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№ 

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 Концеп-

ция 1 - 

Грижа за 
деца на 

работното 

място 

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. 

Работода-

тели 
Дейностите са примерни, 

предстои да бъдат уточнени: 

1. Подбор на безработни лица, 
регистрирани в ДБТ, за опре-

деляне на възможностите им за 

включване в заетост, свързана 
с полагане на грижи за деца. 

2. Включване на безработни 

лица в обучение. 
3. Адаптиране и оборудване на 

подходящо помещение при ра-

ботодатели за полагане на 
грижи за деца. 

Предстои 

да бъде 

уточнено. 
Допустимо 

е опрос-

тено отчи-
тане на 

разходите.  

НП Предстои 

да бъде 

уточнено 

Предстои 

да бъде 

уточнено 

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

2  

Концеп-

ция 2 

 

 

 

 

 

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 (висока безработица, 

ниски доходи, ограничен достъп 

до публични услуги, територи-
ална сегрегация, пространствена 

изолация и др.) 

 

Проце-
дура на 

директно 

предоста-
вяне, съг-

ласно чл. 

25, ал.1, 
т.2 на 

ЗУСЕ-

СИФ 

Не 15 млн. 
лв. 

Общини Дейностите са примерни, 

предстои да бъдат уточнени 

и детайлизирани: 

 Дейностите ще спомогнат за 
изпълнението на следните нап-

равления: 

I. Направление „Подобряване 
достъпа до заетост”; 

II. Направление „Подобряване 

достъпа до образование”‘ 
III. Направление „Подобряване 

достъпа до социални и здравни 

услуги”; 
IV. Направление „Развитие на 

местните общности и преодо-

ляване на негативните стерео-
типи”. 

Предстои 
да бъде 

уточнено. 

Допустимо 
е опрос-

тено отчи-

тане на 
разходите. 

НП Предстои 
да бъде 

уточнено 

Предстои 
да бъде 

уточнено 

НЕ НЕ НП Предс-
тои да 

бъде 

уточ-
нено 

 

 


