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

съфинансирана от Европейския социален фонд 

 

Наименование 

на мярката 

19 – ОПРЧР - СЗУ Предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността, включително дългосрочна грижа 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ 

Инвестиционе

н приоритет 

Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес” 

Специфична 

цел 

СЦ1 Подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 год. възраст в 

невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване  и 

здравеопазване. 

Цели и обхват 

на мярката 

Общата цел е подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. 

възраст до интегрирани социални и здравни услуги, включително чрез 

предоставяне на дългосрочна грижа. 

Мярката ще допринесе за подобряване качеството на живот на възрастните, 

нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, и на хората с 

увреждания чрез осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. подкрепящи и 

интегрирани социални и здравни услуги в общността и в домашна среда. 

Услугите следва да са ориентирани към самия потребител и към неговите 

променящи се социални и здравни потребности. 

Основните проблеми на хората над 65 г. и обикновено самотноживеещи, които 

са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи, най-често 

поради здравословни проблеми и невъзможност да организират самостоятелно 

бита и ежедневните си дейности, както и липсата на социални контакти. 

Нараства необходимостта от развитието на социални и здравни услуги, 

предоставяни в домашна среда. С реализирането на мярката ще бъде укрепен 

капацитетът на местната общност за предоставяне на интегрирани услуги за 

уязвима група от общността – възрастни хора и хора с увреждания. Мярката ще 

допринесе за повишаването качеството на живот, както и до трайната интеграция 



 
                 

 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група „Луковит-Роман“ 

гр. Луковит, ул. „Сан Стефано“ № 1, www. mig-lr.eu 

 
 

на двете уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането 

на интегриран подход. Подкрепата ще бъде насочена и към развитие на 

междусекторни услуги за хора с увреждания, включващи рехабилитация, 

трудотерапия, както и. подкрепящи и интегрирани социални и здравни услуги в 

общността и в домашна среда.  

Мярката е съобразена с общинските стратегии за социални услуги и с 

Националната стратегия за намаляване на бедността и социалното 

включване 2020 г.  

Не са допустими за включване в стратегиите мерки по инвестиционен 

приоритет 3, специфични цели 2 и 3, които попадат в обхвата на 

Актуализирания план за действие към националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република България“ , приет през 

месец октомври 2016 г., и в проекта на актуализиран план за действие за 

изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, тъй като 

тяхното изпълнение ще бъде обезпечено на национално ниво, вкл. чрез 

средства от ОП РЧР 2014 – 2020 г. 

Допустими 

получатели/бе

нефициенти 

Допустими получатели: Общините Луковит и Роман и доставчици на социални 

услуги.  

Допустими партньори от територията на МИГ: неправителствени 

организации; читалища; общини; доставчици на социални и на здравни услуги, 

регистрирани поделения на вероизповеданията 

Целеви групи 

и 

идентифицира

ни проблеми, 

които мярката 

адресира 

Целева група: Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване 

Според проучване на територията на МИГ Луковит-Роман, поне 25% от 

населението на двете общини е в положение на социално уязвими групи. За 

възрастните и особено за самотно живеещите възрастни над 65-годишна възраст, 

поради зависимостта от социалните плащания и липсата на подкрепа от страна 

на близки и роднини, рискът от изпадане в бедност или социално изключване е 

голям. Независимо от факта, че през последните години се наблюдава 

разширяване на социалните услуги на територията като видове и като обхват, 

потребностите от тях остават незадоволени. Достъпът до социални услуги в 

общността за уязвими групи в община Луковит се подобрява, но предлагането 

им в община Роман е крайно недостатъчно, а потенциалът за развитие на 

иновации в социалните услуги не се използва. Трудният достъп до основни 

услуги влошава качеството на живот на територията и допринася за миграцията, 

особено на младите жители на двете общини. Мярката предоставя възможност 

от услугите да се възползват хора с увреждания и в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в отдалечени и малки населени места, в които 

предлагането на социални услуги е изключително ограничено. Те ползват най 

вече социалните услуги социален/ личен асистент /домашен помощник. Мярката 
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прилага интегриран подход за хората с невъзможност за самообслужване и за 

хората с увреждане, като се съчетават комплексни действия в посока 

осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността 

или в домашна среда. 

В контекста на целите на ОП РЧР, мярката ще подкрепи националните усилия 

чрез изпълнението на интегрирани мерки за подобряване на достъпа до основни 

социални и здравни услуги, като цели постигане на равни възможности, 

независимост и социална интеграция за тези специфични целеви групи и 

преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. 

Допустими 

дейности  

Мярката е насочена към преодоляване на бедността, социалната изолация и 

подобряване достъпа до интегрирани социални и здравни услуги, включително 

и предоставяне на дългосрочна грижа. Освен това ще бъдат реализирани 

дейности, благодарение на които ще се създадат условия за преодоляване на 

негативните стереотипи, особено към хората с психически заболявания и  

умствена изостаналост. Дейностите ще се осъществяват чрез прилагане на 

индивидуален подход, отчитащ потребностите на отделните хора, от една 

страна, и съобразяване със спецификите и нуждите на територията и 

населените места, в които ще се извършват дейностите, от друга. 

Дейности: 

• Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 

услуги в общността или в домашна среда; услуги за възрастни хора 

(включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението; 

• Местни социални дейности за социално включване – вкл. чрез дейности 

за преодоляване на негативни обществени нагласи, свързани с ограничаване на 

права и стигма за психичната болест и/или умственото увреждане. 

За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните 

предложения в рамките на специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 

3 трябва да бъде осигурена устойчивост, като този ангажимент се изисква 

от бенефициентите. 

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

полза на участниците в дадена дейност; 

- 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 175 000 евро (342 265 лева) 

Финансови 

параметри на 

проектите 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 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 
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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на организацията в организация, 

управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в 

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, прилагащи интегриран подход за хората в 

невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, 

като се съчетават комплексни действия за осигуряване на 

дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в 

общността и/или в домашна среда 

10 

Проекти, допълващи общинските стратегии за социални 

услуги 
10 

Проекти с дейности, насочени към местната общност за 

преодоляване на негативни стереотипи, относно хората с 

увреждания 

10 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ по специфичните критерии: 30 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100 
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