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ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1 

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г. 
№ 
по 
ре
д 

Наименование 
на  процеду-

рата  

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 проце-

дурата (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дей-
ности 

Категории 
допустими 

разходи 

Мак-
сима-
лен  

% на 
съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на обя-
вяване на 

процедурата4 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

помощ9 

минимален макси-
мален 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” 

1 РАБОТА    Преодоляване на регионалните 
диспропорции на пазара на 
труда и повишаване на зае-
тостта и трудовите умения на 
безработни лица (вкл. дългот-
райно безработни).  

 Повишаване на икономичес-
ката активност и подобряване 
достъпа до заетост за търсе-
щите работа безработни лица и 
активиране на неактивни лица. 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне 

Не До 80 млн.лв  Агенция по 
заетостта 

 Дейностите са свързани с 
активиране на неактивни 
лица, с мотивиране на без-
работни за активно пове-
дение на пазара на труда, 
предоставяне на обучение 
за придобиване или пови-
шаване на професионал-
ната квалификация на без-
работни лица, достъп до 
заетост, услуги за населе-
нието. 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-

100
% 

Януари  
2018 

Януари  
2018 

Не НП 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“. Приложимият  режим на държавна помощ/минимална помощ/непомощ ще бъде определен на по-късен етап (напр. в процеса на съгласуване с МФ по реда на Наредба № 4 от 22.07.2016 г.) 
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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мата наци-
онална 
уредба 

2 ОГРАНИ-
ЧАВАНЕ И 
ПРЕВЕН-
ЦИЯ НА 
НЕФОР-

МАЛНАТА 
ИКОНО-
МИКА - 2 

Надграждане на действащите по-
литики и инструменти за борба с 
неформалната икономика чрез 
разкриване на формите и моде-
лите на проявление на неформал-
ната икономика и идентифици-
ране на количествените характе-
ристики на това явление. Разра-
ботване на мерки за намаляване на 
размера на неформалната иконо-
мика и ограничаване на недекла-
рираната заетост с цел подобря-
ване на условията на труд, на ка-
чеството на заетост и на постъпле-
нията в социално–осигурителните 
системи на основата на разкрити 
тенденции и предизвикателства в 
проявленията на неформалната 
икономика. 

Проце-
дура на 
подбор 

Не До 2 312 000 
лева 

Национално 
представи-
телни орга-
низации на 
работодате-
лите и на ра-
ботниците и 
служителите 

Надграждане и подкрепа 
на нови практики, насо-
чени към борба със сивата 
икономика и недеклари-
раната заетост в предпри-
ятията на базата на изс-
ледване, разработване и 
помощ за прилагане на 
добри практики и инова-
тивни системи от и за ре-
алния бизнес, с оглед по-
добра адаптация на пред-
приятията и работещите в 
тях към променящите се 
условия, въвеждане на 
нови и гъвкави форми на 
заетост за подобряване 
състоянието на работе-
щите и на средата в пред-
приятията и пилотно тес-
тване на моделите. 

 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онална 
уредба 

100
% 

Март   
2018 

Април  
2018 

пред-
стои 
да 

бъде 
уточ-
нено 

предс-
тои да 
бъде 
уточ-
нено 

НП В 
слу-
чаите 
на 
при-
ложи-
мост 
на 
Рег-
ла-
мент 
(ЕО) 
№ 
1407/
2013, 
мак-
си-
мал-
ният 
раз-
мер 
на по-
мощт
а е 
391 
166 
лв. 

3 ПЪТ КЪМ 
ЗАЕ-

ТОСТТА 

Основната цел на операцията е да 
се разработи и апробира кохерен-
тен инструментариум, който да 
допринесе за активирането на не-
активните лица и да приобщи на 
пазара на труда безработните, вкл. 
дълготрайно безработните лица и 
икономически неактивни, в т.ч. 
обезкуражени лица над 30 го-
дишна възраст. 

Проце-
дура на 
подбор 

Не До 1 100 000 
лв. 

Национално 
представи-
телни орга-
низации на 
работодате-
лите и на ра-
ботниците и 
служителите 

 Разработване на инстру-
ментариум за активиране 
на неактивни и безработни 
лица от 30 до 54 и над 54 
годишна възраст и включ-
ване на безработните, вкл. 
дълготрайно безработните 
лица и икономически не-
активни лица, в т.ч. обез-
куражените лица в пазара 
на труда; 

 Апробиране на инструмен-
тариума; 

 Оценка на въздействието 
от апробирането на инст-
рументариума. 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онална 
уредба 

100
% 

Март   
2018 

Април  
2018 

пред-
стои 
да 

бъде 
уточ-
нено 

предс-
тои да 
бъде 
уточ-
нено 

НП НП 

4 ПОДКРЕПА 
ЗА ПОВИ-
ШАВАНЕ 

Подобряване адаптивността на 
предприятията и заетите лица към 
променящите се икономически 
условия чрез въвеждане на нови 

Проце-
дура на 
подбор 

Не До 3 180 000 
лв. 

Национално 
представи-
телни орга-
низации на 

• Провеждане на изследва-
ния за качеството и пара-
метрите на социалния диа-

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 

100
% 

Март   
2018 

Април  
2018 

пред-
стои 
да 

бъде 

предс-
тои да 
бъде 

НП НП 
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АДАПТИВ-
НОСТТА 
НА ЗАЕ-

ТИТЕ 
ЛИЦА И 

ПРЕДПРИЯ-
ТИЯТА 

КЪМ ПРО-
МЕНЯ-

ЩИТЕ СЕ 
ИКОНОМИ-
ЧЕСКИ УС-

ЛОВИЯ 

системи, практики и инструменти 
за подобряване на индустриал-
ните отношения, като предпос-
тавка за по-ефективен социален 
диалог.  

 
Прилагане на подходи за комп-
лексно усъвършенстване на соци-
алния одит и социалния диалог, 
съвместно с работодатели и заети 
лица, насочени към повишаване 
адаптивността на предприятията 
чрез подобряване качеството на 
работните места и ограничаване 
полагането на труд при неблагоп-
риятни и недостойни условия пос-
редством подписване на нови 
КТД, включващи допълнителни 
правила и инструменти за контрол 
и спазване на постигнатите дого-
ворености. 

работодате-
лите и на ра-
ботниците и 
служителите 

лог в условията на индуст-
риалните промени в 10 (де-
сет) икономически сфери; 

• Анализи за установяване 
на състоянието и необхо-
димостта от разработване 
и въвеждане на социални 
стандарти по браншове в 
конкретните 10 икономи-
чески сфери; 

• Разработване на 
схеми/общи правила за со-
циални стандарти в конк-
ретните 10 (десет) иконо-
мически сфери; 

• Разработване на инова-
тивни инструменти (с кон-
кретно измерими пара-
метри, алгоритъм, прило-
жения) за установяване на 
социални стандарти въз 
основа на разработените 
общи правила; 

• Разработване на инова-
тивни модели за осъщест-
вяване на интегриран со-
циален одит и интегриран 
социален диалог.  

• Разработване на „зелени“ 
модели за организация на 
труда и устройването на 
работната среда; 

• Разработване на пътни 
карти за разработване на 
КСО; 

• Провеждане на кампания, 
насочена към заетите лица 
и работодателите от пред-
приятията в конкретните 
10 икономически сфери; 

• Пилотна фаза за въвеж-
дане на разработените ин-
струменти за установяване 
на социални стандарти и 
иновативни модели за осъ-
ществяване на интегриран 
социален одит и интегри-
ран социален диалог; 

Оценка на въздействието. 

на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онал-на 
уредба 

уточ-
нено 

уточ-
нено 
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5 ПОДОБРЯ-
ВАНЕ 

АДAПТИВ-
НОСТТА 
НА ЗАЕ-

ТИТЕ 
ЛИЦА И 
УКРЕП-

ВАНЕ НА 
КОЛЕК-

ТИВНОТО 
ТРУДОВО 
ДОГОВА-
РЯНЕ НА 

ТЕРИТОРИ-
АЛНО И 

СЕКТОРНО 
РАВНИЩЕ 

Подкрепа за развитието на проце-
сите на разширяване на социалния 
диалог и колективното трудово 
договаряне, като предпоставка за 
подобряване условията на труд, 
спазване на основните трудови, 
социални и осигурителни права на 
работниците и служителите,  оси-
гуряване на тяхната защита, както 
и подобряване на адаптивността 
им. 

Проце-
дура на 
подбор 

Не До 2 700 000 
лв. 

Национално 
представи-
телни орга-
низации на 
работодате-
лите и на ра-
ботниците и 
служителите 

 Подкрепа и развитие на 
партньорските взаимоот-
ношения между федераци-
ите, синдикатите и съю-
зите и съответните бран-
шови организации на ра-
ботодателите в България; 
Развитие на диалога, с цел 
създаване на предпоставки 
за договаряне на мини-
мални възнаграждения по 
сектори, икономически 
дейности и квалификаци-
онни групи професии.  
Консултиране на работни-
ците и служителите в 
предприятия в областта на 
КТД и изпълнение на Ди-
ректива 91/533/EC за ин-
формиране на работни-
ците и служителите за ус-
ловията им по трудово 
правоотношение. 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онал-на 
уредба 

100
% 

Март   
2018 

Април  
2018 

пред-
стои 
да 

бъде 
уточ-
нено 

предс-
тои да 
бъде 
уточ-
нено 

НП НП 

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

6 ПРОДЪЛ-
ЖАВАЩА 

ПОДК-
РЕПА ЗА 
ДЕИНС-

ТИТУЦИ-
ОНАЛИ-

ЗАЦИЯ НА 
ДЕЦАТА И 

МЛАДЕ-
ЖИТЕ- 
ЕТАП 2 

 
 

• Подкрепа за реализиране на мо-
дели за качествена алтернативна 
грижа за децата и младежите, нас-
танени в ДДЛРГ, ДМСГД, вклю-
чително и за децата с увреждания 
и децата с потребност от посто-
янна медицинска грижа, гаранти-
раща им живот в семейна среда и 
равен достъп до услуги за соци-
ално включване; 
• Създаване и предоставяне на со-
циални и интегрирани здравно-со-
циални услуги в общността, осно-
вани на нуждите на всяко дете и 
младеж;  
• Закриване на всички ДДЛРГ и 
ДМСГД. 
 
Изпълнението на процедурата ще 
обезпечи предоставянето на но-
вите услуги в общността на тери-
торията на цялата страна, за които 
е изградена подходящата инфрас-

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне 

Не 74 050 060 
лв. (съгласно 
Актуализи-
рания план 
за действие) 

 
Компонент 

1:  
55 605 196 

лв. 
 

Компонент 
2: 

18 444 864 
лв. 

КОМПО-
НЕНТ 1: 
Кандидати: 
Общини, по-
лучили фи-
нансиране по 
Оперативна 
програма 
„Региони в 
растеж” 
2014-2020 за 
изграждане 
на социална 
инфраструк-
тура за но-
вите услуги  
 
 
 
КОМПО-
НЕНТ 2: 
Кандидат: 
Министерс-
тво на здра-
веопазването 

КОМПОНЕНТ 1: 
• Подбор и наемане на пер-
сонала, ангажиран в социал-
ните услуги за деца и мла-
дежи, предвидени да бъдат 
разкрити от общините на съ-
ответната целева територия. 
• Дейности по преместване 
на децата и младежите от це-
левата група и настанява-
нето им в новоразкритите 
услуги от резидентен тип 
или в алтернативна грижа, 
както и ползването на днев-
ните и консултативните 
форми на социални услуги; 
• Предоставяне на новите 
социални услуги за деца и 
семейства; 
 
КОМПОНЕНТ 2: 
• Подбор, наемане, обучение 
и супервизия на персонала, 
ангажиран в интегрираните 
здравно-социални услуги за 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онална 
уредба  

100
% 

Февруари  
2018 

Септември 
2020 

Не Да, 
по от-
ноше-
ние на 
иконо-
мичес-

ката 
дей-
ност 

на пар-
тньо-
рите 

НП В 
слу-
чаите 
на 
при-
ложи-
мост 
на 
Рег-
ла-
мент 
(ЕО) 
№ 
1407/
2013, 
мак-
си-
мал-
ният 
раз-
мер 
на по-
мощт
а е 
391 
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труктура със средства от Опера-
тивна програма „Региони в рас-
теж”. 

 
Партньори: 
НПО, дос-
тавчици на 
соц.услуги, 
леч.заведе-
ния 

деца, предвидени да бъдат 
разкрити от МЗ; 
• Дейности по подготовка за 
преместване на децата от це-
левата група и настанява-
нето им в новоразкритите 
услуги и алтернативна 
грижа; 
• Предоставяне на новите 
интегрирани здравно-соци-
ални услуги за деца и се-
мейства.  
• Предоставяне на патро-
нажна грижа в 28 области в 
страната, както и необходи-
мите за целта ремонти, обза-
веждане и оборудване, вкл. 
закупуване на транспортни 
средства за извършване на 
мобилната работа“.  Подбор, 
наемане, обучение и супер-
визия на персонала, ангажи-
ран в патронажната грижа. 

166 
лв. 

7 НОВ 
ШАНС ЗА 

СОЦИ-
АЛНО 

ВКЛЮЧ-
ВАНЕ 

Операцията е насочена към подк-
репа за социалното включване на 
хората с увреждания с оглед улес-
няване достъпа им до заетост пос-
редством пилотно тестване и при-
лагане на практика на нов подход 
за експертно определяне на рабо-
тоспособността на хората с ув-
реждания.  

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне 

Не 1 000 000 Агенция за 
социално 
подпомагане 
 
 

Извършване на оценка на ув-
реждането и на работоспо-
собността на включените 
хора с увреждания съгласно 
ICF стандартите на СЗО чрез 
интегрирани комплексни 
мерки, в т.ч. специализирана 
подкрепа, терапевтична и 
специализирана помощ и 
др.; 
  
Мотивационна и/или психо-
логическа подкрепа за ли-
цата с увреждания и техните 
семейства, според тяхната 
индивидуална потребност; 
Извеждане на препоръки от 
пилотното практическо при-
лагане на ICF стандартите. 

Разходи за 
персонал; 
 
Разходи за 
материал-
ни активи; 
 
Разходи за 
услуги; 
 
Разходи за 
публич-
ност; 
 
Непреки 
разходи. 

100
% 

Юни  
2018 

    Юли  
2018 

Не Да НП В слу-
чаите 
на 
при-
ложи-
мост 
на 
Рег-
ла-
мент 
(ЕО) 
№ 
1407/
2013, 
мак-
си-
мал-
ният 
раз-
мер 
на по-
мощт
а е 
391 
166 
лв. 
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 ОСИГУРЯ-
ВАНЕ НА 
ПАТРО-
НАЖНА 

ГРИЖА ЗА 
НУЖДА-
ЕЩИ СЕ 
ЛИЦА С 
УВРЕЖ-

ДАНИЯ И 
ВЪЗРАС-

ТНИ ХОРА 
 

/КОНЦЕП
ЦИЯ/ 

Подобряване качеството на живот 
и на достъпа до услуги за соци-
ално включване в отговор на ком-
плексните потребности, включи-
телно и здравни на хора с увреж-
дания и хора над 65 г. в невъзмож-
ност за самообслужване чрез пре-
доставяне на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални 
услуги  

Проце-
дура на 
подбор на 
проекти 

Не 30 000 000 
лв. 

Частни дос-
тавчици на 
здравно-со-
циални ус-
луги със за-
дължителни 
партньори 
общини и МЗ 
или МЗ със 
задължи-
телни парт-
ньори об-
щини и час-
тни достав-
чици на 
здравно-со-
циални ус-
луги 

Предоставяне на почасови 
мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги за 
нуждаещи се лица с увреж-
дания и възрастни хора във 
всички 28 области в стра-
ната (със ситуирано управ-
ление на услугата във всеки 
областен град); 
Разработване и прилагане на 
програма/методика за пре-
доставяне на патронажната 
грижа; 
 
Разработване на програма за 
обучение на медицинските 
специалисти и специалис-
тите в областта на социал-
ните услуги, предоставящи 
патронажната грижа; 
 
Обучение и супервизия на 
персонала. Предоставяне на 
психологическа подкрепа, 
консултиране. 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онал-на 
уредба 

 Март  
2018 г. 

Април 
2018г. 

Пред-
стои 
да 
бъде 
уточ-
нено 

Предс-
тои да 
бъде 
уточ-
нено 

НП НП 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И УСЛО-

ВИЯТА НА ТРУД” 
8 ПОДОБ-

РЯВАНЕ 
НА ЕФЕК-

ТИВ-
НОСТТА 

НА ПОЛИ-
ТИКАТА 

ПО ДОХО-
ДИТЕ И 

ПРИГОД-
НОСТТА 
ЗА ЗАЕ-

ТОСТ НА 
БЪЛГАРС-

КИТЕ 
ГРАЖ-
ДАНИ  

Общата цел на операцията е по-
добряване ефективността на поли-
тиката по доходите и координаци-
ята ù с други релевантни пуб-
лични политики. С реализиране на 
операцията ще се създадат усло-
вия за ефективно прилагане, наб-
людение, координиране, отчитане 
и оценяване на  политиката в об-
ластта на жизненото равнище и 
доходите  в страната и в региона-
лен аспект. 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне 

Не 200 000 лв. МТСП Дейностите са свързани с из-
граждане и доразвиване на 
система за наблюдение из-
пълнението на политиката в 
областта на жизненото рав-
нище и доходите от труд, с 
акцент върху заетите на ми-
нимална работна заплата и 
близка до нея с цел борба с 
бедността сред работещите 
по области и региони на пла-
ниране, както и с осъществя-
ване на оценка на въздейст-
вието от изпълнението на 
политиката. Ще се създаде 
механизъм за координация и 
партньорство с гражданс-
кото общество и местните 
власти относно изпълнени-
ето на политиката в областта 
на жизненото равнище и до-

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онална 
уредба 

100
% 

Март  2018 Април 
2018 

Не НП НП НП 
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ходите от труд. Ще се разра-
ботят мерки за активизиране 
на социалния диалог в об-
ластта на доходите от труд и 
жизненото равнище  на реги-
онално и областно ниво. 

9 ПОДОБ-
РЯВАНЕ 

НА УСЛО-
ВИЯТА НА 

ТРУД В 
БЪЛГА-

РИЯ ЧРЕЗ 
НАМАЛЯ-
ВАНЕ НА 
УСЛОВИ-

ЯТА ЗА 
ДИСКРИ-
МИНАЦИ-

ЯТА 

Систематизиране на практиките 
за равни възможности и недискри-
минация с цел насърчаване, инс-
титуционализиране и сертифици-
ране на политиките по равенство 
и недискриминация на работното 
място.  
Разработване и пилотно прила-
гане на механизъм за сертифици-
ране и въвеждане на стандарт за 
недискриминация в сферата на за-
етостта. 
Разработване на стратегия за отк-
риване, установяване и противо-
действие на скритата дискримина-
ция 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне 

Не 1 215 000 лв. КЗД 
 
Партньор: 
МТСП 

Изготвяне на социологи-
ческо проучване с цел иден-
тифициране на застраше-
ните от дискриминация 
групи в сферата на упражня-
ване правото на труд по раз-
лични признаци за дискри-
минация, скрита и множест-
вена дискриминация. 
Провеждане на качествено 
изследване на уязвимите 
групи на регионален прин-
цип. 
Систематизиране на практи-
ките за равни възможности и 
недискриминация Пилотно 
тестване на разработения 
механизъм за сертифици-
ране сред работодатели. 
Обучение на служители във 
връзка с разработения меха-
низъм за сертифициране.  
Разработване на стратегия за 
откриване, установяване и 
противодействие на скри-
тата дискриминация. 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онал-на 
уредба 

100
% 

Февруари 
2018 

Март 2018 Не НП НП НП 

1
0 

ИЗГРАЖ-
ДАНЕ НА 

СИСТЕМА 
ЗА КОНТ-

РОЛ 
ВЪРХУ    

ЕКСПЕР-
ТИЗАТА 

НА  РАБО-
ТОСПО-

СОБ-
НОСТТА 

Създаване на капацитет за анализ 
и идентифициране на рисковете 
при оценката на експертизата на 
работоспособността; 
Подобряване на качеството на ек-
спертизата на работоспособността 
чрез дигитализация и съкраща-
ване на сроковете за контрол; 
Превенция на злоупотреби и 
грешки при оценката на експерти-
зата на работоспособността; 
Повишаване на качеството и сък-
ращаване на сроковете за обслуж-
ване на осигурените лица чрез 
разработване и внедряване на 
Електронно осигурително досие. 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне 

Не 5 000 000 лв. НОИ 
 

Създаване на капацитет за 
анализ и идентифициране на 
рисковете при оценката на 
експертизата на работоспо-
собността. 
Подобряване на качеството 
на експертизата на работос-
пособността 
Проучване и въвеждане на 
добри практики за дистанци-
онно обслужване на населе-
нието в отдалечените места.. 
Изграждане на капацитет на 
служители на НОИ за изпъл-
нение на контролни функ-
ции в сферата на експерти-
зата на работоспособността 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онал-на 
уредба 

100
% 

Февруари 
2018 

Март 2018 Не НП НП НП 
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и за обслужване в отдале-
чени места, вкл. обучения и 
семинари 
Обезпечаване на новите кон-
тролни функции на НОИ 
Разработване и внедряване 
на софтуер за реализация на 
политиката в сферата на со-
циалното осигуряване – 
електронно осигурително 
досие. 

 ЕДИННА 
СИСТЕМА 
ЗА СЪХРА-
НЕНИЕ, 
УПРАВЛЕ-
НИЕ И 
АНАЛИЗ 
НА 
ДАННИ 
(ECCУАД) 
В МТСП 
 
/КОЦЕП-
ЦИЯ/ 

Създаване на единна система за 
съхранение, управление и анализ 
на данни, базирана върху единен 
интерфейс за достъп до масивите 
от данни и подобряване взаимо-
действието между институции и 
доставчици на социални услуги на 
национално и регионално ниво. 
Укрепване на капацитета на слу-
жителите в системата на МТСП и 
повишаване ефективността и ефи-
касността на тяхната работа пос-
редством автоматизиране и улес-
няване на дейността по събиране и 
анализ на информация. 
 
 

Проце-
дура на 
директно 
предоста-
вяне 

Не 5 220 000 лв. МТСП Преглед и анализ на теку-
щото състояние на отдел-
ните съществуващи сис-
теми, влизащи в обхвата на 
операцията. 
 
Проектиране и създаване на 
единната система за съхра-
нение, управление и анализ 
на данните в МТСП в едно с 
Data Disaster център и Help 
Desk система. Концептуална 
архитектура. 
 
Обучение на служителите за 
опериране, наблюдение, об-
служване и администриране 
на информационната сис-
тема. 
 
Поддръжка и управление на 
промените по системата. 

В съответ-
ствие с раз-
поредбите 
на Регла-
мент 
1303/2013 
г. и Регла-
мент 
1304/2013 
г.,  ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-
мата наци-
онал-на 
уредба 

100
% 

Март  
2018 г. 

Април 
2018 г. 

Не НП НП НП 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС 4 – ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
1
1 

ТРАНС-
НАЦИО-
НАЛНИ 
ПАРТ-

НЬОРС-
ТВА 

/нов прием/ 
 

Операцията цели да допринесе за 
трансфера и въвеждането на соци-
ални иновации, добри практики, 
партньорски подходи към нами-
ране на решения за общи проб-
леми, изграждане на специфични 
умения за партньорство и др., в 
сферите на пазара на труда, соци-
алното включване, здравеопазва-
нето, равните възможности и не-
дискриминацията, условията на 
труд и изграждането на админист-
ративния капацитет в тях. 
 

Проце-
дура за 
подбор  
на про-
екти в 
рамките 
на коор-
динирана 
покана на 
ниво ЕС 

НП 3,5 млн. лв. Всички до-
пустими кан-
дидати по 
ПО 1, 2 и 3 на 
ОПРЧР 

  Изготвяне на специ-
фични анализи и изс-
ледвания на опита на 
други държави- 
членки; 

 Обмен на персонал, ръ-
ководители на прог-
рами и проекти, обуча-
ващи, представители на 
заинтересованите 
страни, както и на 
представители на целе-
вите групи; 

Съгласно 
Регламент 
(ЕС) № 
1303/2013 
г. и Регла-
мент (ЕС) 
№ 
1304/2013 
г., ЗУСЕ-
СИФ, 
както и 
приложи-

100 
% 

Февруари 
2018 г. 

 
(съгласу-

ван срок на 
ниво ЕС 

със стра-
ните-

членки, 
участващи 
в коорди-
нираната 
покана)   

11 май 
2018 г  

 
(съгласу-

ван краен 
срок на 

ниво ЕС със 
страните-

членки, 
участващи 
в координи-
раната по-

кана)   

НП При-
лага се 
Регла-
мент 
(ЕС) 
№ 

1407/ 
2013 г. 

 

50 000 
лв. 

200 0
00 лв. 
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 Организация на пуб-
лични събития, семи-
нари, работни диску-
сии и обучения с цел 
насърчаване обмена на 
опит, информация, 
добри практики и ино-
вативни подходи 
между партньорите и 
другите заинтересова-
ните страни; 

 Повишаване на капаци-
тета на партньорите и 
заинтересовани страни 
по отношение разра-
ботването, прилага-
нето, мониторинга и 
оценката на добри 
практики и иновативни 
подходи; 

 Изграждане на и/или 
включване в партньор-
ски мрежи, туининг 
(побратимяване); 

 Съвместно или коорди-
нирано провеждане на 
социални експери-
менти чрез адаптиране 
и/или валидиране на 
иновативни модели, 
практики, услуги, про-
дукти и помощни сис-
теми от други държави; 

 Пилотно прилагане на 
разработени инова-
тивни подходи и мо-
дели. 

 Дейности за оценка на 
постигнатите резултати 
от гледна точка на при-
ложимостта на него-
вите иновативни еле-
менти 

 Дейности за разпрост-
ранение на постигна-
тите резултати (поло-
жителни и/или нега-
тивни). 

мата наци-
онална 
уредба  

 


