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ОПРЧР 2014-2020

До момента подкрепата достигна до:



ОПРЧР 2014-2020

До момента подкрепата достигна до:

Над 60 хил. 
Лица с увреждания и лица над 

65 г. в невъзможност за 
самообслужване



ПОДКРЕНА ЗАЕТОСТ ЗА 
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ–201 млн. лв.
(Компонент II за лица с увреждания)

ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА–123.8 млн.лв.
(Компонент II за лица с увреждания)

В процес на изпълнение са дейности за:

 Дейности за интегриране на неактивни и безработни лица с трайни
увреждания – субсидирана заетост до 24 месеца.

 Възнаграждения в размер на МОД и осигуровки за сметка на
работодателя

 Еднократни стимули, покриващи размера на шест минимални
работни заплати, предоставящи се на работодатели, запазили заетостта
на наето лице с увреждане 6 месеца след изтичане на субсидирания
период;

 Възнаграждения на наставници за период до 3 месеца в размер на ½
от МРЗ. 4



ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА 
МЛАДИТЕ ХОРА
(Компонент II)

 Осигурена заетост на 600
младежи до 29 г. с трайни 
увреждания

 333 договора с работодатели
 Обща стойност на договорите 

8 624 633 лв.

ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ
(Компонент II)

 Осигурена заетост на 9 350  
лица с трайни увреждания

 2 688 договора с работодатели
 Обща стойност на договорите 

144 156 244 лв

Подкрепени лица с трайни увреждания



• Операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните хора и
хората с увреждания – етап 2 - предоставяне на новите
услуги”:

- Конкретни бенефициенти – 31 oбщини
- Стойност на подкрепата – 20 млн. лв.
- Цел: Извеждане на възрастните хора и хората с увреждания от

специализираните институции чрез индивидуални услуги за предоставяне
на дългосрочна грижа

- По операцията ще бъдат открити 6 дневни центъра за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства и 68 центъра за грижа
за хората с увреждания и възрастните хора с психически разстройства,
умствена изостаналост, деменция и възрастни с невъзможност от
самообслужване

- Очаква се да бъдат обхванати 1260 лица

Предстоящи планирани мерки до края 
на 2020 г. по ОПРЧР 2014-2020

ОПРЧР 2014-2020



Предстоящи планирани мерки до
края на година по ОПРЧР 2014-2020

Операция „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“
Бюджет: 15 млн. лв.

Цел: Създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с професионалния
живот, с цел запазване равнището на трудовата и икономическа активност на заетите
родители.

Допустими бенефициенти и партньори: Работодатели

Допустими дейности:
1. Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством

адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови
грижи за деца;

2. Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за
полагане на грижи за деца;

3. Осигуряване на субсидирана заетост на лица, пряко ангажиран с дейността в
кътовете за деца до 12 м. при покриване на средна брутна месечна заплата за
икономическа дейност – „Хуманно здравеопазване и социална работа“

Минимален размер на БФП: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП: 150 000 лв.



Хоризонтално отключващо условие за 
финансиране от ПРЧР 2021-2027

„Ефективно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания в съответствие с Решение на Съвета 2010/48/ЕС“ – частично
изпълнено

Водеща институция: МТСП;

Подпомагащи институции: АХУ, АСП и КЗД

Критериите за изпълнение:

1. Общи цели с измерими подцели, събиране на данни и механизъм за
мониторинг - с участието на ХУ и техните организации в тези процеси.

2. Механизъм, с който се гарантира, че достъпът до политиката,
законодателството и стандартите са надлежно отразени в подготовката и
изпълнението на програмите.

Изпълнението на условието дава гаранция за осигуряване на
подкрепа за правата на ХУ и за развитието на политиките за тях
чрез ЕСФ + и ПРЧР 2021-2027



Водеща институция МТСП:

ОУ „Активни политики на пазара на труда“ (изпълнено)

Актуализиране на Стратегията по заетостта на Република България 2021-2030 г. 

ОУ „Равенство между половете“ (частично изпълнено)

Нова Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеност на  жените и 
мъжете за периода 2021-2030 г.

ОУ „Социално приобщаване и намаляване на бедността“ 
(неизпълнено, създадена е междуведомствена работна група 
през 2020 г.)

Нова стратегия за борба с бедността/НПР България 2030

МТСП е подпомагаща институция за:

ОУ „Интегриране на ромите“, съвместно с МС, МЗ и МОН;

ОУ „Образование и обучение на всички равнища“, 

съвместно с МОН.

Тематични отключващи условия



 Общ бюджет: 4,5 млрд. лв. /прогнозно/

 Финансиране: Европейски социален фонд +

 Цел на политиката на ЕС: Цел 4 „По-социална Европа —
реализиране на европейския стълб на социалните права

 Работи се в две основни направления по ОПРЧР 2021-2027:
- „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“
- „Социално включване и равни възможности“

 Първи вариант на Програмата е изпратен на ЕК на 31.03.2020 г.
 Получени са първи коментари от ЕК през м. май 2020 г.

Проект на Програма за развитие 
на човешките ресурси 2021-2027
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Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027



Програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Трудово 
консултиране и 
професионално 
ориентиране и 

включване в 
заетост

Достъп до 
финансиране 
за стартиращи 
предприемачи

Насърчаване 
предприемачеството, 

вкл. в областта на 
социалната 
икономика

Стажуване и 
различни 
форми за 
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младежи до 29 
г. 
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Програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Повишаване на 
квалификацията 

и 
преквалификация 

на заети лица

Въвеждане на 
гъвкави 

форми на 
заетост

Подкрепа за 
активен живот 
на възрастните

хора

Валидиране на 
знания, 

умения и 
компетенции

Активиране, 
идентифицира-
не, стимулиране 
за включване в 
пазара на труда 

Подкрепа за 
самотните и 

многодетните 
родители

Подкрепа за 
лица, 

полагащи
грижи

Насърчаване на 
професионална 

и географска 
мобилност 



Подкрепа за 
социални предприятия

 Развитие на социални предприятия на местно ниво - създаване на 
устойчиви работни места за роми, особено жените, хора с намалена 
работоспособност и продължително безработни; 

 Подкрепа за развитие на социалните предприятия, вкл. и на цифрови 
умения на работещите в тях;

 Създаване на партньорства и мрежи, клъстери в социалната икономика;

 Обучения на работещите в социалните предприятия; валидиране на 
придобитите умения на работното място в социалното предприятие 
(особено за лица с увреждания) с цел интегриране на пазара на труда.

 Стимулиране формите на сътрудничество между социалните предприятия 
за споделено производство и разпространение на продукти;

 Подкрепа на дейности за повишаване информираността, 
разпознаваемостта на продуктите на социални предприятия на пазара.
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Социално 
включване

Дългосрочна 
грижа за 

възрастните 
хора

Подобряване на 
достъпа до 

услуги

Модернизиране на 
институции, 

квалификация на 
специалисти, 
изграждане на 

капацитет

Материални 
лишения: 

Подкрепящи 
мерки

Подкрепа за 
децата и 
техните 

семейства

Подкрепа за 
хората с 

увреждания

Подкрепа за 
уязвимите 

групи

Програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027



Програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Предоставяне 
на интегрирани 

услуги на 
семейства с 

деца

Достъп до 
заетост на 
хората с 

увреждания и 
на други 

уязвими групи

Подобряване 
пригодността за 

заетост на 
уязвимите групи 

чрез 
интегрирана 

подкрепа

Предоставяне 
на интегрирани 

услуги на 
младежи в 

неравностойно 
положение 

Специализирани 
подкрепящи 

мерки на 
работните места 

за хората с 
увреждания

Надграждане на 
капацитета на 

работодателите 
за работа с хора с 

увреждания



Програма
“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Мерки за 
достъп до 
услуги на 

уязвими групи

Подобряване 
експертизата и 
капацитета на 

институциите в 
социалната 

сфера 

Предоставяне 
на грижи в 

семейството и 
общността

Модернизиране 
на системите за 

социална закрила

Инвестиции в 
политиките за 

децата и 
тяхното 

благосъстояние Услуги за 
пострадали 
от насилие, 

вкл. 
превенцияПодкрепа за 

заетите в 
сферата на 
закрила на 

детето Осигуряване
на достъп до 
дългосрочни 

грижи 



ПООЩРЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НА 
НАСЪРЧАВАНЕТО НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И АКТИВНОТО 

УЧАСТИЕ И ПО-ДОБРАТА ПРИГОДНОСТ ЗА РАБОТА

 Мерки за активно приобщаване с цел подобряване на пригодността за 
заетост - интегрирана подкрепа и индивидуализиран подход 

 Услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, интегрирани услуги като 
семейно консултиране,  ранно детско развитие и др.

 Интегрирана подкрепа (посредничество за заетост, насърчаване на 
квалификацията, преквалификацията, социални услуги, дейности за 
достъп до образование и здравеопазване)

 Подпомагане на заетостта на младежи в риск
 Подкрепа за заетост на лицата, полагащи грижа за зависими членове на 

семейството
 Специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората с 

увреждания (менторство, наставничество; предоставяне на средства за 
адаптивност и др.)

Мерки за хора с увреждания и техните семейства 
в проект на Програма за развитие на 

човешките ресурси 2021-2027



ПОДОБРЯВАНЕ НА РАВНИЯ И НАВРЕМЕНЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ, 
УСТОЙЧИВИ И ДОСТЪПНИ УСЛУГИ

 Осигуряване на достъп до дългосрочни грижи;
 Създаване на заместваща грижа в помощ на полагащите грижа в 

домашна среда за зависими членове на семейството;
 Услуги за спешно осигуряване на подкрепа в случай на криза;
 Закриване на специализираните институции за хора с увреждания и 

създаване на социални и интегрирани здравно-социални услуги;
 Мерки за превенция на институционализацията; 
 Реформиране на съществуващи социални услуги;
 Подобряване на достъпността на хората с увреждания;
 Достъп до услуги във връзка с дигитализацията и цифровото управление.

Мерки за хора с увреждания и техните семейства 
в проект на Програма за развитие на 

човешките ресурси 2021-2027



План за възстановяване на Европа 
(European Recovery Plan Recovery package)

20

 Нов инструмент NEXT GENERATION EU с бюджет от 750 млрд. 
Евро, предложен от ЕК;

 обновен бюджет на ЕС в размер на 1 100 милиарда евро за периода 
между 2021—2027 г. 

 Средства за държавите-членки чрез бюджета на ЕС.

REACT-EU – първи допълнителни средства

 Част от инструмента NEXT GENERATION EU;
 Подкрепа за ДЧ чрез инвестиции на пазара на труда, младежка

заетост, здравеопазване, ликвидност на МСП;
 Бюджет от 47,5 млрд. евро за периода 2020-2022;

Очаква се нов етап на програмиране в рамките на 2020 г.



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

02 /8119 600

efipp@mlsp.government.bg

www.esf.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:ophrd2014-2020@mlsp.government.bg
http://www.esf.bg/
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