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Цел: Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на

социалните партньори да се допринесе за:

• ограничаване и превенция на недекларираната заетост,

• постигане на устойчивост на пазара на труда,

• подобряване на достъпа до заетост и

• повишаване на качеството на работните места.

Обща стойност: 2 033 230.47 лв., от които:

• 1 728 245.90 лв. европейско и

• 304 984.57 лв. национално съфинансиране

Период на изпълнение: 01.10.2019 г. - 01.04.2022 г.



ПАРТНЬОРИ

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

• БТПП 

• БСК

• КРИБ

Основен партньор - КНСБ

• МТСП

• Агенция по заетостта

• Главна инспекция по труда



ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

Провеждане на изследвания, данните от които да послужат като

основа за разработване на методика за ОПНДЗ и набор иновативни

инструменти и подходи за прилагане в практиката на предварително

тествани,апробирани и прецизирани модели за борба с НДЗ.

Дейност 1

Разработване на програми за обучение, инструкции за консултиране и

методически материали за борба с НДЗ и за надграждане на дейността

на НЦ „Икономика на светло“. Апробиране на практическата им

приложимост чрез извършване на обучения и консултиране на

представители на целевите групи - заети лица и работодатели.

Дейност 3

Конструиране на електронна платформа към НЦ „Икономика на

светло“ и подготовка за масово въвеждане на разработени

иновативни инструменти, модели и механизми за борба с НДЗ и за

разработване на под-индекс за измерване на НДЗ.

Дейност 2



ДЕЙНОСТ 1

Цел: на основа на специално проведени изследвания да се опишат и

анализират формите и да се оцени размера на недекларираната заетост в

национален мащаб и проявленията й в най-засегнатите отрасли/сектори.

Основни резултати:

1. Анализ и описание на новите форми на заетост,

рисковете, които те предпоставят за появата на

НДЗ и новите предизвикателства за пазара на труда.

2. Национална карта на недекларираната заетост.

3. Методика за борба с недекларираната заетост.

4. Методика за борба с НДЗ, която ще се тества в реална работна среда.

5.Каталог с мерки за борба с НДЗ.

6.Предложения за промени в нормативна уредба и административни

практики;

7. Провеждане на семинари, публични срещи, фокус-групи, национални

проучвания.



ДЕЙНОСТ 2

Цел: трансформиране на резултатите от Дейност 1 в инструменти за масово

прилагане. Разработване на Под-индекс, който ще изчислява недекларираната

заетост и неговото обвързване с разработения в предходния програмен период

Композитен индекс «Икономика на светло».

Основни резултати:

1. Изграждане на информационна система на Националния

Център „Икономика на светло“.

2. Разработване и оповестяване на първия под-индекс

«Недекларирана заетост».

3. Надграждане на Композитен индекс «Икономика на светло».



ДЕЙНОСТ 3

Цел: укрепване на структурата и функциите на Националния център

«Икономика на светло» за борба с недекларираната заетост и неформаланата

икономика и активизиране на работата на Обществения съвет.

Основни резултати:

1. Действащ Обществен съвет за борба с НДЗ.

2.Разработена Стратегия за ограничаване и превенция на

недекларираната заетост и План за нейното изпълнение.

3. Разработени 9 тематични дистанционни обучения.

4. Създадена платформа за дистанционно обучение.

5. Обучени 3 000 лица.

6. Консултирани не по-малко от 3 000 лица.

7. Подкрепени и консултирани 300 предприятия относно подобряване

на състоянието на трудово-правните отношения.

8. Провеждане на три церемонии по връчване на Национални

годишни награди „Икономика на светло“.

https://www.eufunds.bg/



Индикатори

• Брой предприятия, получили подкрепа – 400;

• Заети лица, включително самостоятелно заети, включени в

дейности по проекта – 4 000;

• Брой предприятия, въвели нови системи, практики и

инструменти за развитие на човешките ресурси и

организация на труда – 100;

• Участници, чието положение на пазара на труда в рамките

на шест месеца след напускане на операцията е по-добро –

500;

• Брой предприятия, получили подкрепа за състоянието на

трудово-правните отношения – 400;

• Участници от подкрепените предприятия, чието положение

по отношение на недекларираната заетост в рамките на 6

месеца след напускане на операцията е по-добро – 500;

• Брой предприятия, подобрили състоянието на трудово-

правните отношения – 50.
https://www.eufunds.bg/
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