Европейски съюз
Европейски социален
Фонд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
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Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по
ние на пропроцедурата
№ цедурата
по
ре
д

1

ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО
И ЕФЕКТИВНОСТТА
НА УСЛУГИТЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

Общата цел на процедурата е модернизиране дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение с
цел предоставянето на по-качествени услуги по професионално
обучение. Целите на операцията
се обвързват и с изграждането на
по-ефективна система за мониторинг и прилагането на законодателството в областта на професионалното образование и обучение.

Начин на
провеждане
на процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извърш- Общ размер Допустими
ване на на БФП по кандидати
предва- процедурата
рителен
(в лв.)
подбор
на концепции
за проектни предложения3

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на обявя- Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален ване на проце- за подаване процедурата/част
проект (в лв.)7
разходи
% на
дурата4
на проекот нея6:
съ-фитни предло- дърмини- минимален максиманансижения5
жавна
мална
лен
ране
помощ8 помощ9

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”
ПроцеНЕ
2 млн. лв. Кандидат: 1.Анализ на дейностите за мони- Разходи за
НП
Март 2019
дура на
Национал- торинг и контрол на качеството персонал;
директно
ната аген- на услугите за професионално
предостация за про- обучение в центровете, включ- Разходи за
вяне, съгфесиоващ и възможности за аутсорс- материласно чл.
нално об- ване на дейности.
ални/нема25, ал.1,
разование 2.Актуализиране на съществу- териални
т.2
на
и обучение ващи или разработване на нов/и активи;
ЗУСЕ(НАПОО)
модел/и за мониторинг и контрол
СИФ.
на качеството на услугите, пре- Разходи за
доставяни от центровете за про- услуги;
фесионално обучение.

Май
2019

НЕ

НЕ

НП

НП

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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ОБУЧЕНИЕ10

2

10
11

СОЦИАЛНА И
ПРОФЕСИОНАЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
МЛАДЕЖИ
ОТ РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ 11

Операцията е насочена към
включване на пазара на труда,
професионално ориентиране и
предоставяне на посреднически
услуги на младежи от 16 до 21 г.
вкл., настанени в резидентни услуги. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създават предпоставки за развитието на
младежите.
Операцията е в съответствие с Актуализирания план за действие за
изпълнение на Националната
стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Процедура на
подбор на
проектни
предложения,
съгласно
чл.25, ал.
1, т.1 на
ЗУСЕСИФ

НЕ

3 млн. лв.

Компонент 1:
работодатели; НПО
Компонент 2:
Социални
предприятия; работодатели;
специализирани
предприятия на хора
с увреждания; кооперации на
хора с увреждания;
НПО; общини; доставчици на
социални
услуги.

3.Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол,
включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на информационното
осигуряване и техническа обезпеченост.
4.Обучение на служителите на
НАПОО за придобиване на компетентности за работа в новата
среда, вкл. и за извършване на
мониторинга и последващия
контрол;
5.Информиране на потребителите
и популяризиране на новия модел за качеството на услугите за
професионално обучение .
6.Оценка на приложения модел и
нормативната му регламентация.
Компонент 1:
1. Предоставяне на посреднически
услуги на пазара на труда, организация на
трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара
на труда; информиране и консултиране; психологическо подпомагане; предоставяне на обучение
осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на
работа(чиракуване) и стажуване,
след регистрация като безработно
лице;
Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Непреки
разходи.

Разходи за
персонал;
Разходи за
материални/нематериални
активи;
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.

НП

Септември
2019

Ноември
2019

НП

Схема,
съгласно
Регламент
(ЕС)
№
1407/2
013 на
Комисията
от 18
декември
2013
година

предстои
да бъде
уточнено

В случаите
на приложимост на
Регламент
(ЕО) №
1407/20
13,
максималният
размер
на помощта
е 391
166 лв.

Компонент 2:
1.Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с
осигуряване на заетост и създаване
на трудови навици и социални

Процедурата ще се реализира по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3
Процедурата е планирана в рамките на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2
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умения, тип „защитена работна
среда“ за младежи от резидентни
услуги;
2.Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово
наставничество за провеждане на
трудова практика в реална работна
среда;
3.Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното
място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в
работния процес.
4.Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“

3

4

НОВА
ДЪЛГОСРОЧНА
ГРИЖА
ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И
ХОРАТА
С
УВРЕЖДАНИЯ –
етап 2

„ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЦАТА
С УВРЕЖДАНИЯ“ –
нов
прием

Операцията е в контекста на
цялостния процес за създаване на
възможност за независим живот
на възрастните хора и хората с
увреждания чрез предоставяне на
качествени,
достъпни
и
ефективни междусекторни услуги
за дългосрочна грижа, съобразени
с реалните потребности на хората
в общността.
Целта на настоящата операция е
да продължи подкрепата на
процеса
по
деинституционализация
на
възрастните хора и хората с
увреждания.
Операцията ще се реализира в
изпълнение на заложените мерки
в Плана за действие за периода
2018-2021 г. за изпълнение на
Националната
стратегия
за
дългосрочна грижа, приет с РМС
№ 28 / 19.01.2018 г.
Целта на операцията е да се осигури качествена грижа за лицата с
тежки увреждания чрез създаване
на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с
тежки множествени увреждания и
техните семейства. Чрез процеду-

Процедура на
директно
предоставяне, съгласно чл.
25, ал.1,
т.2
на
ЗУСЕСИФ.

Процедура на
директно
предоставяне, съгласно
чл.25, ал.
1, т.2 на

НЕ

НЕ

14 млн.
лева

10 млн.
лв.

Предоставяне на новосъздадените
Кандидати: Об- услуги по ОПРР 2014-2020:
щини
- Дневни центрове за подкрепа на
лица с различни форми на деменция и техните семейства
- Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за
лица с психични разстройства,
лица с умствена изостаналост,
лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване)
Обучение и супервизия на персонала;
Разработване на методики за
предоставяне на новите услуги.

Кандидати:
Общини

Разходи за
персонал;

НП

Декември
2019

Март
2020

предстои
да
бъде
уточнено

предстои да
бъде
уточнено

НП

НП

НП

Юни 2019

Август
2019

НЕ

НЕ

НП

1 000
000 лв.

Разходи за
материални/нематериални
активи;
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.

1. Предоставяне на подкрепящи Разходи за
услуги, в т.ч. интегрирани между- персонал;
секторни услуги в общността за
лица с увреждания и техните се- Разходи за
мейства, чрез подкрепа за дейматериността на центрове за подкрепа на ални/немалица с увреждания, вкл. с тежки териални
множествени увреждания:
активи;
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СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ
НА ЛИЦАТА С
ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА

СОЦИАЛНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ЛИ-

рата ще се подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на
пазара на труда и възстановяване
на трудовата активност на семейства с лица с увреждания.
По подобие на вече одобрената
Процедура „Подкрепа за лицата с
увреждания“ ще се създадат още
10 нови Дневни центъра за лица
с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания.
Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в
Плана за действие за периода
2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28 /
19.01.2018 г.
Целта на операцията е чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица
с психични разстройства и за лица
с умствена изостаналост, да им се
предоставят необходимите социални услуги с цел да възстановят
своя живот и завръщане в общността. Чрез предоставяните услугите се цели развиване на потенциала на лицата с умствена изостаналост чрез изграждане на трудови и социални умения. Ще бъде
предоставена психо-социална рехабилитация за хора с психични
разстройства и предприемане на
мерки за социалното им включване.
Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в
Плана за действие за периода
2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28 /
19.01.2018 г.
Целта на операцията е да се осигурят ресурси и финансиране на социални услуги, насочени към лицата с психични устройства и умствена изостаналост, които имат

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗУСЕСИФ

Процедура на
директно
предоставяне, съгласно
чл.25, ал.
1, т.2 на
ЗУСЕСИФ

Процедура на
подбор на
проектни

2. Реализация на интегрирани подСМР;
ходи за мотивиране и насърчаване Разходи за
участието на пазара на труда на
услуги;
лица, полагащи грижи за зависими
членове на семейството - лица с ув- Непреки
реждания.
разходи.

НЕ

НЕ

7 млн.
лева

3 млн.
лева

Кандидати:
Общини

Кандидати:
Общини,

1. Създаване на нови 10 Центрове
за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост;
2.Ремонт и оборудване на съществуващ сграден фонд с цел предоставяне на услугите в новите центрове, съгласно потребностите на
целевите групи;
3.Обучение на специалистите и супервизия.
4. Разработване на методики за
предоставяне на услуги в центровете за социална рехабилитация и
интеграция.

Разходи за
персонал;

НП

Юни 2019

Август
2019

НЕ

НЕ

НП

700 000
лв.

НП

Октомври
2019

Декември 2019

НЕ

Схема,
съгласно
Регламент

НП

В случаите
на приложимост на

Разходи за
материални/нематериални
активи;
СМР;
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.

1.Развитие и апробиране на дей- Разходи за
ности на принципа на „Социал- персонал;
ното предприятие“ за лица с психични разстройства и умствена
изостаналост.
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ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА
ЛИЦАТА
С ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА

СОЦИАЛНА И
ПРОФЕСИОНАЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
МЛАДЕЖИ
ОТ РЕ-
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нужда от подкрепа за самостоятелен живот.
Чрез предоставяното обучение на
работното място ще сте стимулира интеграцията им, развитието
на умения, като в същото време
ще бъде и посоката за постигане
на независимост и избягване на
риска от изолация.
Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в
Плана за действие за периода
2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28 /
19.01.2018 г.

предложения,
съгласно
чл.25, ал.
1, т.1 на
ЗУСЕСИФ

Общата цел на операцията е да
допринесе за по-голяма подкрепа
и социално включване на лицата
със психични разстройства и умствена изостаналост, ползващи резидента грижа в специализираните
институции
чрез
реализиране на мерки в посока
формиране
на
умения
за
самостоятелност личностно развитие и др.
Операцията ще се реализира в
изпълнение на заложените мерки
в Плана за действие за периода
2018-2021 г. за изпъл-нение на
Националната
стратегия
за
дългосрочна грижа.
Операцията е насочена към
включване на пазара на труда,
професионално ориентиране и
предоставяне на посреднически
услуги на младежи от 16 до 21 г.
вкл., настанени в резидентни услуги. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създават предпоставки за развитието на
младежите.
Операцията е в съответствие с Актуализирания план за действие за
изпълнение на Националната

Процедура на
подбор на
проектни
предложения,
съгласно
чл.25, ал.
1, т.1 на
ЗУСЕСИФ

Достав2, Оборудване на работни места.
Разходи за
чици на со- 3. Осигуряване на обучение на
материциални ус- място.
ални/немалуги, НПО;
териални
социални
активи;
предприяСМР;
тия.
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.

Процедура на
подбор на
проектни
предложения,
съгласно
чл.25, ал.
1, т.1 на
ЗУСЕСИФ

НЕ

НЕ

2 млн.
лева

3 млн. лв.

Кандидати:
Доставчици на социални услуги

Компонент 1:
работодатели; НПО
Компонент 2:
Социални
предприятия; работодатели;
НПО; общини; доставчици на

Реализиране на собствени програми на неправителствени организации за подкрепа и социално
включване на лицата с психични
разстройства и умствена изостаналост, ползващи резидентна грижа в
специализирани институции:
1.Личностно развитие
2.Придобиване на умения за самостоятелен живот
3.Провеждане на терапевтични
дейности за компенсиране на трудности в
развитието
4. Насърчаване на доброволчеството.
Компонент 1:
1. Предоставяне на посреднически
услуги на пазара на труда, организация на
трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара
на труда; информиране и консултиране; психологическо подпомагане; предоставяне на обучение
осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на
работа(чиракуване) и стажуване,

Разходи за
персонал;

НП

Октомври
2019

Декември 2019

НЕ

НП

Септември
2019

Ноември
2019

НП

Разходи за
материални/нематериални
активи;
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.

Разходи за
персонал;
Разходи за
материални/нематериални
активи;
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.

(ЕС)
№
1407/2
013 на
Комисията
от 18
декември
2013
година
(неприложимо
за общините)
Схема,
съгласно
Регламент
(ЕС)
№
1407/2
013 на
Комисията
от 18
декември
2013
година
Схема,
съгласно
Регламент
(ЕС)
№
1407/2
013 на
Комисията
от 18
декември
2013
година

Регламент
(ЕО) №
1407/20
13,
максималният
размер
на помощта
е 391
166 лв.

НП

Максималният
размер
на помощта
е 391
166 лв.

предстои
да бъде
уточнено

В случаите
на приложимост на
Регламент
(ЕО) №
1407/20
13,
максималният
размер
на помощта
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стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

социални
услуги.

след регистрация като безработно
лице;
Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

е 391
166 лв.

Компонент 2:
1.Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с
осигуряване на
заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи
от резидентни услуги;
2.Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово
наставничество за провеждане на
трудова практика в реална работна
среда;
3.Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното
място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в
работния процес.
4.Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД”
Общата цел на процедурата е:
ПроцеНЕ
2 млн. лв. Кандидат: 1.Анализ на дейностите за мони- Разходи за
НП
Март 2019
Май 2019
НЕ
НЕ
НП
НП
ПОДОБНационал- торинг и контрол на качеството персонал;
РЯВАНЕ модернизиране дейността на На- дура на
ционалната агенция за професио- директно
ната аген- на услугите за професионално
КАЧЕСнално образование и обучение с предостация за про- обучение в центровете, включ- Разходи за
ТВОТО
фесиоващ и възможности за аутсорс- материИ ЕФЕК- цел предоставянето на по-качест- вяне, съгвени услуги по професионално ласно чл.
нално об- ване на дейности.
ални/немаТИВразование 2.Актуализиране на съществу- териални
НОСТТА обучение. Целите на операцията 25, ал.1,
се обвързват с изграждането на т.2
на
и обучение ващи или разработване на нов/и активи;
НА УС(НАПОО)
модел/и за мониторинг и контрол
ЛУГИТЕ по-ефективна система за монито- ЗУСЕринг и прилагането на законода- СИФ.
на качеството на услугите, пре- Разходи за
ЗА ПРОдоставяни от центровете за про- услуги;
ФЕСИО- телството в областта на професионалното образование и обучение.
фесионално обучение.
НАЛНО
3.Апробиране на модела за мони- Непреки
ОБУЧЕторинг и последващ контрол, разходи.
НИЕ13

12
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Процедурата е планирана в рамките на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2
Процедурата ще се реализира по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3
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включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на информационното
осигуряване и техническа обезпеченост.
4.Обучение на служителите на
НАПОО за придобиване на компетентности за работа в новата
среда, вкл. и за извършване на
мониторинга и последващия
контрол;
5.Информиране на потребителите
и популяризиране на новия модел за качеството на услугите за
професионално обучение .
6.Оценка на приложения модел и
нормативната му регламентация.
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