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Приоритетна ос 5 – Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика 

Общият  бюджет на приоритетна ос 5 след промяна в 

Оперативната програма е 374 169 043,34 лв. или 15.76 % от 

бюджета на цялата оперативна програма. 
 

•Размер на договорени средства – 366 690 448.28  лв.   или 
повече от 98 % от ресурса. 
 

•Верифицирани разходи  – 257 998 501.67 лв – повече от 68 % 
от договорения ресурс по оста. 
 

•Сертифицираните разходи са 253 150 145.28  лв. – 68 % от 
договорения ресурс. 
 

•Реално изплатени средства–  295 778 262.73 лв.-  77 % от 
договорените средства. 

Изпълнението на програмата стартира през юли 2007 г. 
Обявени са 21 процедури 
Получени проектни предложения общо 1 586 бр.  
Сключени са 896 договора, или 57 % от получените проекти 
 

Към м. май 2014г. постигнатите ресултати са следните: 
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ц 
Услуги в семейна среда  
личен асистент, социален 

асистент, домашен помощник 

Обслужени над 25 000 лица с 
увреждания, в т.ч. близо 2000 

деца, както  и  над 7000 
възрастни хора. 

Финансирани 7 процедури в 
подкрепа за обслужване на лица с 

увреждания, в т.ч. и деца и самотни 
възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване. 

Разширен е териториалният 
обхват на социалните услуги в 

семейна среда; 
Наложен е гъвкав подход при 

оказване на социална подкрепа 
Подкрепено  е социалното 

включване на лица от рискови 
групи 

Осигурена заетост за над        
17 000 безработни лица  

Създадени са над 160 
центрове и звена за 

предоставяне на услуги в 
семейна среда  
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Финанирани  над 250 
бенефициенти 

в т.ч. доставчици на социални услуги, 
НПО, общини, специализирани 

предприятия и кооперации на и за хора 
с увреждания, национално 

представителни организации 

  Създадени и подкрепени над  
270 социални предприятия, в т.ч.: 

озеленяване и благоустройство; обществено хранене, 
извършване на техническа дейност в подкрепа на 

общинската администрация; обществени перални; 
традиционни занаяти; центрове и звена за 

предоставяне на социални услуги и подкрепа на хора с 

увреждания и др. 

  Осигурена е защитена заетост за близо 
6500 лица от рискови групи, в т.ч. безработни 

лица,  хора с увреждания, самотни родители, 
многодетни майки, лица страдащи от различни 

зависимости и др.  
През обученя за преминали над 6000 лица. 

  Над 15 000 лица са преки  потребители на 
предоставяни от социалните предприятия 

услуги. 

Услуги в общността и мерки 
за подкрепа на социални 

предприятия 

  Подкрепени 113 социални 
услуги в общността – ДЦ, ЦОП 

и други 42 иновативнни 
форми на социални услуги в 

общността за деца и възрастни 

  Над 13 000 лица и деца - преки  
потребители на предоставяни в 

общността социални услуги. 



Приоритетна ос 5 – Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика 

Подкрепа за разкриването на над 250 
социални услуги за  деца, в т.ч.: 

149 ЦНСТ;  36 защитени жилища 
37  ДЦ  за деца с увреждания; ЦСРИ; 

Както и 45 иновативни форми на услуги 
с медико- социална насоченост. 

Осигурена е приемна грижа за над 
1000 деца  

Утвърдени са над 900 приемни 
семейства. 

Създадени са предпоставки за 
закриване на 8 ДМСГД 

Мерки за 
деинституционализац

ия Реализирани конкретни мерки 
за деинституционализация 

чрез финансиране на 4 
процедури в рамките на 

приоритетна ос 5 на ОП “РЧР” 

Подкрепени 24 услуги в общността за 
над 300 лица от ДДЛРГ и лица с 

увреждания над 18г.- 
наблюдавани жилища; ЗЖ; 

ЦНСТ; ДЦ; ЦСРИ и др.  
Обучен и нает персонал – 179 лица Обхванати над 2700 деца, 

предвидена социална работа с 
техните семейства; обучен и 

подготвен персонал за 
предоставяне на социални 

услуги за деца – над 800 лица 
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Резултати от извършена оценка на 
постигането на стратегическите и 

специфични цели на ОП “РЧР” 

Чрез финансираните мерки 36 196  лица от 
уязвими групи са се възползвали от услуги 

в общността и в семейна среда 
Отбелязан значителен нанапредък по 

отношение на мерки, насочени към 
разкриване на нови социални услуги 

Като обратна връзка от 
потребителите, оценката 

показва значителен ефект по 
отношение подобряването на 
качеството на предоставяните 

услуги, както и достъпността им 
чрез разширяване на 

териториалния обхват 

Отчетено е високото търсене и 
удовлетвореността от предоставянето на 

услуги в домашна среда, с което е 
насърчена подкрепата за развитие на 
такъв тип услуги и в новия програмен 

период. 

Акцентирано е върху необходимостта от бъдеща подкрепа на мерки за 
деинституционализация на възрастни; развитие на дейности по 

превенция; подкрепа на повече иновативни проекти, както и мерки за 
повишаване на капацитета в сферата на социалнните услуги 



Мерки в подкрепа на хора с увреждания 

Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на 
пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на 

семействата 

Подобряване на достъпа на заетост на хора с увреждания и техните 
семейства, чрез интегрирани мерки за предоставяне на подкрепящи 

услуги, вкл. в общността 

Насърчаване на социалното 
предприемачество  

Фокус на мерките в рамките на ПО 2 на ОП “РЧР” 2014-2020 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване  

Подобряване на достъпа до предоставяне на здравни и 
социални услуги за хора с увреждания и хора над 65 г. 



Мерки в подкрепа процеса на 
деинституционализация 

Създаване на мрежи от социални услуги насочени към 
превенция и премахване на институционалния модел на грижа 

за деца, младежи и възрастни 

Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 
услуги в общността или в домашна среда, услуги за превенция и ранна 

интеграция на деца, възрастни хора (над 65г)  и хора с увреждания 

Подобряване на достъпа до здравеопазване 
и промоция на здравето 

Фокус на мерките в рамките на ПО 2 на ОП “РЧР” 2014-2020 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване  

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



КЪМ КОГО СА НАСОЧЕНИ 
МЕРКИТЕ ПО ПО2 

Целеви групи 

Хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г., в невъзможност за 
самообслужване, семейства с деца, вкл. с увреждания; настанени в специализирани 
институции и техните семейства, лица, заети в специализираните институции, 
служители в организации и институции, ангажирани с процесите на 
деинситуционализация, доставчици на социални и здравни услуги, служители, 
ангажирани с реформата в областта на младежкото правосъдие. 

МТСП; АЗ; АСП; АХУ; ДАЗД; МЗ; Министерство на младежта и спорта; 
Министерство на правосъдието; работодатели; общини и райони на общини; 
неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги 
на пазара на труда; образователни и обучителни институции и организации; 
доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни 
и здравни заведения; медицински университети, регистрирани поделения на 
вероизповеданията. 

Бенефициенти 
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