 7: „Модернизиране на институциите на пазара
на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на
адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез
действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната
сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между
институциите и съответните заинтересовани страни”
Специфична цел 1: Увеличаване на броя на актуализираните и въведени нови
процеси на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на политики и услуги в
институциите в сферата на пазара на труда.
Действията по тази специфичната цел са насочени както към оказването на подкрепа за
МТСП при формулирането на политики и инструменти за тяхната практическа реализация
така и към развитието и укрепването на капацитета на Агенцията по заетостта като
публична институция, отговорна за изпълнението на политиките. Подобряване на
предоставяните услуги от Агенцията по заетостта, повишаване на качеството на контрола
върху реализацията на активните политики по заетостта и резултатите за работата с
работодатели, заети и уязвимите целеви групи на пазара на труда в България, изисква
наличието на съвременни адекватни модели за организация на работните процеси.
На първо място стои необходимостта от предоставяне на по-ефикасни услуги за
търсещите работа, с конкретен акцент върху младежите, които не са в заетост, нито в
обучение нито в образование, в т.ч. неактивните, ромите, продължително безработните,
нискоквалифицираните и възрастните работници. Друга важна насока за подобряване
работата на Агенцията по заетостта и достъпа до услуги са услугите за работодатели.
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Капацитетът за установяване и задоволяване на нуждите на работодателите от умения
остава недоразвит. Необходимостта от предоставяне на целенасочена и актуална
информация за предоставяните услуги на пазара на труда, за възможностите и
интервенциите от които могат да се възползват целевите групи, безспорно ще допринесе
до подобряване на достъпа и привличането по-голям брой участници в трудовия пазар.
Изпълнението на нови, по-фокусирани и по-ефективни услуги на пазара на труда не може
да се реализира без усилия за подобряване на вътрешната организация и ефективността на
работните процеси в самата Агенция по заетостта и нейните структури.
Специфична цел 2: Увеличаване на броя на служителите в администрациите,
включени в мерки за професионално развитие за разработване, управление,
изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на политики и услуги в сферата на
пазара на труда
Основен фокус на заложените в рамките на специфичната цел мерки е повишаването на
капацитета на институциите в сферата на пазара на труда с цел подобряване на качеството
на формулираните политики, както и на предоставяните услуги за интегрирането на
пазара на труда на лицата в трудоспособна възраст и повишаване на коефициента на
заетост.
В тази връзка са необходими целенасочени действия и мерки, насочени към подобряване
на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и
ефикасно изпълнение на техните задължения.
Специфична цел 3: Увеличаване на броя на търсещите работа лица и работодатели,
на които са предоставени посреднически услуги за насърчаване на
транснационалната мобилност в рамките на мрежата EURES
Модернизирането на EURES ще наложи създаване и повишаването на капацитета на
предоставящите EURES услуги с фокус върху подобряване на професионалната
компетентност. В резултат на инвестициите на ОПРЧР във връзка с тази специфична цел
ще се осигурят възможности за предоставяне на посреднически услуги на по-голям брой
търсещи работа лица и работодатели от квалифицирани и мотивирани служители,
използващи пълноценно съвременните информационни технологии, ще се улесни
търсенето на работа/наемането на работна ръка в/от други страни от ЕС, чрез
осигуряването и поддръжката на различни комуникационни и информационни канали,
чрез реализирането на проекти за директно срещане на търсещите работа и
работодателите, чрез повишаване на пригодността за заетост с провеждане на езикови
курсове, интеграционни обучения и др.
Трудовата мобилност в рамките на ЕС ще разшири възможностите за професионална
реализация на работниците и ще помогне на работодателите по-добре и по-бързо да
попълват свободните работни места. Натрупаният опит и умения на завръщащите се
работници ще даде допълнителен тласък за развитие на българската икономика.
Специфична цел 4: Реформиране на мрежата EURES на национално ниво с
включването на нови партньори и създаването на нови системи за обмен на данни и
механизми за координирано планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на
дейностите.

В резултат от инвестициите по тази специфична цел на ОП РЧР ще се изгради нова
структура на националната EURES мрежа, ще се създаде система за акредетиране на
партньори на национално ниво, което ще разшири партньорството в рамките на мрежата
за предоставяне на услуги за транснационална мобилност; ще се разшири базата данни с
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работни места и кандидатури за работа чрез създаване на технически инфраструктури за
обмен на данни между EURES партньорите и европейския портал; ще се създадат и
поддържат системи на планиране, мониторинг и оценка на дейностите при предоставянето
на EURES услугите; ще се дадат възможности за регулярен анализ на географската и
професионална мобилност като се проучват нагласите на търсещите работа,
работодателите, както и на тяхната удовлетвореност от предоставяните услуги; ще се
насърчават иновативни проекти за разширяване на каналите за предоставяне на услуги и
техния обхват.
Подобряването на работата на институциите на пазара на труда, публични и частни
посредници, ще има за резултат увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството
на предоставяните услуги
ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ
НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”

Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите”
Специфична цел: Подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение,
социални и здравни услуги за уязвими етнически общности с фокус върху ромите,
мигрантите, участници с произход от други държави
ОП РЧР 2014-2020 г. ще насочи значителна част от ресурса, заделен за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване, за да бъде постигнато пълноценно
участие на най-маргинализираните групи и общности в икономиката, пазара на труда,
обществения и културния живот.
Социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението, с
фокус върху ромите и гражданите с произход от друга държава, ще бъде насочена към
подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.
Освен това, ще бъдат реализирани мерки от хоризонтален характер, благодарение на
които ще се създадат условия за преодоляване на негативни стереотипи, недопускане на
неравно третиране и подкрепа за реализацията на основните икономически, социални и
културни права.

Инвестиционен приоритет № 2: „Активно приобщаване, включително с оглед
насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата
пригодност за заетост”
Специфична цел 1: Увеличаване на броя на членове на семейства с деца
/включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост,
след предоставени интегрирани мерки за социално включване
ОП РЧР ще инвестира в мерки, чрез които ще се предоставя социална услуга и качествена
грижа за деца, включително за такива с увреждания в общността или в домашна среда.
Успоредно с това, лицата, ангажирани с постоянното отглеждане на деца вкъщи ще
получат подкрепа чрез мерки, свързани с участието им на реалния пазар на труда. По този
начин чрез интегрираността на мерките ще се преодолее социалното изключване, ще се
възстанови трудовата активност, особено на жените и ще се повиши като цяло качеството
на живот на лицата, отглеждащи деца вкъщи, ще се подобри достъпа им до услуги за
кариерно развитие и те ще могат да се включат на пазара на труда, използвайки пълния си
потенциал.
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Специфична цел 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са
започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни
услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства
Чрез изпълнение на мерките по тази специфична цел, оперативната програма ще създаде
условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към
подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на
заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на
семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания. Подкрепата ще бъде насочена и
към улесняване достъпа до здравни услуги и към развитие на социални услуги в
общността в подкрепа на социалното включване на хората с увреждания и с оглед
улесняване достъпа до заетост. В резултат, интервенциите ще подобрят качеството им на
живот чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на
независим живот, социално включване и правото на труд, при зачитане на правата им,
съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес”
Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване
Мерките по ОП РЧР следва да допринесат за изграждането на адекватна мрежа от услуги
в общността и в домашна среда, включително и предоставяне на почасови услуги в
подкрепа на социалното включване на възрастните с цел превенция на
институционализирането. Подкрепата ще бъде насочена и към развитие на междусекторни
услуги за хора с увреждания, включващи рехабилитация, трудотерапия, както и към
социални и здравни услуги в общността, в подкрепа на социалното им включване.
Чрез изпълнението на интегрирани мерки за подобряване на достъпа до основни социални
и здравни услуги се цели постигане на равни възможности, независимост и социална
интеграция за тази специфична група и преодоляването на последиците от социалното
изключване и бедността. От друга страна при изпълнението на интервенции по
програмата ще бъде взет предвид фактът, че значителен дял от лицата, полагащи грижи за
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, са изключени от възможността за
заетост именно поради тези своите задължения..
В резултат на изпълнението на мерките под тази специфична цел, ще се подобри
качеството на живот на възрастните, нуждаещи се от постоянно обслужване в
ежедневието си и на хората с увреждания чрез осигуряване на дългосрочна грижа, вкл.
подкрепящи и интегрирани социални и здравни услуги в общността и в домашна среда.
Услугите следва да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се
социални и здравни потребности.
Специфична цел 2: Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания,
настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в
общността, включително услуги за дългосрочна грижа
Изпълнението на мерките по тази специфична цел ще целят изграждането на адекватна
мрежа от качествени и устойчиви социални услуги, предлагани в общността, които да
отговарят на индивидуалните и специфични потребности на възрастните хора и хората с
увреждания, настанени в специализирани институции с цел осигуряване на предпоставки
за независим и достоен живот. Чрез предоставянето на социални и здравни услуги в
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общността ще се осигурят условия за живот в среда, близка до семейната, ще се подкрепят
потребителите и ще се насърчи социалното им включване. В резултат на извеждането им
от специализираните институции ще се подобри качеството на живот на възрастните и на
хората с увреждания, както и ще се допринесе за тяхното пълноценно включване в
обществото.
Специфична цел 3: Намаляване броя на децата и младежите, настанени в
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността
Институционалният модел на грижа не може да задоволи основните потребности на
децата и младежите и оказва негативно влияние върху тяхното развитие и поведение. Това
от своя страна води до допълнителна икономическа и социална цена за цялото общество.
Изпълнението на дейностите по програмата имат за цел да допринесат от една страна за
предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в специализирани институции, а от
друга за извеждането на вече настанените, чрез предоставяне на алтернативни социални
услуги в общността, близки до семейната грижа.

Инвестиционен
приоритет
№
4:
„Насърчаване
на
социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните
предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост ”
Специфична цел: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след
получена подкрепа
Целта на този инвестиционен приоритет е да улесни достъпа до заетост и да осигури
подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи
условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
В резултат от изпълнението на дейностите, заложени под настоящия инвестиционен
приоритет се цели да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи,
както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на
социални предприятия.
Подкрепата ще бъда насочена основно към създаване на възможности за заетост и
професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други
представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и
риска от социално изключване. Oсигуряването на заетост на уязвими социални групи в
обществото ще доведе и до устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАЗАРА
НА ТРУДА, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Инвестиционен приоритет № 1: „Инвестиции в институционален капацитет
и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на
национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи
и постигането на по-добро регулиране и добро управление”
Специфична цел 1: Увеличаване на броя на служителите в администрацията в
сферата на социалното включване, здравеопазване, равни възможности и
недискриминация, преминали през обучения за повишаване на професионалната им
квалификация
Основен фокус на заложените в рамките на специфичната цел мерки е повишаването на
капацитета на институциите в сферата на социалните услуги, условията на труд,
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здравната система, равните възможности и недискриминация с цел постигане на високи
нива на прозрачност и отговорност пред обществото с гъвкави и адаптивни структури,
мотивирани и динамични служители, използващи пълноценно съвременните
информационни технологии и предоставящи услуги с високо качество.
Специфична цел 2: Увеличаване на броя на въведените и актуализираните процеси
на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на политиките в институциите в
сферата на социалното включване, здравеопазване, равни възможности и
недискриминация
Със заложените под специфичната цел дейности се цели подобряване на капацитета за
разработване, прилагане и мониторинг на политиките в сферата на социалното включване,
условията на труд, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”
Съгласно чл. 10 на Регламент 1304/2013 г. и през програмния период 2014-2020 г. ЕСФ ще
продължи да подкрепя мерки по транснационално сътрудничество, в областите попадащи
в обхвата на оперативната програма.
Приоритетна ос 4 на ОП РЧР 2014–2020 г. ще бъде финансирана със средства от всички
тематични цели, за постигането на които ОП РЧР 2014 – 2020 г. допринася. Изборът на
този подход се обуславя от тематичния обхват на тази приоритетна ос. Подкрепата за
развитието на транснационалното сътрудничество в ОП РЧР 2014 – 2020 г. обхваща
всички сфери, подпомогнати от оперативната програма. Инвестициите по тази ос ще
допринесат за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики,
партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на
специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното
включване, здравеопазването и изграждането на административния капацитет. В резултат
на изпълняваните интервенции чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране
на проекти с партньори от други държави-членки ще се направи крачка към изграждане на
формални и неформални мрежи в рамките на ЕС за развитие на алтернативни
перспективи, за идентифициране и осъществяване на действия за намиране на съвместни
решения на общи проблеми, за обмяна на идеи, знания, ноу-хау, както и на персонал.
Придобиването на нови знания и умения ще допринесе за усъвършенстване на вече
съществуващите инструменти чрез въвеждане на нови иновативни елементи. Заложените
мерки по приоритетната ос ще допринесат за осъществяването на част от мерките от
стратегията, отнасящи се към постигане на благосъстояние в региона на река Дунав в
областта „Инвестиране в хора и умения”.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”
Специфична цел 1: Подобряване на процесите на планиране, изпълнение,
мониторинг и оценка на ОП РЧР
Средствата, определени за техническа помощ по ОП РЧР 2014 – 2020 г. ще бъдат реално
използвани за постигане на резултати в това направление. За Управляващия орган това
ще бъде подкрепа за повишаване капацитета за управление на програмата чрез
прилагането на принципите на добро управление в изпълнението на всички възложени на
УО задачи и функции. Инвестициите ще осигурят адекватни системи, работна среда и
експертен и мотивиран човешки ресурс и като крайна цел - постигане на по-голяма
ефективност и ефикасност на управлението и качествено управление на средствата от
ЕСФ. Въвеждането на добри практики и подходи в програмирането, изпълнението,
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мониторинга, контрола и оценката на оперативната програма ще допринесе за по-добро
административно управление, а косвено ще въздейства положително върху развитието на
включените в програмата политики.
Специфична цел 2: Повишаване на знанията на бенефициентите при разработването
и управлението на проекти по ОП РЧР
От изключителна важност ще бъде използването на средствата от техническата помощ за
подобряване на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектни
предложения, които да съответстват напълно на приоритетите, целите и изискванията на
оперативната програма. В резултат на тази подкрепа, бенефициентите се очаква да
разработят и представят за одобрение проекти, които да отговарят по-пълно на нуждите на
целевите групи на програмата и на административните изисквания за разходване на
средствата от Европейския социален фонд, както и да допринасят по-пълноценно за
реализация на националните политики, които се подкрепят със средствата на ОП РЧР 2014
– 2020 г.
УЧАСТИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ И ПО-ШИРОКИ КОНСУЛТАЦИИ
В съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) №1303/2013 ще бъде гарантирано включването и
достъпа на социално-икономическите партньори и други заинтересовани страни в
подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на подкрепата по линия на ЕСФ.
В ОП РЧР принципът на партньорство обхваща всички действия и се разпростира върху
всеки един от етапите на проектния цикъл.
Изпълнението на принципа на партньорство на ниво програмиране е гарантирано от
следните механизми:
Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на програмиране,
включително
социално-икономическите
партньори,
представителите
на
академичните среди, на местните и регионалните власти, както и представители на
НПО от различни сфери – чрез осигуряване на тяхното участие в тематичната
работна група по разработване на оперативната програма;
Провеждане на публични обсъждания на ОП “РЧР” 2014 – 2020 г. Следвайки
принципа на широка представителност и партньорство, в тях се осигурява
участието на представители на заинтересовани организации и институции от
регионите;
Провеждане на национални кампании.
Изпълнението на принципа на партньорство на ниво изпълнение на оперативната
програма се гарантира от прилагането на следните механизми:
При изпълнението на отделните действия ще бъдат разработени критерии за оценка
на предложенията, които насърчават прилагането на принципа на партньорство;
Социално-икономическите партньори и НПО се посочват като бенефициенти в
редица действия, които се финансират в рамките на оперативната програма.
При изпълнението на оперативната програма ще бъде осигурено адекватно участие и
достъп на социалните партньори и НПО до дейностите, финансирани по линия на ОП
РЧР, както и финансиране на определени дейности за укрепване на капацитета на
социалните партньори и за осъществяване на съвместни действия на социалните
партньори за повишаване на адаптивността на работниците и предприятията.
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