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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 
 

ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ 2008 г. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 
ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА”  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  
 
 

І. Схеми, одобрени от Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  
 
1. „За по – добро бъдеще на децата” 
 
Програма, по която се 
отпуска безвъзмездната 
финансова помощ 

 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Област на интервенция 5.2 „ Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 
последици”   

Цели и приоритети на 
конкретната безвъзмездна 
финансова помощ 

Общата цел на схемата е подкрепа на политиката за подобряване качеството на грижа в 
специализираните институции за деца и младежи , тяхното преструктуриране и реформиране, с 
цел трансформирането им в различни форми на социални услуги в общността, както и подкрепа за 
развитие на умения на децата да водят самостоятелен живот, след напускане на специализираната 
институция. Програмата се реализира в три компонента: 

- Алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за деца, лишени от 
родителски грижи (ДДЛРГ). 

- Алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за деца с увреждания. 

- Подкрепа за социално включване на деца и младежи, напускащи специализирани 
институции. 

Допустими бенефициенти Доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и 
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съответно лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални 
услуги за деца, общини. 

Максимален процент на 
съфинансиране, осигурен от 
договарящия орган  

 
100%  

Очакван период на 
стартиране 

април 2008г. 

Максимален размер на 
безвъзмездното финансиране 

293 375 лв. ( по трите компонента) 

Начин на реализация Процедура за подбор на проекти според ПМС № 121 от 31.05.2007 г. 
 
 

2. “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - 
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 
 

Програма, по която се 
отпуска безвъзмездната 
финансова помощ 

 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Област на интервенция 5.2 „ Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 
последици”   

Цели и приоритети на 
конкретната безвъзмездна 
финансова помощ 

Програмата си поставя за цел да усъвършенства и подобри услугата „Социален асистент” и да развие 
услугата „Домашен помощник” като форми на социални услуги в общността за хора, които поради 
различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от 
зависимост от институционален тип грижи.  
 

Допустими бенефициенти Доставчици на социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане, общини. 
Максимален процент на 
съфинансиране, осигурен от 
договарящия орган  

 
100%  
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Очакван период на 
стартиране 

юни   2008 г.(втора покана за набиране на проектни предложения по схемата) 
 

Максимален размер на 
безвъзмездното финансиране 

120 000 лв. 

Начин на реализация Процедура за подбор на проекти според ПМС № 121 от 31.05.2007 г. 
 

 

 
ІІ. Схеми, които ще бъдат представени за одобрение на Комитет за наблюдение на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”.  
 
1. Подкрепа за развитие на  социалното предприемачество 
 
Програма, по която се 
отпуска безвъзмездната 
финансова помощ 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика”. 
Цели и приоритети на 
конкретната безвъзмездна 
финансова помощ 

Схемата съответства на основните цели на област на интервенция 5.1 и се фокусира върху 
насърчаване на инвестициите в социален капитал и развитието социалната икономика.  
Интервенцииите ще бъдат насочвани приоритетно към  
-подкрепа за реализиране на идеалните цели на съществуващи и новосъздадени социални 
предприятия; 
- подкрепа за повишаване на обхвата и разнообразието на дейността на специализирани предприятия 
и кооперации на хора с увреждания 
- подкрепа за създаване на защитени работилници за хора от уязвими групи, със специално 
внимание към хората с различни видове увреждания.  

Допустими бенефициенти Доставчици на социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане. Обучителни 
организации, съществуващи специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания; 
работещи и новостартиращи социални предприятия и работилници. 
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Очакван период на 
стартиране 

Предвижда се схемата да се реализира в две фази.  

Индикативно, първата фаза ще стартира през месец октомври 2008 г.  
Максимален процент на 
съфинансиране, осигурен от 
договарящия орган 

 
100% 

Начин на реализация Процедура за подбор на проекти според ПМС № 121 от 31.05.2007 г. 
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