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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”



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 -
предвижда се използването на финансови 
инструменти –микрокредитиране и гаранции.
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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.

4



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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Изпълнение на 
ОП РЧР 2014-2020
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 Програмирани средства на обща стойност          
1 137 млн. лв.

 18 Обявени процедури, на обща стойност 
809 289 683,23 лв. 



Изпълнение на 
ОП РЧР 2014-2020
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Приорите
тна ос

Сключени 
договори

Обща
стойност (лв.)

Платени 
средства

Верифицир
ани 
средства

Сертифици
рани 
средства

ПО 1 23 270 161 747,14 18 452 522,73 590 066, 72 590 066, 72

ПО 2 239 232 486 064,32 78 698 988,06 39 700 421,80 16 326 309,55

ПО 3 4 19 675 454,20 2 090 396,00 - -

Общо 266 522 323 
265,66

99 241 
906,79

40 290 
488,52

16 916 
376,27



ПРОЦЕДУРИ В ПРОЦЕС 
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В 

ОБЛАСТТА НА 
СОЦИАЛНОТО 
ВКЛЮЧВАНЕ

8



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.

Продължително
ст

2015-2018 г.

Обявен е четвърти прием на проекти – 9 май 2016

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.

Изпълнение 237 сключени договора на обща стойност 115 419 530, 16 лв.

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“

Нов момент - развитие на „специализирана приемна
грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или
трафик, както и за деца, непридружени бежанци;

Продължително
ст

2015-2018 г.

Бюджет 51 600 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

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

Индикатори Деца включени в приемна грижа – 1600;
Утвърдени приемни семейства – 1592

ПРИЕМИ МЕ 2015
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Основна цел Операцията има за цел превенция на социалното изключване,
намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното
детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените
интегрирани социални услуги за деца от уязвими групи вкл. деца
с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Продължителн
ост

2015-2018 г.

Бюджет 30 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Общини на територията на Република България, получили
финансиране в рамките на Проекта за социално включване,
финансиран със заемни средства (Заем 7612BG) от
Международната банка за възстановяване и развитие /Световна
банка/.

Изпълнение 
към момента 63 общини са подали проектни предложения;

49 проектни предложения са в процес на оценка;

14 решения за БФП, на стойност 4 961 203 лв.

УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
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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.

Продължително
ст

2015 – 2016 г.

Бюджет 1 723 474 лв. 

Допустими 
бенефициенти

Министерство на труда и социалната политика

Партньори: Агенция за социално подпомагане

Министерство на здравеопазването

Очаквани 
резултати

Подобряване/създаване на нови модели за по-високо качество и по-
ефикасни финансови стандарти на социалните услуги, съобразно 
нуждите на ползвателите и др. 

Изработване на дългосрочен план за деинституционализация на 
възрастните хора.

НОВИ СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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ПРЕДСТОЯЩИ 
ПРОЦЕДУРИ, КОИТО 

ЩЕ СТАРТИРАТ ДО 
КРАЯ НА 2016 г.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Основна 
цел

Общата цел на операцията е да допринесе за повишаване 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.

Реализирането на операцията и основната й цел изискват задълбочен и
последователен подход, като за целта по взаимнодопълващ се начин ще
бъдат използвани възможностите на три оперативни програми –
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-
2020 г., Оперативна програма „Региони в растеж” и Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Продължи
телност

2016 – 2019 г. 

Бюджет 80 000 000 лв.

За компонент 1:

50 000 000 лв.

За компонент 2:

30 000 000 лв.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Допустими 
кандидати/

партньори

Допустими бенефициенти:

Компонент 1:

Общини (райони на общини) с актуализирани общински планове за
интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с
Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите 2012-2020 г.

Компонент 2:

Общини на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната
полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени
мерки за изграждане на социални жилища

Допустими партньори:

Общини; Неправителствени организации; Центрове за информация и
професионално ориентиране; Читалища; Работодатели; Доставчици на
социални и здравни услуги; Социални предприятия и кооперации на
хора с увреждания; Обучителни организации и институции; социални
партньори.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ
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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.

Продължително
ст

2015-2018 г.

Очаквано обявяване – края на месец април 2016 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.

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ
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ПРИОРИТЕТНА ОС 2

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.

Продължител
ност

2015-2018 г.

Очаквано обявяване – края на месец май 2016 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,
неправителствени организации.

Партньори: образователни и обучителни организации и
институции; общини и райони на общини; доставчици на
социални услуги, неправителствени организации.

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
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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.

Продължително
ст

До 2018 г.

Бюджет 5 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Като кандидати и партньори са допустими всички посочени
бенефициенти по съответните инвестиционни приоритети на ОП 
РЧР .

ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И 
РАСТЕЖ
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ПРИОРИТЕТНА ОС 4

Основна цел Операцията цели 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,
здравеопазването, равните възможности и
недискриминацията, условията на труд и изграждането на
административния капацитет в тях.

Продължителност До 2023 г.

Бюджет 15 000 000 лв.

Допустими 
бенефициенти

Като кандидати и партньори са допустими всички посочени
бенефициенти по съответните инвестиционни приоритети на
ОП РЧР .

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА
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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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