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Разпределение на средствата 
по ОП РЧР 2014-2020 г. 

(европейско и национално съфинансиране)

658 млн. лв.

1266 млн. лв.

86 млн. лв.

39 млн. лв.

87 млн. лв.

Социално включване 

Заетост

Институционален капацитет

Транснационално сътрудничество

Техническа помощ
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Общо: 2 136 млн. лв.



ОП РЧР 2014 – 2020 г.:
Приоритетни оси

ПО 4 “Транснационално сътрудничество”

ПО 3 “Модернизация на институциите  в 
сферата на социалното включване, 
здравеопазването, равните възможности 
и недискриминацията и условията на 
труд”

ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места”

ПО 2 “Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване”

ПО 5 “Техническа помощ”



ОП РЧР 2014 – 2020:
Какво е новото?

 активиране и интегриране в заетост на:

- продължително безработни и неактивни лица на 
възраст между 34-50 г.;

- на лица с ниско образование от всички възрастови 
групи, както и на лица над 54 г.;

- на младежи до 29 г.;  

 инвестиции за по-високо качество на живот на децата, 
семействата с деца, възрастните и хора с уреждания;

 интегрирани мерки за уязвими етнически общности като 
роми, мигранти, лица с произход от други държави.

Силно фокусирани целеви групи



ПО 1 “Подобряване достъпа 
до 

заетост и качеството на работните места”

 Достъп до заетост на икономически 
неактивни и безработни лица;

 Насърчаване на младежката заетост;

 Подкрепа за стартиране на собствен 
бизнес;

 Повече възможности за учене през целия 
живот за работната сила;

 Адекватност на знанията и уменията на 
заетите спрямо нуждите на бизнеса;

 Въвеждане на гъвкави форми на заетост. 
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 Инициатива за младежка заетост:

– 55 млн.евро от ЕС + 55 млн.евро по ЕСФ чрез ОП 
РЧР 2014-2020 г.

– Общо 235 млн.лв. , вкл. националното 
съфинансиране.

 Борба с младежката безработица:

– Приоритетни действия за подкрепа на младежите, 
които не са нито заети, нито в образование или 
обучение.

Целеви средства за 
насърчаване 

на младежката заетост
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ПО 2 “Намаляване на 
бедността и насърчаване на 

социалното включване”

 Интеграция на маргинализираните 
общности, в т.ч. роми, мигранти, др;

 Активно включване на най-отдалечените от 
пазара на труда, подкрепа за семейства с 
деца;

 По-добър достъп до устойчиви услуги на 
достъпна цена, вкл. здравни и социални 
услуги – интегриран подход;

 Деинституционализация на деца и 
възрастни, услуги за ранно детско развитие;

 Развитие на социалната икономика и 
подкрепа за социалните предприятия.
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ПО 3 “Модернизация на институциите  
в сферата на социалното включване, 

здравеопазването, равните възможности и 
недискриминацията и условията на труд”

 Подобряване на ефикасността на публичните
администрации и услуги в сферите на:

– Социално включване;

– Здравеопазване;

– Равни възможности и недискриминация;

– Условия на труд;

 Въвеждане на нови процеси с цел подобряване
на процесите на планиране, изпълнение,
мониторинг, контрол и оценка на политиките
в институциите.
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ПО 4 “Транснационално 
сътрудничество”

 Обмен на иновативни практики и опит между 
България и други държави-членки на ЕС във 
всички сфери на оперативната програма;

 Изграждане на формални и неформални 
мрежи за намиране на общи решения на общи 
проблеми, съвместно разработване, 
изпълнение и финансиране на проекти;

 Принос към изпълнението на целите на 
Дунавската стратегия: Направление 
“Инвестиране в хора и умения”.
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ПО 5 “Техническа помощ”

 Подобряване на процесите на планиране, 
изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на 
ОП РЧР (дейности на/за УО);

 Повишаване на знанията на бенефициентите 
(потенциални и реални) при разработването и 
управлението на проекти по ОП РЧР:

–информационни събития; 

–обучения.
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СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

ОБЩА СТОЙНОСТ КЪМ 

МОМЕНТА:

101 966 514  лв. 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Основна цел Да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез
осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на
работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и
едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен
професионален опит, необходим за заемане на свободни работни
места, заявени от работодатели.

Продължителност 2014 - 2016 г.

Начин на 
реализация

Процедура на директно предоставяне

Стойност на 
сключен договор

35 000 000 лв.

Бенефициент Агенция по заетостта

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Основна цел  Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи
и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и
хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от
социалното изключване и бедността.

 Предоставяне на услуга Личен асистент, вкл. осигуряване на
достъп и до здравни услуги и други, според специфичните
потребности на човека в неравностойно положение.

Продължителност 2015-2016 г.

Стойност на 
сключен договор

64 966 534 лв.

Бенефициент Агенция за социално подпомагане

Партньори: 264 общини и 23 района на Столична община

НОВИ АЛТЕРНАТИВИ 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Основна цел Да подпомогне интеграционните политики, като създаде ефективна
система за регулярно и системно информационно осигуряване,
наблюдение, оценка и контрол на постиженията/ неуспехите от
провежданата Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020 г. и други интервенции, насочени
към подобряване на ситуацията на ромите в България.

Продължителност 2015 г.

Начин на 
реализация

Процедура на директно предоставяне

Стойност на 
сключен договор

1 999 980 лв.

Бенефициент Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на
Министерския съвет

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА 

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ЗА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020
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ПРЕДСТОЯЩИ 

ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА 

НА СОЦИАЛНОТО 

ВКЛЮЧВАНЕ
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Основна цел Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за
социално включване в отговор на комплексните потребности,
включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на
последиците от социалното изключване и бедността; Предоставяне
на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата,
които полагат грижи за близките си с увреждания.

Продължителнос
т

2015-2017 г.

Бюджет 150 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Общини и райони на общини

Партньори: НПО и доставчици на социални услуги

Размер на БФП 
на проект:

мин. 80 000 лв.

макс. 500 000 лв.

Очакван старт: 4 май 2015 г.

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Основна цел • Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез
продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие
на заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания

• Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа
чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна
грижа“

Продължителност 2015-2018 г.

Бюджет 51 600 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Агенция за социално подпомагане в партньорство с общини и 
райони на общини

Очакван старт: май 2015 г.

ПРИЕМИ МЕ 2015
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Основна цел Общата цел на операцията е да допринесе за повишаването
качеството на живот, социалното включване и намаляване на
бедността, както и до трайната интеграция на най-
маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на
комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Продължителност 2015-2018 г.

Бюджет 100 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Общини и райони на общини

Неправителствени организации

Размер на БФП на 
проект:

мин. 50 000 лв. 

макс. 250 000 лв.

Очакван старт: ноември 2015 г.

ИНТЕГРАЦИЯ 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 И ОС 2

Основна цел • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот
на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на
мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез
насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и
интеграция на пазара на труда;

• Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и
насърчаване участието на реалния пазар на труда и възстановяване на
трудовата активност на семейства с деца с увреждания.

Продължителност 2015-2018 г.

Бюджет 20 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

неправителствени организации, организации, предоставящи
посреднически услуги на пазара на труда, образователни и 
обучителни институции и организации, доставчици на социални
услуги; работодатели; общини и райони на общини; центрове за 
информация и професионално ориентиране

Размер на БФП на 
проект:

мин. 80 000 лв.

макс. 391 166 лв.

Очакван старт: юни 2015 г.

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ
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ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Основна цел Подобряване достъпността, ефективността и процеса на
деинституционализация на социалните услуги за децата,
възрастните хора и пълнолетните лица с увреждания; Подобряване
качеството на предоставяните социални услуги чрез анализ и
разработване на актуални стандарти за качество и финансиране,
съобразно нуждите на потребителите

Продължителност 2015 – 2016 г.

Бюджет 2 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Министерство на труда и социалната политика

Партньори: Агенция за социално подпомагане

Министерство на здравеопазването

Очакван старт: май 2015 г.

НОВИ СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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КОНЦЕПЦИИ ЗА 

ПРОЦЕДУРИ, КОИТО ЩЕ 

СТАРТИРАТ ДО КРАЯ НА 

2015 г.
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1. Пазар на труда:

• „Добри и безопасни условия на труд“ – 40 млн. лв.

• „Квалификационни услуги и обучения за заети лица 
2015 г.“ – 50 млн. лв.

• „На път“ – 40 млн. лв.

2. Социално включване:

• „Социално предприемачество“

3. Транснационално сътрудничество:

• „Транснационално сътрудничество“ – 38, 6 млн.лв.



Министерство на труда и социалната политика

Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти“

02 /8119 600

ophrd2014-2020@mlsp.government.bg

www.esf.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

23

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

