
Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г.

Ресурс  и инкубатор за 
по-резултатни социални услуги, 

заетост и социални предприятия

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ОП РЧР 2014 - 2020

АКЦЕНТИ:

 осигуряване на 
повече и по-
качествени 

работни места;

 подкрепа за 
активното 
социално 

включване за 
всички лица в 

неравностойно 
положение;



ОП РЧР 2014 - 2020:
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”



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

Общо: 2 136 млн. лв.
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Финансиране по основни 
приоритети - сравнение
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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;

 подкрепа за развитие и създаването на нови
социални предприятия;

 трансфер на иновативни практики от други страни.

1. Силни акценти върху:



 Управление на ОП РЧР без междинни звена –
кандидатстване по грантови операции
директно в УО на ОП РЧР (МТСП);

 Областите „Образование“ и „Наука“ – изцяло
в ОП НОИР 2014 – 2020г.

 Електронно подаване, оценка и отчитане на
проектните предложения – ИСУН 2020;

 Въвеждане на опростени разходи (предстои);

 Използване на финансови инструменти за
стартиране на бизнес и самонаемане
(предстои).
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ОП РЧР 2014 – 2020:
Какво е новото?

2. Основни промени :



Приоритети 
на пазара на труда

 Достъп до заетост и мобилна работна сила;

 Работа за младите хора;

 Насърчаване на самонаемането и
предприемачеството;

 Учене през целия живот и квалифицирана
работна сила;

 Адаптиране на предприятията и работещите към
промените;

 Модернизиране на институциите, политиките и
услугите на пазара на труда, вкл. със социалните
партньори.
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 Младежи до 29 г. вкл.;

 Активиране на младежите извън обучение,
образование и заетост (NEETs);

 Комплексна подкрепа - квалификация,
компетентности, стаж, чиракуване, професионално
ориентиране, наемане и др.

 Включване на широк кръг

бенефициенти и партньори

Акцент върху младежката 
заетост



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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Инвестиционен приоритет 1:

Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите

Специфична цел, насочена към:
Лицата от уязвими етнически общности с фокус върху 

ромите, мигранти, участници с произход от други държави -
включване в заетост, образование, обучение, социални и 

здравни услуги
Бенефициенти:
 МТСП, АЗ, АСП, АХУ;
 Министерство на здравеопазването;
 ЦПО, ЦИПО, организации на пазара на труда;
 Доставчици на социални услуги;
 Работодатели; социални партньори;
 Местни власти; Читалища.
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ПО 2 “Намаляване на бедността и       
насърчаване на социалното 

включване”



ПО 2, Инвестиционен приоритет  1
Интегрирани целеви мерки 

 задължително 

„Достъп до социални и 
здравни услуги“ + 
допълнителна втора 
сфера

 Съответствие с 

Националната
стратегия на Република
България за 
интегриране на ромите, 
с областните стратегии 
и общинските планове
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4. Развитие на 
местните 

общности и 
преодоляване 
на стереотипи

2. Достъп до 
образование 
и обучение

1. Достъп до 
заетост

3. Достъп до 
социални и            

здравни 
услуги



13

ПО 2 “Намаляване на бедността и       
насърчаване на социалното 

включване”



ПО 2, Инвестиционен приоритет 2
Дейности и бенефициенти

Дейности:

 услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на 
изоставянето и други); 

 подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в 
общността или в семейна среда;

 интегрирани комплексни мерки, вкл. в общността; 

 насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи 
грижи за зависими членове на семейства

 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на 
здравето 

 Местни социални дейности за социално включване 

Бенефициенти:

 МТСП, АСП, АХУ, ДАЗД, МЗ;

 Доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги;

 НПО, обучителни организации, лечебни заведения ; 

 Местни власти; регистрирани поделения на вероизповеданията и др. 14



ПО 2 “Намаляване на бедността и       
насърчаване на социалното 

включване”

Инвестиционен приоритет 3:

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес 

Специфични цели, насочени към:
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 Хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване – достъп до услуги за социално 
включване и здравеопазване;

 Хора с увреждания, настанени в институциите -
социални и здравни услуги в общността, вкл. 
дългосрочна грижа; 

 Деца и младежи, настанени в 
институции  - социални и здравни 
услуги в общността. 



ПО 2, Инвестиционен приоритет 3
Дейности и бенефициенти

Дейности:

 Подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в 
общността или в домашна среда; 

 Услуги за ранно детско развитие; услуги за превенция и ранна 
интервенция за деца; 

 Превенция и премахване на институционалния модел на грижа 
за децата и за възрастните хора:

– социални услуги, междусекторни услуги в общността, в 
семейна или близка до семейната среда;

 Развитие на приемна грижа и други превантивни и 
алтернативни форми на грижа и услуги;

 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на 
здравето;

 Местни социални дейности за социално включване.

Бенефициенти: като при ИП 2
16



Инвестиционен приоритет 4:

„Насърчаване на социалното предприемачество и на 
професионалната интеграция в социалните 

предприятия и насърчаване на социалната и 
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до 

заетост ”

Специфична цел, насочена към:
Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия –

нови и съществуващи
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ПО 2 “Намаляване на бедността и       
насърчаване на социалното 

включване”



ПО 2, Инвестиционен приоритет 4
Дейности и бенефициенти

Дейности:

 Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани 
предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с 
осигуряване на заетост; 

 Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика 

 Заетост за уязвими лица в социалната икономика, вкл. 
“подкрепена” заетост за хората с увреждания;

 Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост 
в социалните предприятия;

 Оборудване и адаптиране на работни места;

 Подкрепа за партньорства и разпространение на добри практики;

 Обучения на ЧР за ефективно управление на социалните 
предприятия.

Бенефициенти: 

 МТСП, АХУ, АСП

 Социални предприятия; специализирани предприятия и кооперации на 
хора с увреждания; НПО, местни власти, доставчици на социални услуги и 
др. 18



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

 Процедура „Младежка заетост“ – 35 000 000 лв.;

 Процедура „ Нови алтернативи“  - 64 966 534 лв.

 Процедура „Разработване и внедряване на 
система за мониторинг, оценка и контрол за 
изпълнение на национална стратегия на Р 
България за интегриране на ромите 2012-2020“ 
(предстоящо сключване) – 1 999 980 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ КЪМ МОМЕНТА:
101 966 514  лв. 
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СТАРТИРАЛИ И ПРЕДСТОЯЩИ

ОПЕРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 и 4

ДО КРАЯ НА 2015 Г.
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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.

Продължителн
ост

2015-2017 г.       

С три срока за кандидатстване: 10.06 и 10.07.2015; 
06.01.2016г.

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.

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ
(отворена за кандидатстване от 08.05.2015 г.)
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Основна цел Операцията ще апробира модел на административно
обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и
подкрепа за дейността на ЦЗСП, които ще предоставят
консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване
достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални
помощи, до заетост и възможности за социално включване
чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално
подпомагане.

Продължителн
ост

2015 – 2016 г.                    Очакван старт: юни/юли  2015 г

Бюджет 15 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Министерство на труда и социалната политика

Партньори: Агенция за социално подпомагане и Агенция по 
заетостта

ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЕТОСТ И 
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
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ОПЕРАЦИЯ 
„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ 
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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.

Продължителн
ост

2015-2018 г.                                   Очакван старт: м.юли 2015г.

Бюджет 20 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

НПО, организации, предоставящи посреднически услуги на 
пазара на труда, образователни и обучителни институции и 
организации, доставчици на социални услуги; работодатели; 
общини и райони на общини; ЦИПО

Размер на БФП 
на проект:

мин. 80 000 лв.;  макс. 391 166 лв.



ОПЕРАЦИЯ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ 
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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“

Продължите
лност

2015-2018 г.                  Очакван старт: юни/юли 2015г.

Бюджет 51 600 000 лв.

Допустими 
бенефициент
и

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



ОПЕРАЦИЯ 
„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 
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Основна цел Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури
подкрепа за социалното включване на уязвими групи
чрез създаване на подходящи условия за тяхната
професионална интеграция в сферата на социалната
икономика.

Продължителн
ост

2015-2017 г.      Очакван старт: октомври 2015 г.

Бюджет 15 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Кандидати: социални предприятия; работодатели; 
специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания; общини и райони на общини; доставчици 
на социални услуги, НПО в партньорство с: 
образователни и обучителни организации и 
институции; общини и райони на общини; доставчици 
на социални услуги, НПО.

Размер на БФП: мин. 100 000 лв.; макс. 391 166 лв.



ПРИОРИТЕТНА ОС 4

Основна цел Целта на операцията е подобряване благосъстоянието
на човешките ресурси в региона на р. Дунав чрез
насърчаване на междурегионалното и
транснационалното сътрудничество между партньори
от различни държави-членки на ЕС в сферите на пазара
на труда и качеството на работните места, социалното
включване и борбата с бедността, здравеопазването,
равните възможности и недискриминацията, условията
на труд и изграждането на административния
капацитет в тях.

Продължителн
ост

2015-2018 г.      Очакван старт: септ./октомври 2015 г.

Бюджет 5 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

всички посочени бенефициенти по съответните 
инвестиционни приоритети на ОП РЧР 

Размер на БФП: мин. 50 000 лв.; макс. 200 000 лв.

ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА 
ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ 
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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!
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