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човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)  и „Наука образование за интелигентен 

растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция 

„Оперативна програма „Наука образование за интелигентен растеж“ са обявили за 

кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с интегрирано проектно предложение  BG05M9OP001-2.056 „Социално-

икономическа интеграция  на уязвими групи. Интегрирани мерки  за подобряване 

достъпа до образование - Компонент 2. 

Допустими бенефициенти са всички, които имат сключени договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони 

в растеж“  2014-2020  за изпълнение на дейности с включени мерки за изграждане на 

социални жилища. Община Смолян е конкретен бенефициент, тъй като има сключен 

такъв договор с ОП „Региони в растеж“ и в момента изпълнява проект за изграждане на 

социални жилища.  

 

Цел и обосновка : 

В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) са 

предвидени мерки, насочени към социално-икономическа интеграция на представители 

на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи 

територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от 

населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от 

бедност и социално изключване (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп 

до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.) 

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, 

социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на 

представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и 

прилагането на интегриран подход.  

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално 

включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:  



•  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи 

(Направление 1); 

• Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2); 

• Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3); 

• Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи 

(Направление 4). 

Интегрираната процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – се 

изпълнява в два самостоятелно обособени компонента(процедури) - Компонент 1 и 

Компонент 2. 

Целта на Компонент 2 по настоящата процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ 

(интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до 

социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и ОП НОИР да се допълнят 

изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 

1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища. 

Община Смолян ще кандидатства с проект по настоящата процедура, като 

реализацията му ще позволи по взаимодопълващ начин да бъдат използвани 

възможностите на двете оперативни програми.  
 

Допустими партньори по двете оперативни програми съгласно Насоките за 

кандидатстване: 
По  настоящата  процедура  чрез  директно  предоставяне  на безвъзмездна   

финансова   помощ, партньорството   е задължително и по двете оперативни програми. 

Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР: 

 Неправителствени организации; 

 Центрове за информация и професионално ориентиране; 

 Читалища; 
 Работодатели(съгласно КТ); 

 Доставчици на социални и здравни услуги;  

 Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;  

 Обучителни организации и институции;  

 Общини;  

За изпълнение на дейностите, които ще се финансират по ОП РЧР, партньорството с 

поне една  неправителствена организация  и един работодател  е задължително. 

Допустимо е наличието на повече партньори.  
 

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР: 

 Държавни и общински детски градини; 

 Държавни и общински училища; 

 Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на 

общественополезна дейност,избрани в съответствие с глава 8от ЗМСМА. 

За изпълнение на дейностите, които ще се финансират по ОП НОИР от настоящата 

процедура,  партньорството  с  поне  едно  училище и/или  една  детска  градина е 

задължително. 

Когато партньори за дейностите по ОП НОИР са ЮЛНЦ  същите  следва  да  бъдат 

избрани,  съгласно  глава 8 от  ЗМСМА,  чрез  публично  оповестена  покана  на  

интернет страницата на общината, чрез недискриминационна и прозрачна процедура, 

доказателства за провеждането, на която се представят заедно с проектното 

предложение. 



 Допустимо е една неправителствена организация да бъде партньор само в едно  

проектно предложение, като може да изпълнява дейности, както следва: 

  1. само по ОП РЧР или 

  2. само по ОП НОИР или  

  3. по двете оперативни програми.  

В случай на опция 3, партньорът следва да отговаря на изискванията на двете 

оперативни програми като задължително се описва капацитета му за изпълнение на 

заложените дейности за всяко едно от съответните направления.  

 Общи изисквания за допустимост на партньорите  
Партньорите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните условия: 

  1. Финансов капацитет-всеки партньор трябва да докаже че разполага с финансов 

капацитет  ; 

  2.Оперативен капацитет –всеки партньор следва да има поне една година опит в 

изпълнението на дейности подобни на тези включени в проектното предложение.  

Допустими асоциирани партньори 

При подготовката и изпълнението на интегрираните проектни предложения по 

настоящата процедура е задължително да бъдат включени асоциирани партньори. 

Допустими асоциирани партньори по ОП РЧР: 

      1.Агенцията  по  заетостта,  Агенцията  за  социално подпомагане, Държавна  

агенция  за закрила на детето и техните звена (дирекции);  

     2.Регионални здравни инспекции;  

     3.Областни администрации;  

     4.Неправителствени организации; 

     5.Министерство на образованието и науката.    

В проектното предложение като задължителни асоциирани партньори трябва да 

бъдат  включени  Агенция  по  заетостта,  Агенция  за  социално  подпомагане и 

Регионална здравна инспекция. 

Допустими асоциирани партньори по ОП НОИР: 

       1. Агенцията  по  заетостта,  Агенцията  за  социално  подпомагане,  Държавна  

агенция  за закрила на детето и техни звена (дирекции);  

      2. Регионални здравни инспекции;  

      3. Областни администрации;  

      4. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на 

общественополезна дейност;  

      5. Министерство на образованието и науката. 

В проектното предложение като задължителен асоцииран партньор трябва да бъде 

включено Министерство на образованието и науката.  
 

Дейности, допустими за финансиране 
Дейностите допустими за финансиране по настоящата процедура са разпределени в 

следните направления: 

Направление „Подобряване достъпа до заетост” 

   Допустими дейности по ОП РЧР са: 

- Активиране на икономически неактивни лица  

- Посредничество за  намиране  на  работа  

- Професионално  информиране  и  консултиране 

- Мотивиране за активно поведение на пазара на труда 

- Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или 

ключова компетентност 

- Включване в стажуване или чиракуване 



- Насърчаване  на  самостоятелната  заетост 

- Включване в заетост 

 Направление „Подобряване достъпа до образование” 

 Допустими дейности по  ОП РЧР са свързани с : 
- Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище;  

- Насочване към мерки за интеграция в образователната система на деца и младежи;  

- Подобряванедостъпа до образователни услуги за ранно детско развитие . 

По ОП НОИР са допустими следните дейности в рамките на Направление     
„Подобряване достъпа до образование” 

- Допълнително обучение по български език за децата и учениците за които 

българският език не е майчин.  

- Допълнителни  занимания  със  застрашени  от  отпадане  от  училище  ученици  от 

етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна 

закрила 

- Реинтегриране  в  образователната  система  на  младежи  до  18  г.,  отпаднали  от 

училище; 

- Осигуряване  на  подходяща  образователна  среда  за  включване  на  учениците  

от ромски произход. 

- Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън 

ромските махали  в  градовете,  в  които  се  обучават  интегрирано  деца  и    

ученици  от  етническите малцинства  

- Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от 

етническите малцинства; 

- Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и 

учениците от етническите малцинства  

- Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на 

образованието в гимназиалния етап  

- Насърчаване участието на родителите в образователния процес; 

- Работа  с  родителите  от  етническите  малцинства   

- Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите 

от образователната интеграция; 

- Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход 

и културна  идентичност   

Направление „Подобряване достъпа до социалнии здравни услуги” 

   По ОП РЧР са допустими дейности свързани с;  

- Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, 

в т.ч. интегрирани  между секторни  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 на семейното планиране; 

- Повишаване на здравната култура. 

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 
стереотипи”: 

По ОП РЧР са допустими дейности свързани с: 

- Общностни  дейности  за  промяна  на  практики,  имащи  негативно  влияние  

върху социалното включване на уязвимите групи; 

- Подкрепа  за  провеждане  на  целенасочени  превантивни  дейности  за  

недопускане  и предотвратяване на противообществени прояви  



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

икономическа интеграция на социално изключени хора 

- Разработване,  регулярно  проследяване  и  анализ  на  изпълнението  на  

индивидуални планове за трайна интеграция за представители на целевите групи,  

- Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи; 

- Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически 

общности; 

- Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на    

уязвимите групи, местната общност, заинтересованите страни и медиите за: 

 постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на 

най-уязвимите групи от сегрегрираните райони;  

 идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на 

представителите на уязвимите групи от сегрегираните райони. 

Задължително e всеки  проект  да съдържа допустими  дейности  от  двете оперативни 

програми - ОП „РЧР“ и ОП „НОИР“. За ОП РЧР е задължително проектите да 

съдържат дейности от направление „Подобряване  достъпа  до  заетост“  и  

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

гарантира  интегрирания  характер  на интервенциите, препоръчително е включването 

на поне една дейност от всяко едно от останалите две направления. 

Допустими разходи: 

Допустими разходи по ОП РЧР: 

- разходи за персонал- възнаграждения, командировки; 

- разходи за материали, консумативи и др; 

- разходи за материални активи-обзавеждане и оборудване; 

- разходи за нематериални активи; 

- разходи за услуги- обучения, застраховки, наеми и др. 

Допустими разходи по ОП НОИР: 

  -     разходи за персонал- възнаграждения, командировки; 

- разходи за материали и консумативи и др.; 

- разходи за услуги- разходи за транспорт  и режийни разходи;       

- разходи за провеждане на участия и мероприятия; 

Допустими целеви групи: 

Допустими целеви групи по ОП РЧР са: 

  -    представители на уязвимите групи;  

  -    хора с произход от други държави;  

  -    хора в риск и/или жертва на дискриминация;  

  -    хора, населяващи територии, в т.ч. с, селски и изолирани райони части от населени   

места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност,   

социално изключване и маргинализация. 

 Допустими целеви групи по ОП НОИР са:  

  -    деца и ученици от етническите малцинства и/или от уязвими групи/ и от семейства, 

търсещи или получили международна закрила; 

  -  младежи от етническите малцинства и/или от уязвимите групи, и от семейства, 

търсещи или получили международна закрила; 

  -  родители от етническите малцинства и/или от уязвимите групи, и от семейства, 

търсещи или получили международна закрила. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ  

       Максималният размерна на безвъзмездна  финансова  помощ  за  всеки проект (ОП   

РЧР и ОП „НОИР“) по  интегрираната  процедура  чрез  директно предоставяне 



„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 е до 1 590 000 лева. 

За финансиране на мерките по ОП РЧР: 

         -   минимален размер на безвъзмездната финансова помощ –100 000 лева; 

         -   максимален размер на безвъзмездната финансова помощ- 1 200 000 лева. 

За финансиране на мерките по    ОП НОИР: 

          -  няма минимални прагове за финансиране по ОП НОИР; 

          - максималният размерна безвъзмездната финансова помощ за мерките       

подкрепяни    по ОП НОИР е в размер на 390 000 лева. 

Краен срок за подаване на проектните предложения- не по-късно от 16 декември 

2020г, 17:30 ч. 
 

Община Смолян обяви покана за избор на партньори, съгласно указанията на 

програмата, като към момента се обсъждат дейностите и планира бюджета, както и се 

уточняват конкретните дейности за всеки партньор. Поради тази причина 

партньорското споразумение ще бъде представено за одобрение на общински съвет – 

Смолян на по-късен етап след като е разписано и обсъдено в детайли с всички 

допустими партньори.   

 

       Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 

предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян  да кандидатства с 

интегрирано проектно предложение  по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 

„Социално-икономическа интеграция  на уязвими групи. Интегрирани мерки  

за подобряване достъпа до образование - Компонент 2 по Оперативни  

програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и „Наука 

образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката  на 

партньорското споразумение за изпълнение на интегрирания проект, 

съгласно изискванията на програмата и да го представи на Общински съвет – 

Смолян за одобрение.  

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на 

проектната документация и електронното кандидатстване с проектното 

предложение в срок.   

 

 

 

   

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ /П/                                                                                                                                                                                                                                             

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 


