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ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1 

ЗА 2020 ГОДИНА 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г. 
№ 
по 
ре
д 

Наименова-
ние на  про-

цедурата  

Цели на предоставяната БФП2 по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 
на процеду-

рата съг-
ласно чл. 2 
от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Извърш-
ване на 
предва-
рителен 
подбор 
на кон-
цепции 

за проек-
тни пред-
ложения3 

Общ размер 
на БФП  по 

процедурата 
(в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дейности Категории 
допустими 

разходи 

Макси-
мален  
% на 

съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на обявя-
ване на проце-

дурата4 

Краен срок 
за подаване 

на проек-
тни предло-

жения5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

помощ9 

минимален максима-
лен 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” 

1 ДЕТСКИ 
КЪТОВЕ 

Целта на настоящата операция е 
предоставяне на възможности за 
съчетаване на професионалния и 
личния живот на родителите, 
както и наемане на безработни  
лица за полагане на грижи за деца 
в местоработата на родителя. 

Проце-
дура на 
подбор на 
проектни 
предло-
жения, 
съгласно 
чл.25, ал. 
1, т.1 на 
ЗУСЕ-
СИФ 

Не 15  млн. 
лв. 

Кандидати: 
Работода-
тели 
 
Партньори: 
Работода-
тели 

1. Осигуряване на социални 
придобивки в предприятията 
(кът за деца), посредством 
адаптиране и оборудване на 
подходящо помещение за по-
лагане на почасови грижи за 
деца.  

 
2. Подбор на безработни лица, 
регистрирани в ДБТ, за опре-
деляне на възможностите им за 
включване в заетост и/или в 
обучение при необходимост, 

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
материали 
и консума-
тиви; 
 
Разходи за 
материал-
ни/немате-
риални ак-
тиви; 
 

50%-
70%  

 
/спо-
ред 

пред-
рияти-

ето/ 

февруари 
2020 

май 2020 ДА ДА 50 000 
лв. 

150 000 
лв. 

                                                 
1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се „да“ или „не“. 
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
6 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
7 Ако е приложимо. 
8 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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свързано с полагане на грижи 
за деца. 

 
3. Предоставяне на обучение на 
безработни лица за придоби-
ване на умения за полагане на 
грижи за деца. 

 
4. Включване на безработни 
лица в субсидирана заетост 
при работодател за почасово 
или целодневно полагане на 
грижи за деца. 

Разходи за 
услуги; 
 
Разходи за 
СМР 
 
Непреки 
разходи. 
 
Допустимо 
е опрос-
тено отчи-
тане на 
разходите  

 РАЗВИ-
ТИЕ НА 

ЦИФ-
РОВИ 
УМЕ-
НИЯ   

 
Концеп-

ция! 

Определяне на специфични нива 
на цифрови умения, необходими 
на заетите лица за изпълнението 
на ежедневните им задачи и под-
помагане придобиването им, 
спрямо развиващите се цифрови 
технологии по отделните сектори 
на икономиката в страната. Оси-
гуряване на връзката между необ-
ходимите знания и умения и изис-
кванията на бъдещия пазар на 
труда. 

Проце-
дура на 
подбор на 
проектни 
предло-
жения, 
съгласно 
чл.25, ал. 
1, т.1 на 
ЗУСЕ-
СИФ 

Не  Предстои 
да бъде 

уточнено 

Представи-
телните орга-
низации на 
работодате-
лите и на ра-
ботниците и 
служителите 
на нацио-
нално рав-
нище, орга-
низирани 
съгласно чл. 
34 и 35 от Ко-
декса на 
труда и приз-
нати по реда 
на чл. 36 от 
Кодекса на 
труда. 
 

Примерни дейности:  
 
Изследвания по сектори за уста-
новяване състоянието и нуж-
дите от цифрови умения по 
професии.   

Разработване и тестване на обу-
чителни програми и съдържа-
ния, насочени към подобря-
ване на цифровите знания и 
умения, според сектора, про-
фесията и целевата група. 

Адаптиране на програмите за 
придобиване на цифрови зна-
ния и умения към конкретни 
професии. 

Предстои 
да бъде 
уточнено 

НП Предстои 
да бъде 
уточнено 

Предстои 
да бъде 

уточнено 

Пред-
стои 
да 

бъде 
уточ-
нено 

Предс-
тои да 
бъде 
уточ-
нено 

Предс-
тои да 
бъде 

уточнено 

Предс-
тои да 
бъде 
уточ-
нено 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ 

2 УСЛУГИ 
ЗА СО-

ЦИ-
АЛНО 

ВКЛЮЧ-
ВАНЕ И 
ПОДК-

РЕПА ЗА 
РАННО 
РАЗВИ-

ТИЕ  
 
 
 

Общата цел на операцията е да 
допринесе за повишаването качес-
твото на живот, социалното  
включване и ранното детско раз-
витие чрез подкрепа за създаване 
и изпълнение на интегрирани ус-
луги за деца от уязвими групи, 
вкл. деца с увреждания и техните 
семейства, в бедни, в т.ч. градски 
и селски и изолирани райони, в 
които е налице концентрация на 
проблеми, създаващи риск от бед-
ност, социално изключване и мар-
гинализация.  

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне, съг-
ласно чл. 
25, ал.1, 
т.2 на 
ЗУСЕ-
СИФ 

Не 30 млн. 
лв. 

Общини /ра-
йони на об-
щини/ 
Допустими 
партньори:  
1.Неправи-
телствени 
организации; 
2.Работода-
тели; 
3.Достав-
чици на со-
циални ус-
луги; 

Направление „Подобряване 
достъпа до заетост и образо-
вание” 
•Активиране на икономи-
чески неактивни лица; 
•Професионално информи-
ране и консултиране; психо-
логическо подпомагане;  
•Мотивиране за активно пове-
дение на пазара на труда; 
•Работа с родители, с цел съз-
даване на предпоставки за об-
разователна интеграция на де-

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
материали 
и консума-
тиви; 
 
Разходи за 
материал-
ни/немате-
риални ак-
тиви; 
 

НП май 2020 август 
2020 

Не Да НП 1 млн. 
лв. 
В слу-
чаите 
на при-
ложи-
мост на 
Регла-
мент 
(ЕО) № 
1407/20
13, 
макси-
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Асоциирани 
партньори: 
1.Територи-
ални струк-
тури на 
Агенцията 
по заетостта, 
Агенцията за 
социално 
подпомагане 
и Държав-
ната агенция 
за закрила на 
детето ;  
2.Регио-
нални 
здравни инс-
пекции; 
3.Регио-
нални управ-
ления по об-
разование. 

цата и учениците в образова-
телните институции и превен-
ция на ранното отпадане от 
училище. 
 
Направление „Подобряване 
достъпа до социални и 
здравни услуги” 
•Подобряване достъпа до и 
предоставяне на качествени 
социални и здравни услуги, в 
т.ч. интегрирани междусек-
торни услуги, съгласно спе-
цифичните потребности на 
целевата група; 
•Предоставяне на индивиду-
ални консултации и соци-
ално-здравна медиация на 
представителите на целевите 
групи; 
•Повишаване информира-
ността относно социалните и 
здравните им права;  
•Ранна интервенция на увреж-
данията, пряка работа с де-
цата с увреждания и техните 
семейства, вкл. рехабилита-
ция и дейности по консулти-
ране, обучение, мобилна ра-
бота с детето в неговия дом;  
•Подобряване достъпа до 
здравеопазване и промоция на 
здравето чрез подкрепа за 
осигуряване на здравна дет-
ска консултация и дейности 
по превенция на заболявани-
ята; 
•Предоставяне на психологи-
ческа подкрепа и консулти-
ране на бъдещи и настоящи 
родители за формиране и раз-
витие на родителски умения; 
•Семейно консултиране и 
подкрепа, вкл. работа с роди-
телите и децата, дейности за 
семейно планиране, индиви-
дуална работа; 

Разходи за 
услуги; 
 
Разходи за 
СМР 
 
Непреки 
разходи. 
 
Допустимо 
е опрос-
тено отчи-
тане на 
разходите  

мал-
ният 
размер 
на по-
мощта 
за пар-
тньо-
рите е 
391 166 
лв. 
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•Осигуряване на транспорт с 
цел посещаване на интегрира-
ните услуги, детска градина, 
мобилна работа и др.; 
•Подкрепа за дейността на се-
мейните центрове за деца. 
•Супервизия на предоставяне 
на услугите. 
 
Направление „Развитие на 
местните общности и прео-
доляване на негативните 
стереотипи” 
•Общностни дейности за про-
мяна на практики, имащи не-
гативно влияние върху соци-
алното включване на марги-
нализираните общности;  
•Организиране на публични 
събития, срещи и дискусии с 
представители на маргинали-
зираните общности, местната 
общност, заинтересованите 
страни и медиите за:  
-постигане на положителна 
промяна на обществените 
нагласи към проблемите на 
най-маргинализираните 
групи от сегрегрираните ра-
йони;  

- идентифициране на мерки за 
подобряване социалното 
включване на маргинализира-
ните общности от сегрегира-
ните райони.  

3 НОВА 
ДЪЛ-
ГОС-

РОЧНА 
ГРИЖА 
ЗА ВЪЗ-
РАСТ-

НИТЕ И 
ХОРАТА 

С 
УВРЕЖ-
ДАНИЯ – 

етап 2 
предоста-
вяне на 

Операцията е в контекста на ця-  
лостния процес за създаване на 
възможност за независим живот 
на възрастните хора и хората с  ув- 
реждания чрез предоставяне на 
качествени, достъпни и ефек-
тивни междусекторни услуги за  
дългосрочна грижа, съобразени с 
реалните потребности на хората в 
общността. 
Целта на операцията е извеждане 
на хората с увреждания и възраст- 
ните хора от специализираните 
институции, превенция на инсти- 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне, съг-
ласно чл. 
25, ал.1, 
т.2 на 
ЗУСЕ-
СИФ. 

НЕ 20 млн. 
лева 

Кандидати: 
Общини  
 
 

1. Създаване на:  
- 6 Дневни центрове за подкрепа 
на лица с различни форми на 
деменция и техните семейства 

- 68 Центрове за грижа за хора с 
увреждания и възрастни хора 
(за лица с психични разстройс-
тва, лица с умствена изостана-
лост, лица с различни форми 
на деменция и възрастни хора 
в невъзможност за самообс-
лужване)  

  2. Предоставяне на услугите в 
създадените центрове за период 
до 1 година. 

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
матери-
ални/нема-
териални 
активи; 
 
Разходи за 
услуги; 
 
Непреки 
разходи. 
 

НП Януари 
2020 

Юни  
2022 

Реше-
ние 
на 
Ко-
миси-
ята от 
20 де-
кем-
ври 
2011 
го-
дина 
от-
носно 

ДА НП НП 
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новите 
услуги 

туционализацията на тези ли-
цачрез предоставяне на социални 
услуги в общността за дневна и 
почасова грижа и подкрепа и пре- 
доставяне на социални услуги от 
резидентен тип (Дневни центрове 
за подкрепа на лица с различни-
форми на деменция и техните се- 
мейства и Центрове за грижа за 
хора с увреждания и възрастни 
хора – за лица с психични разст- 
ройства, лица с умствена изоста- 
налост, лица с различни форми на 
деменция и възрастни хора в не- 
възможност за самообслужване). 
Операцията ще се реализира в из- 
пълнение на заложените мерки в 
Плана за действие за периода 
2018-2021 г. за изпълнение на На- 
ционалната стратегия за дългос- 
рочна грижа, приет с РМС № 28 / 
19.01.2018 г. 
Изпълнението на процедурата ще 
обезпечи предоставянето на но- 
вите услуги в общността на тери- 
торията на цялата страна, за които 
е изградена подходящата инфрас- 
труктура със средства от Опера- 
тивна програма „Региони в рас- 
теж”. 

3.Разработване на вътрешни 
правила за дейността на услу- 
гите. 
4.Подбор, наемане, обучение 

на персонала в създадените ус- 
луги – начално и надграждащо, 
и осигуряване на супервизия и 
подкрепа при предоставянето 
на услугите. 

 
 

при-
лага-
нето 
на 
член 
106, 
па-
раг-
раф 2 
от до-
го-
вора 
за ЕС 
/УОИ
И 
(но-
тифи-
ци-
рано 
по 
номер 
С 
2011) 
9380) 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И УСЛОВИ-
ЯТА НА ТРУД“ 

4 УКРЕП-
ВАНЕ 
НА ОБ-
ЩИН-
СКИ КА-
ПАЦИ-
ТЕТ 

Общата цел на операцията е да 
подкрепи реформирането на сис-
темата на социалните услуги и 
улесняването на прехода към но-
вия механизъм лична помощ на 
местно ниво, чрез развитие и ук-
репване на общинския капацитет. 
 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне, съг-
ласно чл. 
25, ал. 1, 
т. 2 на 
ЗУСЕ-
СИФ. 

Не 25 млн. 
лв. 

Кандидати:  
Общини 
 
Партньори: 
Общини 

1. Подготовка за обезпечаване 
правомощията на общините по 
ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване 
на работни места (фронт-
офиси), вкл. чрез ремонтни 
дейности на съществуващ 
сграден фонд и закупуване на 
оборудване и обзавеждане; 

 
2.Наемане, обучение и суперви-
зия на персонала, необходим за 
изпълнение на задълженията и 
отговорностите на общините 
по ЗХУ и ЗЛП, както и по ЗСУ 
в частта, свързана с насочва-
нето от общините за ползване 
на социални услуги. 

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
материали 
и консума-
тиви; 
 
 
Разходи за 
материал-
ни/немате-
риални ак-
тиви; 
 
Разходи за 
услуги; 

НП март 2020  юни 2020 НП НП 200 000 
лв.  

Предс-
тои 
уточня-
ване в 
Усло-
вията 
за кан-
дидатс-
тване 
по оп-
реде-
лени 
крите-
рии. 
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3.Обезпечаване на механизма 
по сътрудничество и наблюде-
ние на социалните услуги чрез 
съвети по въпросите на соци-
алните услуги (създадени по 
смисъла на чл.27 от ЗСУ). 

 
4.Техническо обезпечаване 
функционирането на местните 
услуги/дейности в социалната 
сфера и механизма лична по-
мощ. 

 
5.Изготвяне на анализи и проуч-
вания в сферата на социалните 
услуги, в т.ч. анализ от потреб-
ностите от социални услуги. 

 
6.Провеждане на разяснително-
информационни кампании за 
предоставянето на личната по-
мощ и социалните услуги, 
както и информираност на об-
ществото на местно ниво от-
носно възможностите за разре-
шаване на проблемите, свър-
зани с липсата на достъпна жи-
лищна среда за хората с увреж-
дания. 

 
Разходи за 
СМР; 
 
Непреки 
разходи. 
 
Допустимо 
е опрос-
тено отчи-
тане на 
разходите 

5 ПОДК-
РЕПА ЗА 
СОЦИ-
АЛНАТА 
И СОЛИ-
ДАРНА 
ИКОНО-
МИКА 

Основната цел на операцията е по-
добряване качеството на провеж-
даната политика в сферата на со-
циалната и солидарна икономика, 
чрез модернизиране на процесите 
по планиране и нейното управле-
ние на основата на въведен инова-
тивен инструментариум. За дости-
гане основната цел на операцията 
ще се изгради дигитална плат-
форма (мрежа) на субектите на 
провежданата политика в об-
ластта на социалната и солидарна 
икономика. 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне, съг-
ласно чл. 
25, ал.1, 
т.2 на 
ЗУСЕ-
СИФ. 

Не 2 млн. лв. Кандидат:  
Министерс-
тво на труда 
и социалната 
политика 
 
 

1.Проучване в сферата на соци-
алната икономика и социал-
ната отговорност. 

2.Изграждане, внедряване и 
развитие на дигитален соци-
ално иновативен инструмент, в 
подкрепа ефективността и 
ефикасността на политиката 
по социална икономика и со-
циална отговорност, с цел по-
добряване на инструментари-
ума за реализиране на соци-
ални политики и стимулиране 
развитието на служителите, 
работещи в тази сфера.  

3.Предоставяне на обучения на 
служителите работещи в сфе-
рата на социалната и соли-

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
материали 
и консума-
тиви; 
 
 
Разходи за 
материал-
ни/немате-
риални ак-
тиви; 
 
Разходи за 
услуги; 
 
Непреки 
разходи. 

НП 
 

март 2020 април 
2020 

НП НП НП НП 
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дарна икономика, с цел пови-
шаване на административния 
капацитет.  

4.Разработване на анализи за 
развитието и динамиката на 
процесите в дигиталната плат-
форма, с цел  укрепване и по-
вишаване на административ-
ния капацитет в звената и в 
подкрепа и адаптиране на по-
литиките в сферата на социал-
ната и солидарна икономика и 
социалната отговорност и ана-
лиз за ефектите от политиката, 
като се отчита внедреният нов 
продукт.  

5.Мониторинг и оценка на 
ефективността и ефикасността 
на политиката по ССИ. 

6. Подкрепа за управление и 
адаптиране на политиките в 
сферата на социалната и соли-
дарна икономика. 

 
Допустимо 
е опрос-
тено отчи-
тане на 
разходите 

6 ПОДК-
РЕПА 
НА НА-
ЦИО-
НАЛ-
НАТА 
ТРАНС-
ПЛАН-
ТАЦИ-
ОННА 
СИС-
ТЕМА В 
РЕПУБ-
ЛИКА 
БЪЛГА-
РИЯ 

Основната цел на операцията е да 
подкрепи развитието и поддържа-
нето на съвременна национална 
трансплантационна система в Ре-
публика България и да спомогне 
за преодоляване изоставането на 
страната ни в областта на транс-
плантациите. 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне, съг-
ласно чл. 
25, ал.1, 
т.2 на 
ЗУСЕ-
СИФ. 

Не 12 млн. 
лв. 

Кандидат: 
Министерст-
вото на здра-
веопазването 
 
Партньор: 
Изпълни-
телна аген-
ция „Меди-
цински над-
зор“ 

• Анализ на нуждите от обуче-
ние на медицинските специа-
листи в областта на донорст-
вото и трансплантациите. 

•  Проучване на опита и добрите 
лечебни практики на водещи 
европейски центрове по транс-
плантации. 

• Организиране и провеждане на 
обучения на медицински 
екипи от лечебни заведения – 
донорски бази, трансплантаци-
онни центрове и транспланта-
ционни центрове на хемопое-
тични стволови клетки и на 
служители в Изпълнителна 
агенция „Медицински над-
зор“: 

- Обмяна на опит и добри ле-
чебни практики с водещи евро-
пейски центрове по трансплан-
тации; 

- Провеждане на периодични 
обучения в България от чуж-
дестранни и български лек-
тори; 

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
материали 
и консума-
тиви; 
 
 
Разходи за 
материал-
ни/немате-
риални ак-
тиви; 
 
Разходи за 
услуги; 
 
Непреки 
разходи. 
 
Допустимо 
е опрос-
тено отчи-
тане на 
разходите 

НП април 2020 юни 2020 НП НП НП НП 
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- Обучения във водещи евро-
пейски центрове на специа-
листи от лечебни заведения; 

- Дистанционни обучения. 
• Подкрепа за реализацията на 
стратегическите насоки в сфе-
рата на трансплантациите. 

ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ” 
7 ТРАНС-

НАЦИО-
НАЛНИ 
ПАРТ-

НЬОРС-
ТВА  
/нов 

прием/ 

Операцията цели да допринесе за 
трансфера и въвеждането на соци-
ални иновации, добри практики, 
партньорски подходи към нами-
ране на решения за общи проб-
леми, изграждане на специфични 
умения за партньорство и др., в 
сферите на пазара на труда, соци-
алното включване, здравеопазва-
нето, равните възможности и не-
дискриминацията, условията на 
труд и изграждането на админист-
ративния капацитет в тях 

Проце-
дура за 
подбор на 
проекти  

НП 15 110 
297 лв. 

В рамките на 
допустимите 
кандидати по 
ПО 1, 2 и 3 на 
ОПРЧР 

Задължителни дейности: 
1.Повишаване на капацитета на 
партньорите и заинтересовани 
страни по отношение 
разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на 
добри практики и иновативни 
подходи (социални иновации) 
чрез организация на семинари, 
работни дискусии и обучения с 
цел насърчаване обмена на 
опит, информация, добри 
практики и иновативни 
подходи (социални иновации) 
между партньорите и другите 
заинтересованите страни 

2. 2. Адаптиране и/или 
валидиране на иновативни 
модели, практики, услуги, 
продукти от други държави 
и/или пилотно прилагане на 
разработени иновативни 
подходи и модели. 

3. Дейности за оценка на 
постигнатите резултати от 
гледна точка на 
приложимостта на неговите 
иновативни елементи 

4. Дейности за разпространение 
на постигнатите резултати 
(положителни и/или 
негативни). 

Допълнителни дейности: 
• Изготвяне на специфични 
анализи и изследвания на 
опита на други държави-
членки; 

• Изграждане на и/или включ- 
ване в партньорски мрежи, 
туининг (побратимяване). 

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
матери-
ални/нема-
териални 
активи; 
 
Разходи за 
услуги; 
 
Непреки 
разходи. 
 

100 % Януари 
2020 

Април 
2020 

НП ДА 50 000 
лв. 

150 000 
лв. 
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