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Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2
НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ –
ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги
Основна цел

Целта на операцията е извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от
специализираните институции, превенция на институционализацията на тези лица чрез
предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа и подкрепа и
предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Процедурата ще се реализира в
изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа. Общините са допустими партньори по
операцията.

Продължителност

До 2023 г.

Бюджет

20 000 000 лв.

Допустими
кандидати

Кандидат: Общини, съгласно картите на услугите за подкрепа в общността и на резидентните
услуги към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа
Партньори: Доставчици на социални услуги; Публични лечебни и здравни заведения ;
Министерство на здравеопазването;
- Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;
- Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора
в невъзможност за самообслужване);
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- Обучение и супервизия на персонала;
- Разработване на методики за предоставяне на новите услуги.

Примерни
допустими
дейности

ПРИОРИТЕТНА ОС 2
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Основна цел

Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната подкрепа и социалното включване на
лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа,
включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално
включване чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др.

Продължителност

До 2023 г.

Бюджет

2 000 000 лв.

Допустими
кандидати

Кандидат: Доставчици на социални услуги
Партньори: Доставчици на социални услуги; Публични лечебни и здравни заведения;
Неправителствени организации;
Реализиране на собствени програми на неправителствени организации за подкрепа и социално
включване на лицата с психични разстройства и умствена изостаналост, ползващи резидентна грижа
в специализирани институции:
1.Личностно развитие
2.Придобиване на умения за самостоятелен живот
3.Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието
4. Насърчаване на доброволчеството.

Примерни
допустими дейности
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И
С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Основна цел

Целта на операцията е чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица
с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи
социални услуги в общността с цел създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот
и пълноценно включване в общността според възможностите им.

Продължителност

До 2023 г.

Бюджет

7 000 000 лв.

Допустими
кандидати

Кандидат: Общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие
за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа
Партньори: Доставчици на социални услуги; Неправителствени организации;
Публични лечебни и здравни заведения; Министерство на здравеопазването.
1. Създаване на нови 10 Центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични
разстройства и за лица с умствена изостаналост;
2.Ремонт и оборудване на съществуващ сграден фонд с цел предоставяне на услугите в новите
центрове, съгласно потребностите на целевите групи;
3.Обучение на специалистите и супервизия.
4. Разработване на методики за предоставяне на услуги в центровете за социална рехабилитация и
интеграция.

Примерни
допустими дейности
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Основна цел

Целта на операцията е да се осигурят ресурси и финансиране за организиране на дейности за
създаване на защитена работна среда на принципа на социалните предприятия, насочени към
лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за
самостоятелен живот и социално включване.

Продължителност

До 2023 г.

Бюджет

3 000 000 лв.

Допустими
кандидати

Кандидат: Общини; Неправителствени организации; Социални предприятия;
Доставчици на социални услуги
Партньори: Доставчици на социални услуги; Неправителствени организации;
Социални предприятия; Общини.
1.Развитие и апробиране на дейности на принципа на „Социалното предприятие“ за лица с
Примерни
допустими дейности психични разстройства и умствена изостаналост.
2. Оборудване на работни места.
3. Осигуряване на обучение на място.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
/надграждаща операция чрез допълнителен прием/ част 1

Продължителност

2023 г.

Бюджет до (в лева)

Общ бюджет: 15 985 053 лв.
Компонент 1: 4 985 053 лв. – вече в изпълнение, договорени средства;
Компонент 2: 11 млн. лв. – нов компонент

Допустими
бенефициенти
(кандидати и партньори)

Общини на територията на Република България
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
/надграждаща операция чрез допълнителен прием/ част 2

Примерни допустими
дейности

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни
услуги в общността за лица с увреждания и техните семейства, чрез подкрепа
за дейността на центрове за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки
множествени увреждания;
2. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието
на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на
семейството - лица с увреждания.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 и 2
ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ част 1
Основна цел

С бюджет от 3 млн. лв., неактивните и безработни младежи с увреждания до 29 г., които са настанени в
резидентни услуги, ще могат да получат професионално ориентиране и предоставяне на посреднически
услуги. Процедурата е в съответствие с Плана на Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България“. В рамките на Компонент 2 по схемата се
предвижда допустими бенефициенти да бъдат и общините. Чрез дейностите ще бъдат създадени трудови
навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги; подкрепа на
работния процес, осигуряване на социална и професионална интеграция.

Продължителност

До 2023 г.

Бюджет

Общ бюджет на операцията: 3 000 000 лв. (съгласно Актуализирания план за действие)
Компонент 1: 1 500 000 лв.
Компонент 2: 1 500 000 лв.

Допустими кандидати

Компонент 1: Допустими кандидати:
Работодатели и неправителствени организации;.
Допустими партньори:
Неправителствени организации; работодатели; организации, предоставящи посреднически услуги на
пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално
обучение;
Компонент 2: Кандидати:
Социални предприятия; специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с
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увреждания; работодатели; неправителствени организации; доставчици на социални услуги и общини

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 и 2
ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ – част 2

Примерни
допустими
дейности

Компонент 1:
1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и
други подкрепящи услуги за заетост; Дейности за активиране на икономически неактивни
младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда;
информиране и консултиране; психологическо подпомагане; предоставяне на обучение
осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. Обучение по време на работа(чиракуване) и
стажуване, след регистрация като безработно лице; Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.
Компонент 2:
1.Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и
създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи
от резидентни услуги;
2.Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез
трудово наставничество за провеждане на трудова практика в реална работна среда;
3.Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се
осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес.
4.Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 и 3
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ
Основна цел

Модернизиране дейността на Националната агенция за професионално образование и
обучение с цел предоставянето на по-качествени услуги по професионално обучение.
Целите на операцията се обвързват с изграждането на по-ефективна система за
мониторинг и прилагането на законодателството в областта на професионалното
образование и обучение.

Продължителност

До 2023 г.

Бюджет

2 000 000 лв.

Допустими
кандидати

Кандидат: Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Партньори: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта
1.Анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за
професионално обучение в центровете, включващ и възможности за аутсорсване на
дейности. 2.Актуализиране на съществуващи или разработване на нов/и модел/и за
мониторинг и контрол на качеството на услугите, предоставяни от центровете за
професионално обучение. 3.Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол,
включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на
информационното осигуряване и техническа обезпеченост. 4.Обучение на служителите на
НАПОО за придобиване на компетентности за работа в новата среда, вкл. и за извършване
на мониторинга и последващия контрол; 5.Информиране на потребителите и
популяризиране на новия модел за качеството на услугите за професионално обучение.
6.Оценка на приложения модел и нормативната му регламентация.
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Примерни
допустими
дейности

ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРИ


BG05M9OP001-2.019 Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални
услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини цели да
продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в
домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Крайният срок
за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 31.12.2019 г.



BG05M9OP001-2.026 Процедурата „Продължаваща подкрепа за динституционализация на децата
и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за
деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 2 с конкретен бенефициент Министерство на
здравеопазването цели да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на
грижата за децата, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца и закриване на тези
институции. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 22.04.2019
г.



BG05M9OP001-2.029 "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" Процедурата ще
окаже подкрепа за допълняемост на проектите по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР на общините-бенефициенти за изграждане на
социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – центрове за временно
настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. Краен срок за
подаване на проектно предложение: 30. 04. 2020 г., 17:30 часа.
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ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРИ



BG05M9OP001-2.032 "Социално включване в общността" С изпълнението на процедурата се



BG05M9OP001-4.002 "ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО « Операцията е насочена към институциите

цели да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара
на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на
семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни
услуги. Чрез изпълнението на настоящата операция на лицата от уязвимите групи ще се
предоставят целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и
самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в
заетост. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 25.01.2019 г., 17:30
ч.

от системата на Министерство на труда и социалната политика и цели чрез
транснационално сътрудничество да допринесе 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, равните възможности и недискриминацията, условията
на труд и изграждането на административния капацитет в тях. Крайният срок за
представяне на проектното предложение е 17:00 часа на 31.12.2020 година
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Главна Дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

02 /8119 600
efipp@mlsp.government.bg
www.esf.bg
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