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ОП РЧР 2014-2020 г. (1) 

 Бюджет: 

 2 136.5 млн. лв. 

 Управляващ орган: 

 Министерство на труда и социалната политика 
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ОП РЧР 2014-2020 г. (2) 

4 

ОП РЧР 
2014-

2020 г. 

По-висока 
и по-

качествена 
заетост 

Социално 
включване 
и по-ниска 

бедност 

Ефикасни 
институции 

Разпределение на бюджета: 
 

• 59% – пазар на труда 
• 31% - социално включване 
• 4% - институционален 

капацитет 
• 2% - транснационално 

сътрудничество 
• 4% - техническа помощ 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
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Параметър 

БВП/ отработен 
час (ЕС =100) 

Равнище на 
заетост 

Равнище на 
безработица 

ЕС 

100.0% 

68.4% 

10.8% 

Еврозона 

114.0% 

67.7% 

11.9% 

България 

43.2% 

63.5% 

13.0% 



ВЪЗМОЖНОСТИ (1) 
за автомобилната индустрия 
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Само 0,5% от заетостта, 
но 1.9% от брутната 
добавена стойност 

- Висока производителност 
на труда 

- Използване на нови 
технологии 

Регионализация,  но 
връзки с много други 
икономически сектори 

- Инструмент за развитие на 
регионите 

- Повече работни места общо в 
икономиката, по-висока 
производителност на труда 



ВЪЗМОЖНОСТИ (2) 
за автомобилната индустрия 
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• Продължаващо професионално обучение 
• Ключови компетенции, напр. ИКТ, чужди езици 
• Разработване и прилагане на обучителни 

програми (извън формалното и обучение), 
съобразени с нуждите на предприятията 

• Практическо обучение 

Обучение на персонала 



ВЪЗМОЖНОСТИ (3) 
за автомобилната индустрия 
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• Разработване и въвеждане на стратегии за 
развитие на човешките ресурси 

• Нови форми на организация на труда 
• По-здравословни и безопасни условия на труд 
• Подкрепа за мобилността на работната сила 
• Услуги за предприятия в преструктуриране 

Адаптиране към промените 



ВЪЗМОЖНОСТИ (4) 
за автомобилната индустрия 
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• Субсидии за разходи за труд 
• Стажуване, чиракуване 

Наемане на работна сила 

• Подкрепа за сдружения от работодатели 
• Транснационално сътрудничество 

Обмен на знания, опит и добри практики 



ВЪЗМОЖНОСТИ (5) 
за автомобилната индустрия 

 Кой може да получи финансиране? 
 Работодатели 
 Сдружения от работодатели 
 Социални партньори 
 Неправителствени организации 
 Образователни и обучителни организации 
 Други 
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БЪДЕЩИ СТЪПКИ 
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Одобрение на ОП 
РЧР 2014-2020 г. от 

службите на ЕК 

Одобрение на 
схеми от Комитета 

за наблюдение 

Публикуване на 
покани за 

кандидатстване 

11.2014 г. –  
12.2014 г. 

12.2014 г. –  
01.2015 г. 

03.2015 г. –  
04.2015 г. 



Благодаря Ви за вниманието! 

ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“ 
Тел: + 359 2 9329 521 
e-mail: efipp@mlsp.government.bg 
http: www.esf.bg  

 

Министерство на труда и социалната политика 
Република България 

mailto:efipp@mlsp.government.bg
http://www.esf.bg/
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