Европейски съюз
Европейски социален
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ВТОРО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
ЗА 2020 ГОДИНА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

№ Наименова- Цели на предоставяната БФП 2 по Начин на Извърш- Общ размер
по ние на пропроцедурата
провеждане ване на на БФП по
ре цедурата
на процеду- предва- процедурата
д
рата съг- рителен
(в лв.)
ласно чл. 2 подбор
от ПМС № на кон162 от
цепции
2016 г.
за проектни предложения 3

1

ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОТ ЗАПЛАХИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕ,
ПРИЧИНЕНИ

Основната цел на операцията е
превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал,
който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19.

Допустими
кандидати

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
4
6
разходи
% на
дурата
на проекот нея :
съ-фитни предло- дърмини- минимален максима5
нансижения
жавна
мална
лен
ране
помощ8 помощ9

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”
ПроцеНе
60 млн.
Министерство 1.Подбор и наемане на меди- Разходи за
НП
Март 2020
дура на
лв.
на здравеопаз- цински и немедицински персо- персонал;
директно
ването
нал.
предоста2.Поемане на допълнителни Разходи за
вяне, съгвъзнаграждения, вкл. и осигу- материали
ласно чл.
рителни вноски на заетите и консума25, ал.1,
лица.
тиви;
т.2
на
3.Предоставяне на обучителни Разходи за
ЗУСЕмерки, в .т.ч. и супервизия за услуги;
СИФ
преодоляване на стреса.
4.Транспорт на медицински и
немедицински персонал между
болничните заведения, както и

Март
2020

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 з а функционирането на Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТ ПАНДЕМИЧНИ
КРИЗИ

2

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.

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

Не

15 млн.
лв.

Кандидати:
Работодатели
Партньори:
Работодатели

до/от домовете на пациенти
под карантина.
5.Осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване
на работната среда и организацията на труд. Предоставяне
на лични и колективни предпазни средства, необходими
във връзка с превенцията от заразяване с корона вируса.
6.Изхранване на болничен персонал.
1. Осигуряване на социални
придобивки в предприятията
(кът за деца), посредством
адаптиране и оборудване на
подходящо помещение за полагане на почасови грижи за
деца.
2. Подбор на безработни лица,
регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за
включване в заетост и/или в
обучение при необходимост,
свързано с полагане на грижи
за деца.
3. Предоставяне на обучение на
безработни лица за придобиване 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.

РАЗВИТИЕ НА
ЦИФРОВИ
УМЕНИЯ
Концепция!

Определяне на специфични нива
на цифрови умения, необходими
на заетите лица за изпълнението
на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им,
спрямо развиващите се цифрови
технологии по отделните сектори
на икономиката в страната. Осигуряване на връзката между необ-

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

Не

Предстои
да бъде
уточнено

ПредставиПримерни дейности:
телните организации на Изследвания по сектори за устаработодатеновяване състоянието и нужлите и на ра- дите от цифрови умения по
ботниците и професии.
служителите Разработване и тестване на обуна
нацио- чителни програми и съдържанално рав- ния, насочени към подобряване на цифровите знания и

Разходи за
персонал;

10%30%

Разходи за
материали
и консумативи;

/според
предриятието/

юни 2020

септември 2020

ДА

ДА

50 000
лв.

150 000
лв.

Предстои
да бъде
уточнено

Предстои
да бъде
уточнено

Предстои
да
бъде
уточнено

Предстои да
бъде
уточнено

Предстои да
бъде
уточнено

Предстои да
бъде
уточнено

Разходи за
материални/нематериални активи;
Разходи за
услуги;
Разходи за
СМР
Непреки
разходи.
Допустимо
е
опростено отчитане
на
разходите
Предстои
да
бъде
уточнено

НП
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ходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на
труда.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗУСЕСИФ

нище, орга- умения, според сектора, пронизирани
фесията и целевата група.
съгласно чл. Адаптиране на програмите за
34 и 35 от Ко- придобиване на цифрови знадекса
на ния и умения към конкретни
труда и приз- професии.
нати по реда
на чл. 36 от
Кодекса на
труда.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“
ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА
ЗА
ВЪЗРАС
ТНИ
ХОРА И
ЛИЦА С
УВРЕЖДАНИЯ
/Нов
прием по
Комп.3/

Във връзка с безпрецедентните
предизвикателства, свързани с
пандемичен
взрив
на
заболяването от вируса COVID 19
се налага мобилизиране на
допълнителни публични ресурси
за превенция и подпомагане на
достъпа до здравни и социалноздравни услуги на уязвими лица,
вкл. хора с увреждания или в
невъзможност
от
самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от
COVID-19.

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

Не

Общ бюджет:
76 800 00
0 лв.

Компонент Компонент 3:
3:
Общини,
• Подбор и наемане на персонал
включително за предоставяне на услуги за
неподали
преодоляване последиците от
Нов компо- предложения корона вирус.
по
• Доставка на храна, хранителни
нент 3:
Компонент 2 продукти и продукти от първа
45 000 000
лв.
Райони
на необходимост, вкл. лекарства
Столична об- (закупени със средства на потщина
ребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови
сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства
на потребителите или с други
средства, различни от тези по
договора).
• Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
• Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Компонент 3:
Всички
разходи по
дейностите
следва да
са
обвързани
и
пряко
произтича
щи
от
мерки за
превенция
и борба с
последици
те
от
COVID19:
- разходи
за
персонал;;
- разходи
за
материали
и
консумати
ви ;
- разходи
за наем на
превозни
средства,
гориво, др.
- непреки
разходи

НП

Март 2020

Април
2020

Не

Не

НП

Съгласно
разпределение в
УК
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УСЛУГИ
ЗА СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ И
ПОДКРЕПА ЗА
РАННО
РАЗВИТИЕ

Общата цел на операцията е да
допринесе за повишаването качеството на живот, социалното
включване и ранното детско развитие чрез подкрепа за създаване
и изпълнение на интегрирани услуги 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 бедност, социално изключване и маргинализация.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

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

Не

30 млн.
лв.

Общини /райони на общини/
Допустими
партньори:
1.Неправителствени
организации;
2.Работодатели;
3.Доставчици на социални услуги;
Асоциирани
партньори:
1.Териториални структури
на
Агенцията
по заетостта,
Агенцията за
социално
подпомагане
и
Държавната агенция
за закрила на
детето ;
2.Регионални
здравни инспекции;
3.Регионални управления по образование.

Направление „Подобряване
достъпа до заетост и образование”
•Активиране на икономически неактивни лица;
•Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;
•Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
•Работа с родители, с цел създаване на предпоставки за образователна интеграция на децата и учениците в образователните институции и превенция 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 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;
•Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните
семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;

Разходите
по Компонент 3 са
допустими
от
16.03.2020
г.
Разходи за
персонал;
Разходи за
материали
и консумативи;
Разходи за
материални/нематериални активи;
Разходи за
услуги;
Разходи за
СМР
Непреки
разходи.

НП

май 2020

август
2020

Не

Да

НП

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

Допустимо
е
опростено отчитане
на
разходите
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•Подобряване достъпа до
здравеопазване и промоция на
здравето чрез подкрепа за
осигуряване на здравна детска консултация и дейности
по превенция на заболяванията;
•Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи
родители за формиране и развитие на родителски умения;
•Семейно консултиране и
подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за
семейно планиране, индивидуална работа;
•Осигуряване на транспорт с
цел посещаване на интегрираните услуги, детска градина,
мобилна работа и др.;
•Подкрепа за дейността на семейните центрове за деца.
•Супервизия на предоставяне
на услугите.
Направление „Развитие на
местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи”
•Общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на маргинализираните общности;
•Организиране на публични
събития, срещи и дискусии с
представители на маргинализираните общности, местната
общност, заинтересованите
страни и медиите за:
-постигане на положителна
промяна на обществените
нагласи към проблемите на
най-маргинализираните
групи от сегрегрираните райони;
идентифициране на
мерки за подобряване социал-
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НОВА
ДЪЛГОСРОЧНА
ГРИЖА
ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И
ХОРАТА
С
УВРЕЖДАНИЯ –
етап 2
предоставяне на
новите
услуги

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 операцията е извеждане
на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните
институции, превенция на институционализацията на тези лицачрез предоставяне на социални
услуги в общността за дневна и
почасова грижа и подкрепа и предоставяне на социални услуги от
резидентен тип (Дневни центрове
за подкрепа на лица с различниформи на деменция и техните семейства и 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).
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.
Изпълнението на процедурата ще
обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на цялата страна, за които
е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж”.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Процедура на
директно
предоставяне, съгласно чл.
25, ал.1,
т.2
на
ЗУСЕСИФ.

НЕ

20 млн.
лева

Кандидати:
Общини

ното включване на маргинализираните общности от сегрегираните райони.
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 разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми
на деменция и възрастни хора
в невъзможност за самообслужване)
2. Предоставяне на услугите в
създадените центрове за период
до 1 година.
3.Разработване на вътрешни
правила за дейността на услугите.
4.Подбор, наемане, обучение
на персонала в създадените услуги – начално и надграждащо,
и осигуряване на супервизия и
подкрепа при предоставянето
на услугите.

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

НП

юни 2020

Юни
2022

Решение
на
Комисията от
20 декември
2011
година
относно
прилагането
на
член
106,
параграф 2
от договора
за ЕС
/УОИ
И
(нотифицирано
по
номер
С
2011)
9380)

ДА

НП

НП

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМ ИНАЦИЯТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД“
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5 ПОДКРЕПА ЗА
СОЦИАЛНАТА
И СОЛИДАРНА
ИКОНОМИКА

6 ПОДКРЕПА
НА НАЦИОНАЛНАТА
ТРАНСПЛАН-

Основната цел на операцията е подобряване качеството на провежданата политика в сферата на социалната и солидарна икономика,
чрез модернизиране на процесите
по планиране и нейното управление на основата на въведен иновативен инструментариум. За достигане основната цел на операцията
ще се изгради дигитална платформа (мрежа) на субектите на
провежданата политика в областта на социалната и солидарна
икономика.

Основната цел на операцията е да
подкрепи развитието и поддържането на съвременна национална
трансплантационна система в Република България и да спомогне
за преодоляване изоставането на
страната ни в областта на трансплантациите.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
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

2 млн. лв.

12 млн.
лв.

Кандидат:
1.Проучване в сферата на социМинистерсалната икономика и социалтво на труда ната отговорност.
и социалната 2.Изграждане, внедряване и
политика
развитие на дигитален социално иновативен инструмент, в
подкрепа ефективността и
ефикасността на политиката
по социална икономика и социална отговорност, с цел подобряване на инструментариума за реализиране на социални политики и стимулиране
развитието на служителите,
работещи в тази сфера.
3.Предоставяне на обучения на
служителите работещи в сферата на социалната и солидарна икономика, с цел повишаване на административния
капацитет.
4.Разработване на анализи за
развитието и динамиката на
процесите в дигиталната платформа, с цел укрепване и повишаване на административния капацитет в звената и в
подкрепа и адаптиране на политиките в сферата на социалната и солидарна икономика и
социалната отговорност и анализ 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 солидарна икономика.
Кандидат:
• Анализ на нуждите от обучеМинистерст- ние на медицинските специавото на здра- листи в областта на донорствеопазването вото и трансплантациите.
• Проучване на опита и добрите
Партньор:
лечебни практики на водещи
Изпълниевропейски центрове по транстелна аген- плантации.

Разходи за
персонал;

НП

май 2020

юни 2020

НП

НП

НП

НП

НП

април 2020

юни 2020

НП

НП

НП

НП

Разходи за
материали
и консумативи;
Разходи за
материални/нематериални активи;
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.
Допустимо
е
опростено отчитане
на
разходите

Разходи за
персонал;
Разходи за
материали
и консумативи;
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ТАЦИОННА
СИСТЕМА В
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗУСЕСИФ.

ция „Меди- • Организиране и провеждане на
цински над- обучения
на
медицински
зор“
екипи от лечебни заведения –
донорски бази, трансплантационни центрове и трансплантационни центрове на хемопоетични стволови клетки и на
служители в Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“:
- Обмяна на опит и добри лечебни практики с водещи европейски центрове по трансплантации;
- Провеждане на периодични
обучения в България от чуждестранни и български лектори;
- Обучения във водещи европейски центрове на специалисти от лечебни заведения;
- Дистанционни обучения.
• Подкрепа за реализацията на
стратегическите насоки в сферата на трансплантациите.

Разходи за
материални/нематериални активи;
Разходи за
услуги;
Непреки
разходи.
Допустимо
е
опростено отчитане
на
разходите
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