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Указания за планиране на индикатора за продукт „Население, 

ползващо подобрените социални услуги” 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

 

1. Обхват и цели: 

Настоящите Указания са предназначени за бенефициенти, които подготвят 

проектни предложения и изпълняват договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

(ПО1) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). 

Указанията имат за цел да предоставят на бенефициентите синтезирана и 

систематизирана информация относно начина за планиране на индикатора за продукт 

„Население, ползващо подобрените социални услуги” за проекти от група дейности 

„Социална инфраструктура“ за обекти: центрове за временно настаняване, кризисни 

центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. 

Указанията се издават предвид факта, че индикаторът за продукт „Население, 

ползващо подобрените социални услуги” е специфичен за ОПРР индикатор, за който 

няма обща дефиниция и методология за планиране и отчитане на ниво ЕС. 

 

2. Прилагане на унифициран подход за планиране на целевата стойност на 

индикатора: 

Определянето на целевата стойност на индикатора „Население, ползващо 

подобрените социални услуги” в съответните проектни предложения трябва да се 

базира на официални източници на информация, поддържани от компетентните органи 

в сферата на социалната политика на национално, на регионално и/или на местно 

равнище. 

В стойността на индикатора следва да бъдат включени и изчислени 

представителите на целевата група „Потенциални ползватели на социалната услуга“. 

Тази целева група включва хора, с които трябва да се работи превантивно, както и хора, 

изложени на риск от бедност и социално изключване в общините. Тук се включват 

следните потенциални ползватели на социалните услуги: 

 Деца в риск и техните семейства: 

 Дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от 

родителски права или чиито родителски права са ограничени, или 

детето е останало без тяхната грижа; 

 Дете, което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или 

всякакво друго нехуманно или унизително отношение или 

наказание в или извън семейството му; 
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 Дете, за което съществува опасност от увреждане на неговото 

физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално 

развитие: 

 Дете, което страда от увреждане, както и труднолечими 

заболявания, констатирани от специалист; 

 Дете, за което съществува риск от отпадане от училище  или което 

е отпаднало от училище. 

 Възрастни в риск и техните семейства: 

 Лице в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност 

за водене на независим и самостоятелен живот; 

 Лице с увреждане или за което съществува опасност от увреждане 

на  неговото физическо, психическо и социално благополучие; 

 Лице в риск от социална изолация и социално изключване; 

 Лице в риск от изпадане в бедност. 

В целевата група се включват още жертви на трафик, насилие и други форми на 

експлоатация, различни форми на зависимости, жертви на измами (имотни, 

финансови), деца в риск, социално слаби възрастни хора, нуждаещи се от жилище лица 

и семейства, лица, получаващи социални помощи или помощи за отопление, уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 

положение.  

Източници на информация за планиране на стойността на индикатора следва да 

бъдат различни общински документи и документи на други институции (напр. 

Агенцията за социално подпомагане и нейните регионални дирекции за социално 

подпомагане) – напр. поддържани в актуалност регистри от съответната дирекция 

„Социално подпомагане“ (чл. 21 от Закона за закрила на детето): регистри на деца, 

нуждаещи се от специална закрила, регистри на деца под полицейска закрила, регистри 

на деца, необхванати от образователната система или отпаднали от нея деца в 

предучилищна и училищна възраст, регистри на деца, настанени в семейства на 

роднини или близки, регистри на деца, настанени в приемни семейства, регистри на 

деца, настанени в специализирани институции, регистър на ползвателите на социални 

услуги за деца и възрастни в риск от социална изолация на територията на съответната 

община, протоколи, листи на нуждаещи се от жилище, справки за бездомни лица и за 

хора, получаващи социални помощи, информация за възрастни и самотни хора и за 

деца до 18 години от ЕСГРАОН към общините и др. Източниците на информация за 

планиране на стойността на индикатора се определят в зависимост от спецификата на 

социалната услуга, предмет на проектното предложение по ОПРР.  

Стойността на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените 

социални услуги” следва да представя сумарно броя на представителите на 

горепосочената целева група на потенциалните ползватели, определен в съответния 

документ/регистър, приложим за съответния вид/обект на социална инфраструктура. 
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В индикатора не се включва броят на служителите (персонала), ангажирани с 

предоставяне на услугата.  

Във формуляра за кандидатстване бенефициентите следва да представят 

информация за начина, по който са остойностили целевата стойност на индикатора (в 

съответствие с данните от съответните регистри), както и съответния източник на 

информация, от който е почерпена необходимата информация и данни.  

УО на ОПРР си запазва правото да издаде допълнителни указания към 

бенефициентите относно начина за отчитане и верифициране на постигнатата стойност 

на индикатора към момента на приключване на съответния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 


