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

съфинансирана от Европейския социален фонд 

 

Наименование 

на мярката 

19 – ОПРЧР - СИИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ 

Инвестиционе

н приоритет 

Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите” 

Специфична 

цел 

Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в 

заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху 

ромите. 

Цели и обхват 

на мярката 

Общата цел на операцията е намаляване на бедността и повишаване на 

социалното включване сред ромите. Мярката ще допринесе за повишаването 

качеството на живот, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните 

общности като ромите чрез реализацията на комплексни иновативни мерки и 

прилагането на интегриран подход. Основна цел на мярката е пряко или косвено 

подобряване на детското благосъстояние, защита правата на детето и 

равенството на половете. 

Мярката ще допринесе за изпълнение на целите на Национална стратегия на 

Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., областните 

стратегии (Ловеч и Враца) и общински планове (Луковит и Роман) за 

интегриране на ромите, Национална стратегия за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване 2020 г. и общинските стратегии за 

развитие на социалните услуги. 

Схемата е насочена към социално-икономическата интеграция на 

маргинализирани групи от населението, с фокус върху ромите, като ще 

допринесе за подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални 

и здравни услуги. Освен това ще бъдат реализирани дейности, благодарение на 

които ще се създадат условия за преодоляване на негативни стереотипи, 

недопускане на неравно третиране и подкрепа за реализацията на основните 
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икономически, социални и културни права. Дейностите ще се осъществяват 

чрез прилагане на индивидуален подход, отчитащ потребностите на отделните 

хора, нуждите на „отделния човек” ще бъдат в „центъра” на вниманието, от 

една страна, и съобразяване със спецификите на територията и населените 

места, в които ще се извършват дейностите, от друга. Ще се прилага 

задължително интегриран и иновативен подход, тъй като проблемите пред 

ромската общност имат комплексен характер. 

Необходимо е да има 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., както и 

актуализирани общински стратегии за развитие на социалните услуги. 

Допустими 

получатели/бе

нефициенти 

Допустимите кандидати и партньори са: Общините Луковит и Роман, 

неправителствени организации, читалища,  работодатели, регистрирани 

поделения на вероизповеданията, доставчици на социални и здравни услуги, 

обучителни организации (ЦПО), регистрирани и действащи на територията на 

двете общини Луковит и Роман. 

Целеви групи 

и 

идентифицира

ни проблеми, 

които мярката 

адресира 

допустимите целеви групи са: представители на ромската общност, вкл. хора в 

риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска 

гъстота на населението, райони и части от населени места, в които е налице 

концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и 

маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до 

публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация, риск за 

здравето на ромското население и др.). 

Рискът от бедност и социална изолация е по-висок при ромския етнос и 

дългосрочно безработните, възрастното население и хората с увреждания. Едва 

около 17% от населението на територията на общини Луковит и Роман са се 

самоопределили като роми. По експертно наблюдение ромската общност в 

общността е доста по-голяма, тъй като част от ромите се самоопределят като 

българи, а друга част се самоопределят в зависимост от обстоятелствата. Те 

носят социални характеристики, типични за мнозинството от ромското 

население, но не приемат да бъдат идентифицирани с тази етническа група. 

Възрастовата структура на ромите по данни от последното преброяване сочи 

висок дял на ромското население на възраст до 35 години – над 70 %, за 

сравнение – процентът при българската етническа група е 33,99%. Според 

проучване на Програмата за развитие на ООН относно индекс на човешкото 

развитие, община Луковит се нарежда на 78-мо място от 264 общини по 

показател „ромска безработица”, като отчита един от най-високите проценти – 

35 % неграмотност сред ромското население и уязвимите граждани, живеещи в 

сходна на ромите ситуация. Статистическите данни показват, че през последните 

15 години процентът на отпадналите от училище деца е нараснал драстично сред 
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ромите. В следствие на това неграмотните възрастните роми са се увеличили с 

повече от 60 %. Липсата на образование е предпоставка за трайна безработица,а 

следствие на това е ниско качество на живот - в областта на здравеопазването, 

жилищните условия и др. Мярката ще допринесе за преодоляване на негативни 

стереотипи, недопускане на неравно третиране и подкрепа за реализацията на 

основните икономически, социални и културни права. 

Допустими 

дейности  

Примерни допустими дейности: 

І. Направление „Подобряване достъпа до заетост”  

Активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране 

на работа; професионално информиране и консултиране; психологическо 

подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване 

в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; 

насърчаване на самостоятелната заетост и др.; 

II. Направление „Подобряване достъпа до образование” 

Превенция на ранното отпадане от училище; интеграция в образователната 

система на деца и младежи; подобряване достъпа до образователни услуги за 

ранно детско развитие; ограмотяване на възрастни; 

III. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” 

Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни 

услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните 

потребности на целевата група; предоставяне на индивидуални консултации 

и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; 

повишаване информираността относно социалните и здравните им права; 

насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; повишаване 

здравната култура и др.; 

IV. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на 

негативните стереотипи” 

Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-

икономическа интеграция на ромите и за общностно развитие; общностни 

дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху 

социалното включване; подкрепа за включване на целевите групи в 

процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики; 

инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за популяризиране 

на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на 

традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства) 

Задължително e проектите да съдържат дейности от направление III. 

„Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”. За да се гарантира 

интегрирания характер на интервенциите, е задължително освен включването 

на направление 3 („Достъп до социални и здравни услуги“) и минимум още едно 

от останалите три направления на този инвестиционен приоритет. 

С оглед демаркацията с НОИР от Направление II се изключват дейности, 

които се извършват на територията на институции от образователната 

система и в дейностите не се включват учители, ученици, както и деца, 

които посещават детска градина или подготвителна група в училищата.  
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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; 

- 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 200 000 евро (391 160 лева) 

Финансови 

параметри на 

проектите 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 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: 

8 

 

                                                           
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 

file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
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(изброяват се дейностите) 

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 

дейности като тези, включени в проектното 

предложение и/или управленски опит. 

0-2  

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 за интервенция в ранна детска възраст, т.е. 

насочени към семейства на деца от уязвимите групи и деца 

роми, по-малки от 5 г. възраст, които не посещават детска 

градина 

10 

Проекти, насочени към предоставяне на социални и здравни 

услуги на жени  
10 

                                                           
2 В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от 

оценките на всеки партньор. 

file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_1.2._Има_ли_кандидатът%20и/или%20партнь
file:///C:/Users/Petia/Downloads/СТРАТЕГИЯ%20ЗА%20ВОМР%20на%20МИГ-Пещера%20август%202017.doc%23_2.1._Доколко_предложението_за%20проек
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Проекти, които доказано включват участие на лица от 

ромската общност при подготовката им и включващи 

дейности, насочени за преодоляване на стереотипите, както 

от страна на местната общност, спрямо ромите, така и за 

преодоляване на стереотипите от страна на ромската 

общност към общността   

10 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ по специфичните критерии: 30 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100 

 


