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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския социален фонд 

 

Наименование 

на мярката 
19 – ОПРЧР - АВ ПРИОБЩАВАНЕ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ 

Инвестиционе

н приоритет 

Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 

пригодност за заетост” 

Специфична 

цел 

СЦ 1: Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с 

увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след 

предоставени интегрирани мерки за социално включване  

СЦ 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да 

търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, 

вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства 

Цели и обхват 

на мярката 

Цели на мярката: 

• 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 пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на 

семейства с деца /включително с увреждания/; 

• Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на 

уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и 

здравни услуги;  

• Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които 

полагат вкъщи грижи за деца, вкл. с увреждания, за възрастни хора с увреждания 

или за стари хора. 

Мярката е насочена към повишаване качеството на живот, насърчаване на 
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социалното включване и интегриране в обществото на групите в 

неравностойно положение и със специални потребности, както и на други 

уязвими групи. Обхватът на мярката предоставя интегриран подход - социална 

услуга и качествена грижа за деца, включително с увреждания и деца в риск, и 

възрастни с увреждания и възрастни в риск, в общността или в домашна среда и 

успоредно с това, лицата, ангажирани с постоянните грижи за такива лица вкъщи 

да получат подкрепа чрез мерки, свързани с участието им на реалния пазар на 

труда. Мярката е насочена и към хората с увреждания и трябва да включва пълен 

пакет от услуги, които да спомагат както социалното интеграция, така и 

трудовата интеграция на лицата. Подкрепата цели превенция и предотвратяване 

на причините, които пораждат бедност и социално изключване за лицата и 

техните семейства. Различните дейности ще предоставят комплексни услуги за 

хората с увреждания, като ще се съчетават действия в посока осигуряване на 

заетост и социални и здравни услуги. В сферата на здравеопазването, ще бъдат 

подкрепяни съпътстващи дейности, насочени към осигуряване на 

информационно – образователни и здравно-консултативни услуги за превенция 

и здравословен живот. Където е необходимо ще бъде улесняван и достъпът до 

здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално 

включване, осигуряване на по-високо качество на живот и пригодност за заетост. 

Акцент ще бъдат дейности по превенция във връзка с улесняване достъпа до 

заетост на родители, ангажирани с постоянното отглеждане на деца вкъщи и на 

други зависими членове на семейството и те ще могат да се включат на пазара 

на труда, използвайки пълния си потенциал. 

Мярката е съобразена с Националната стратегия за намаляване на бедността и 

социалното включване 2020 г. и общинските стратегии за развитие на 

социалните услуги. 

Допустими 

получатели/бе

нефициенти 

Допустимите кандидати и партньори са: Общините Луковит и Роман, 

неправителствени организации; обучителни организации (ЦПО); доставчици на 

социални услуги; доставчици на здравни услуги; регистрирани поделения на 

вероизповеданията, работодатели. 

Целеви групи 

и 

идентифицира

ни проблеми, 

които мярката 

адресира 

• Хора с увреждания и техните семейства;  

• семейства с деца, вкл. с увреждания;  

• деца и възрастни в риск;  

• служители на доставчици на социални и здравни услуги 

Продължителната безработицата води до загуба на умения и квалификация на 

работната сила и влияе негативно на икономическата активност в селските 

райони. За самотните родители и многодетните семейства и семействата с деца 

като цяло, рискът от изпадане в бедност е изключително голям. Причините за 

това са липсата на трудови доходи и продължителното време, прекарано в 

отглеждане на децата, особено такива с увреждания, което от своя страна 
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обуславя затруднения при съвместяването на семейния и професионалния живот 

на родителите. Този процес засяга особено жените, които основно са ангажирани 

с грижите за децата вкъщи и е предпоставка за социално изключване и 

икономическа изолация. 

По отношение на хората с увреждания, те се нуждаят от целенасочени действия 

за осигуряване на възможности за независим и самостоятелен живот, чрез 

повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост. По този начин 

и близките, които полагат грижи за тях вкъщи, ще имат възможност да се 

включат в реалния пазар на труда. 

Допустими 

дейности  

Примерни допустими дейности по проект: 

• Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), 

услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и 

други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в 

общността или в семейна среда; 

• Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на 

труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства; 

• Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи 

чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. 

в общността; 

• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез 

целеви действия, насочени към уязвими групи; 

• Местни социални дейности за социално включване - инициативи за 

информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и 

позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна 

на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането 

им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания. 

По мярката ще се насърчава прилагането на интегриран подход. 

Допустими 

разходи 

Видовете допустими разходи по ОПРЧР могат да бъдат представени в следния 

неизчерпателен списък: 

- разходи за оборудване и обзавеждане; 

- разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи 

на физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за 

финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на 

осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно националното 

законодателство; 

- разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се 

определя съгласно Наредбата за командировките в страната; 

- разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на 

дейностите по договора за финансиране; 

- разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в 

полза на участниците в дадена дейност; 
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- разходи, свързани с участието на хора с увреждания; 

- Непреки разходи - разходи за организация и управление до 10 на сто от 

общите допустими разходи по проекта, вкл. невъзстановим ДДС. 

Бюджет по 

мярката 
Левовата равностойност на 125 000 евро (244 475 лева) 

Финансови 

параметри на 

проектите 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лева 

Размер на 

финансовата 

помощ 

100 % - Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 

  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО МЕРКИТЕ ОТ ОП РЧР 

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА, определени от УО на ОП РЧР 

Критерии 
Скала на 

оценка 

Максимален брой 

точки  

1. Оперативен капацитет  10 

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, като тези включени в проектното предложение1 

през последните 5 години: 

(изброяват се дейностите) 

8 

 

1.1 А  Опит на кандидата в управлението на проекти и/или 

опит в изпълнение на дейности, като тези включени в 

проектното предложение през последните 5 години 

0-6  

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на 

проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на 

тези включени в проектното предложение2 през последните 

5 години 

0-2  

1.2. Опит на законния представител на кандидата  

(управител, прокурист и др.)/собственика на капитала 

на организацията в организация, 

управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в 

0-2  

                                                           
1 Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В 

случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А 
2 В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от 

оценките на всеки партньор. 
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дейности като тези, включени в проектното 

предложение и/или управленски опит. 

2. Съответствие  15 

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се 

връзката между заложените цели и целите на 

процедурата, нуждите на целевите групи, както и 

предвидените резултати) 

0-10  

2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните 

нужди 

0-5  

3. Методика и организация  30 

3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните 

резултати 
0-15  

3.2 Яснота на изпълнение на дейностите 0-15  

4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, 

ефикасност и икономичност на разходите и 

структурираност на бюджета 

0-15 

15 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ по общите критерии  70 

Допълнителни специфични критерии за територията, 

определени от МИГ „Луковит-Роман“ 
Скала на оценка 

Проекти, които прилагат интегриран подход 10 

Проекти, осигуряващи заетост на хора с увреждания 10 

Проекти, предоставящи услуги на деца 10 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ по специфичните критерии: 30 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100 
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