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УКАЗАНИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020  

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР С РЕСУРСИ ОТ ОП РЧР 2014 – 2020 Г. 

/актуализирани за втори прием на стратегии за ВОМР/ 

 

Настоящите указания на УО на ОПРЧР 2014 – 2020 са актуализирани с цел подпомагане на 

местните партньорства и МИГ/МИРГ в подготовката на стратегиите за местно развитие, по 

отношение на мерките1 с финансиране от ОП РЧР. Указанията са актуализирани, за да 

отразят решения на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020, както и да разширят 

и уточнят предоставената до момента информация. Настоящите указания са приложими 

при подготовката и оценяването на стратегиите за ВОМР, подадени по поканата за втори 

прием на стратегии по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

През програмния период 2014–2020 г. България ще приложи модел за реализиране на 

интегриран териториален подход чрез инструмента „Водено от общността местно 

развитие“ (ВОМР). Подходът ще се прилага чрез многофондово финансиране, като за него 

ще се използват средства от ЕЗФРСР, ЕФМДР, ЕСФ и ЕФРР. Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 ще участва в реализацията на подхода с 

използване на финансови ресурси по линия на Европейския социален фонд за финансиране 

на многофондови стратегии за местно развитие. При изпълнението на стратегиите за местно 

развитие по подхода ВОМР ще се прилагат правилата и процедурите за прилагане на всеки 

един от включените фондове. 

                                                             
1 „Мерки“ по отношение на стратегиите за местно развитие се съотнася към „операции“ по отношение на 

ОПРЧР при програмиране на изпълнението на национално ниво. В настоящия документ е използвана думата 
„мярка“, в съответствие със съдържанието на стратегиите за местно развитие. 
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Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от 

европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. предвижда 

ВОМР да се прилага на териториален принцип – на ниво община или група от съседни 

общини с предвиден обхват на населението между 10 000 и 150 000 жители. ВОМР ще се 

прилага в рамките на селските райони, рибарските райони и териториите със специфични 

характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие.  

Чрез прилагане на многофондово ВОМР ще се търсят подходи за определяне и водене на 

целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на спецификата на териториите и 

преодоляване на наличните разнопосочни проблеми. Прилагането на принципа за ВОМР 

цели постигането на концентрация и целесъобразност на средствата, ефективност и 

ефикасност при управлението им, както и гарантиране на тяхната целенасоченост. 

Инвестициите в реализацията на местни стратегии за развитие, разработени и изпълнявани 

чрез подхода „отдолу-нагоре” ще гарантира хармонично и балансирано развитие и 

преодоляване на социалните, икономическите и териториалните различия на обхванатите 

територии спрямо останалата част на страната.  

Чрез прилагането на ВОМР се цели постигането на ефект от концентриране на подкрепата 

върху интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по отношение на 

преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите. 

По линия на Европейския социален фонд, ОПРЧР  ще подкрепя чрез ВОМР мерки, които 

попадат в обхвата на трите тематични цели на Стратегия Европа 2020, към които ЕСФ има 

принос:  

 Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила (тематична цел 8 – в рамките на приоритетна ос 1); 

 Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността (тематична цел 

9 – в рамките на приоритетна ос 2); 

 Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на 

населението (тематична цел 10 – в рамките на приоритетна ос 1). 

Финансирането чрез ОП РЧР 2014–2020 г. ще бъде насочено към подпомагане 

преодоляването на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии, като 

например негативни демографски процеси, високи нива на бедност на населението, вкл. 

висок риск от социално изключване, нива на безработицата над средното за страната и 

ниски доходите на населението. 

В сферата на пазара на труда, чрез ВОМР ОП РЧР ще цели насърчаване на устойчивата и 

качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване 

квалификацията на населението. Програмата ще финансира дейности, насочени към 

включването на групи в неравностойно положение на пазара на труда (в т.ч. посреднически 

услуги, обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови 

компетентности, стимули за работодателите за наемане на работа, финансиране на 

географска мобилност и др.). Ще бъдат предоставени инвестиции за предприятията, 

насочени към подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на 
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заетите и др. Ще се прилагат мерки за насърчаване на предприемачеството с цел 

повишаване на самонаемането. Подходът ВОМР ще подпомогне повишаването на заетостта 

и мобилизиране на наличния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, 

което да допринесе за подобряване качеството на живот на населението в обхванатите 

територии.  

По отношение на намаляване на бедността и повишаване на социалното включване , 

ОП РЧР ще инвестира чрез ВОМР в мерки за подобряване достъпа до социални услуги на 

различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица . Ще бъдат 

подпомогнати най-уязвимите и маргинализираните групи като ромите, които ще получат 

достъп до интегрирани мерки и услуги, свързани с преодоляването на комплексните 

проблеми, породени от липсата на заетост, на достъп до социални и здравни услуги и др. 

Тази помощ ще подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и ще предостави нови 

възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на местните общности.  

 

ІІ. ОБХВАТ И ПРИОРИТЕТИ НА ПОДКРЕПАТА ОТ ОПРЧР 2014 – 2020 г.  

1. Приоритетни оси и инвестиционни приоритети от ОПРЧР в подкрепа на 

местното развитие чрез ВОМР 

Предвид хоризонталния характер на програмата, в рамките на ОП РЧР 2014–2020 г., ще 

бъде дадена възможност прилагането на ВОМР да се подкрепя по няколко приоритетни оси 

и по-голямата част от инвестиционните приоритети в тях. 

ВАЖНО! 

Мерките, включени в многофондовите стратегиите за местно развитие за прилагане на 

подхода ВОМР, които очакват финансиране от ОП РЧР 2014- 2020, са допустими в следните 

две приоритетни оси на програмата: 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО 

НА РАБОТНИТЕ МЕСТА“ и 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” 

 

По-специално подходът ВОМР трябва да допринася за изпълнението на един или няколко 

от следните инвестиционни приоритети на осите:  

В рамките на ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И 

КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА“: 

Инвестиционен приоритет 1  „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 

включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез 

местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”  
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Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, 

в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от 

маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с 

финансиране от ЕСФ) 

Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на 

предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ 

Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален 

вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и 

насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и 

валидиране на придобитите компетенции“ 

Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” 

В рамките на ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” 

Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите” 

Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” 

Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 

цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес“2 

Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на 

професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”. 

2. Ръководни принципи и условия при подбора на мерките от ОПРЧР, валидни за 

подхода ВОМР: 

 

Съответствие - със специфичните цели на програмата и релевантните национални и 

европейски стратегически документи и с приоритетите на стратегиите за местно развитие. 

Финансиране, основано на нуждите - Избраните мерки трябва да отговарят на 

идентифицираните нужди и потребности на целевите групи, произтичащи от анализа при 

подготовката на стратегиите за местно развитие.  

Спазване на принципите за добро финансово управление - При избора на мерки трябва 

да се гарантира, че отпуснатите средства ще се разходват, спазвайки принципите за 

                                                             
2 Подкрепа няма да получат мерките по СЦ 2 и СЦ 3 на ИП3 на приоритетна ос 2. В текста по-долу са дадени 
повече детайли.  



 

5 

 

икономичност, ефективност и ефикасност. Инвестициите следва да допринасят за 

постигане на показателите на програмата. В същото време трябва да се търси връзка между 

заложените в проекта цели, планираните за изпълнение дейности и очаквани резултати, 

както и връзка между резултата и размера на разходите, необходими за постигането му.  

Координация, допълняемост и синергия - При избора на мерки трябва да бъде търсена 

максимална координация, допълняемост и синергия с други програми и инструменти, 

финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет, местния бюджет и други донорски 

програми, (ако е приложимо).  

Устойчивост на инвестициите - При избора на мерки трябва да се планира осигуряване 

на устойчивост на постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проектите.   

Избягване на двойно финансиране  – при избора на мерки и времето на тяхното 

реализиране не е допустимо едни и същи представители на целевите групи да бъдат 

включвани в едни и същи дейности или да получават едни и същи услуги, финансирани от 

различни източници - друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, 

произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска 

програма.    

Съответствие с хоризонталните принципи - дейностите в мерките трябва да са в 

съответствие с хоризонталните принципи по ОП РЧР. 

Недопустимост на дейности - не са допустими за финансиране дейности, които са 

физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 

кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са 

извършени от него. 

Специфични указания са разписани в част 6 - Специфични указания по отношение на 

приоритетните оси. 

3. Описание на мерките с подкрепа от ОПРЧР 2014 – 2020 в стратегиите за местно 

развитие за прилагане на подхода ВОМР 

Информацията в описанието на мерките в стратегиите за местно развитие, за които е 

предвидено финансиране да предостави ОП РЧР 2014 – 2020 г., трябва да бъде съобразена 

със следните основни изисквания: 

Мерките, планирани в стратегиите за местно развитие, трябва да попадат в обхвата на 

посочените в настоящите указания инвестиционни приоритети на приоритетни оси 1 и 2 на 

ОПРЧР 2014 – 2020 (вж. т. 4 по-долу). Всяка от мерките трябва да има ясен принос към 

една или няколко от специфичните цели на един или няколко инвестиционни приоритета. 

Допустимо е в една мярка да се комбинират повече от един приоритет, ако целите на 

мярката са комплексни и е необходимо интегриране на различни дейности или целеви групи 

(напр. безработни младежи до 29 г и безработни над 29 г.). В тези случаи съвкупността от 

дейности трябва да допринася за постигането на всички избрани специфични цели на 

съответните приоритети на програмата, към които е ориентирана мярката. 
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Включените в стратегиите мерки и техният обхват задължително трябва да произтичат от 

включения в стратегиите подробен анализ, очертаващ необходимостта от финансиране на 

мерки от ОПРЧР с конкретната насоченост. 

ВАЖНО!  

При формулирането на мерките е необходимо да бъдат точно посочени следните 

елементи за всяка мярка, като се отрази и спецификата им по отношение на обхванатата 

територия:  

 съответствие на мярката с инвестиционен/ни приоритет/и на програмата и приноса 

й към определена специфична цел/и от ОПРЧР (от избрания инвестиционен 

приоритет); 

 цел на конкретната мярка от СВОМР; 

 целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката 

адресира; 

 допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са избрани тези 

типове бенефициенти;  

 иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите 

групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако 

са идентифицирани такива); 

 допустими дейности, конкретно необходими за реализация на мярката; 

 бюджет на мярката; интензитет на финансовата помощ; финансови параметри за 

проектите (минимална и максимална стойност), допустими разходи*;  

 критерии за избор на проекти – специфични, които са допълнителни към общите на 

ОП РЧР (вж. т. 7 по-долу); 

 режим на минимални помощи*. 

* Допустимите разходи, както и режима на минимални помощи могат да бъдат 

посочени еднократно, ако се идентични за всички мерки, с подходяща препратка към 

информацията. 

 

Индикаторите на ОП РЧР по мерките се определят спрямо посочените специфичните цели. 

Задължително е включването на поне по един индикатор за изпълнение и един 

индикатор за резултат по всяка от избраните специфични цели от ОП РЧР.  

Индикаторите се посочват на определеното за тях място във формуляра на стратегията.
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4. Инвестиционни приоритети, специфични цели, потенциални бенефициенти и целеви групи, които могат да се включат в мерки 

за ВОМР 

Мерките в стратегиите за местно развитие, за които ще бъде искано финансиране от ОП РЧР 2014 – 2020, трябва да попадат в обхвата на 

посочените в таблицата Приоритетни оси 1 и 2, инвестиционни приоритети и съответните им специфични цели, допустими целеви групи и 

бенефициенти.   

                                                             
3 Съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Необходимо е в допълнение да се отчита и обхвата на специфичната цел. 
5 За „младежи, които не са в образование,” се считат тези младежи, които не са записани във формалната образователна система (в  училище). За „младежи, които не са в 
обучение,” се считат тези младежи, които към момента на включването им в мярката не се обучават с цел придобиване на професионална квалификация по Закона за 
професионалното образование и обучение. 

При

ори

тетн

а ос 

Инвестиционни 

приоритети 

Специфични цели, съответстващи на 

инвестиционния приоритет 

Допустими целеви групи Допустими бенефициенти 

(кандидати и партньори) 

ПО 1 

 

 

ИП 1  „Достъп до заетост 
за търсещите работа и 
неактивните лица, 

включително трайно 
безработни и лица, 
отдалечени от пазара на 
труда, а също и чрез 
местни инициативи за 
заетост, и подкрепа за 
мобилността на работната 

сила” 

СЦ 1 Увеличаване броя на започналите работа 
безработни или неактивни лица на възраст от 
30 и 54 г. вкл. 

Икономически неактивни лица, извън 
образование и обучение, в т.ч. 
обезкуражени лица; търсещи работа 

безработни лица и групи в неравностойно 
положение на пазара на труда3. 
Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл. 

Организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на 
труда; работодатели; социални 

партньори; общини и райони на 
общини; центрове за информация и 
професионално ориентиране; 
неправителствени организации; 
обучителни организации  

СЦ 2 Увеличаване броя на започналите работа 
безработни или неактивни лица с ниско 
образование на възраст от 30 и 54 г., вкл.  

Същите като в специфична цел 1 по-горе, 
но с ниско образование (под средно) 

СЦ 3 Увеличаване броя на започналите работа 
безработни или неактивни лица над 54-
годишна възраст 

Същите групи като в  специфична цел 1 
по-горе, но на възраст над 54 г. 

ИП 3 „Устойчиво 
интегриране на пазара на 

труда на младите хора, в 
частност тези, които не са 

СЦ 1 Увеличаване броя на икономически 
неактивните младежи извън образование и 

обучение на възраст до 29 г. вкл., които са 
получили предложение за обучение, работа, 

Икономически неактивни младежи, които 
не са в образование и обучение5, на 

възраст от 15 до 29 г. вкл. 

Организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на 

труда; работодатели; социални 
партньори; общини и райони на 
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4 Съгласно  Кодекса на труда.  

ангажирани с трудова 
дейност, образование или 
обучение, включително 
младите хора, изложени на 

риск от социално 
изключване, и младите 
хора от маргинализирани 
общности, включително 
чрез прилагане на 
гаранция за младежта“ (с 

финансиране от ЕСФ) 

стаж или обучение по време на работа 
(чиракуване)4, или са насочени към 
продължаване на образованието. 

общини; центрове за информация и 
професионално ориентиране; 
неправителствени организации;  
обучителни организации 

СЦ 2: Увеличаване броя на безработните 
младежи извън образование или обучение на 

възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска 
образователна степен, които са завършили 
обучение или са включени в заетост. 

Търсещи работа безработни младежи на 
възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или 

по-ниска образователна степен  

СЦ 3: Увеличаване броя на включените в 
обучение, в заетост или в самостоятелна 
заетост безработни младежи извън 
образование или обучение на възраст до 29 г. 

вкл., които са със завършено средно или 
висше образование 

Търсещи работа безработни младежи от 
15 до 29 г. вкл. със завършено средно или 
висше образование 

ИП 5 „Самостоятелна 
заетост, предприемачество 
и създаване на 
предприятия, 
включително иновативни 

микро-, малки и средни 
предприятия“ 

СЦ: Увеличаване броя на включените в 
самостоятелна заетост безработни, неактивни 
и наети лица 

Лица, желаещи да започнат самостоятелна 
стопанска дейност – безработни или заети 

Центрове за развитие на 
предприемачеството; обучителни 
организации; социални партньори; 
неправителствени организации; 
финансови институции 

ИП 6 „Подобряване на 
равния достъп до 
възможностите за учене 
през целия живот за всички 
възрастови групи във 

формален, неформален и 
неофициален вид, 
осъвременяване на 
познанията, уменията и 
компетенциите на 
работната ръка, както и 

насърчаване на гъвкави 
процеси на учене, 
включително чрез 

СЦ 1: Увеличаване броя на заетите лица над 
54 г. с придобита и/или подобрена 
професионална квалификация и/или ключови 
компетентности 

Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно 
заети лица,  на възраст над 54г.  

Работодатели; сдружения от 
работодатели (клъстери); 
самостоятелно заети лица; обучителни 
организации; структури на социални 
партньори; неправителствени 

организации 
СЦ 2: Увеличаване броя на заетите лица със 
средно и по-ниско образование, придобили 

нови знания и умения 

Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно 
заети лица,  със  средно и по-ниско 

образование 

СЦ 3: Увеличаване броя на заетите лица, 
работещи в сектори, основаващи се на 
знанията, високите технологии и ИКТ, 
екологосъобразната икономика, „белия” 
сектор и сектора на персоналните услуги, 
преработвателната промишленост с по-

Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно 
заети лица,  заети в посочените сектори 
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професионална ориентация 
и валидиране на 
придобитите 
компетенции” 

висока добавена стойност на труда, 
творческия и културния сектори, подобрили 
своите знания и умения с подкрепата на ОП 
РЧР 

ИП 7 „Приспособяване на 

работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените” 

СЦ Увеличаване броя на обхванатите заети в 

предприятията с въведени нови системи, 
практики и инструменти за развитие на 
човешките ресурси и подобряване на 
организацията и условията на труд  

Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно 

заети лица; работодатели 

Организации, предоставящи 

посреднически услуги на пазара на 
труда; работодатели; сдружения от 
работодатели (клъстери);  обучителни 
организации; центрове за информация 
и професионално ориентиране; 
социални партньори; 

неправителствени организации 

При

орит

етна 

ос 2 

ИП 1 „Социално-
икономическа интеграция 
на маргинализирани 
общности като ромите” 

СЦ Увеличаване на броя на лицата от 
уязвими етнически общности, включени в 
заетост, образование, обучение, социални и 
здравни услуги с фокус върху ромите, 
мигранти, участници с произход от други 
държави 

Представителите на ромската общност; 
хора с произход от други държави; хора в 
риск и/или жертва на дискриминация; 
хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска 
гъстота на населението, селски и 
изолирани райони, части от населени 

места, в които е налице концентрация на 
проблеми, създаващи риск от бедност, 
социално изключване и маргинализация 
(висока безработица, ниски доходи, 
ограничен достъп до публични услуги, 
териториална сегрегация, пространствена 

изолация и др.). 

Доставчици на социални и здравни 
услуги;  работодатели; общини и 
райони на общини; организации, 
предоставящи посреднически услуги; 
обучителни организации; центрове за 
информация и професионално 

ориентиране; читалища; 
неправителствени организации; 
социални предприятия и кооперации 
за хора с увреждания; регистрирани 
поделения на вероизповеданията 

ИП 2: „Активно 
приобщаване, 
включително с оглед 
насърчаване на равните 
възможности и активното 
участие и по-добрата 

пригодност за заетост” 

СЦ 1: Увеличаване на броя на членове на 
семейства с деца /включително с 
увреждания/, които са започнали да търсят 
работа или са в заетост, след предоставени 
интегрирани мерки за социално включване 

Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца 
в риск; служители на доставчици на 
социални и здравни услуги. 

Неправителствени организации; 
организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на 
труда; обучителни организации; 
доставчици на социални услуги; 
доставчици на здравни услуги,  

регистрирани поделения на 
вероизповеданията;   общини 
работодатели 

СЦ 2: Увеличаване на броя на хората с 
увреждания, които са започнали да търсят 

работа или са заети, чрез предоставяне на 
социални и здравни услуги, вкл. чрез 
интегрирани мерки за хора с увреждания и 
техните семейства 

Хора с увреждания и техните семейства; 
възрастни в риск;  служители на 

доставчици на социални и здравни 
услуги. 
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ИП 3: Повишаване на 
достъпа до услуги, които 
са на достъпна цена, 
устойчиви и 

висококачествени, 
включително здравни и 
социални услуги от общ 
интерес 

СЦ 1 Подобряване на достъпа на хора с 
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 
за самообслужване до услуги за социално 
включване и здравеопазване 

 

Хора с увреждания; хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване; 
възрастни в риск; лица, заети в 
специализираните институции; 

служители на доставчици на социални и 
здравни услуги 

Неправителствени организации; 
организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на 
труда; обучителни  организации; 

доставчици на социални услуги; 
доставчици на здравни услуги, 
регистрирани поделения на 
вероизповеданията; общини 
работодатели   

ИП 4 „Насърчаване на 
социалното 

предприемачество и на 
професионалната 
интеграция в социалните 
предприятия и 
насърчаване на социалната 
и солидарна икономика с 

цел улесняване на достъпа 
до заетост ” 

СЦ: Увеличаване броя на заетите в 
социалните предприятия след получена 

подкрепа  

Хора с увреждания; лица в неравностойно 
положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица; представители 
на различни общности, заети в 
социалните предприятия, кооперации и 
специализирани предприятия за хора с 
увреждания; лица, заети в институции и 
организации, свързани със социалното 

предприемачество 

Социални предприятия; работодатели; 
специализирани предприятия и 

кооперации на хора с увреждания;  
обучителни организации; 
неправителствени организации; 
общини; доставчици на социални 
услуги 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

 

ВАЖНО:  

ОП РЧР има широк кръг от целеви групи, посочени по-горе. За всяка мярка за ВОМР 

се избират само тези от целевите групи на съответния приоритет в таблицата по-горе, 

които ще бъдат на практика обект на въздействие на мярката.  

Типовете дейности, допустими за всеки от инвестиционните приоритети, са изброени в 

т.2.А.6.1 „Описание на видовете и примерите за действия“, в описанието на всеки отделен 

приоритет в текста на ОП РЧР 2014 – 20206. За мерките се избират само тези дейности, 

които са пряко необходими за изпълнението на целите и за постигането на резултатите, към 

които е насочена конкретната мярка. Избраните дейности могат да бъдат допълнително 

развити и пояснени в описанието на мярката. 

При определяне на дейностите е важно да се отчитат спецификите по приоритетните оси, 

посочени в т. 6 по-долу.  

Бенефициенти (кандидати и партньори) 

Допустимите бенефициенти по мерките трябва да са от списъка на допустими 

бенефициенти на ОП РЧР по съответния инвестиционен приоритет, посочени в таблицата 

по-горе. За допустими бенефициенти се посочват само тези видове организации, които 

могат целесъобразно и обосновано да извършат дейностите. МИГ/МИРГ  не са допустими 

бенефициенти по ОП РЧР. 

Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации 

трябва да съвпадат с тези, посочени в таблицата по-горе.  

При подготовка на мерките следва да се вземе предвид, че кандидатите трябва да отговарят 

на следните задължителни критерии: 

- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие 

с приложимото законодателство – Регламент 1407/2013; 

- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП 

РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;  

- Когато кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и или партньор по проекта 

е община, с проектното предложение тя трябва да представи Решение на Общинския 

съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура и Решение на 

Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с 

партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА. 

 

5. Индикатори 

                                                             
6 http://esf.bg/informatsiya/ - в раздел „стратегически документи“ 

http://esf.bg/informatsiya/
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При определяне на индикаторите към всяка от мерките е необходимо да се вземе предвид 

следното: 

- Всеки от индикаторите на оперативната програма е свързан с една или няколко от 

специфичните цели в съответния инвестиционен приоритет. Избраните индикатори 

трябва да отговарят на избраната специфична цел на програмата, към която мярката 

ще допринася. Индикаторите, посочени в ОПРЧР и които следва да бъдат включени 

в проектите, трябва да са идентични като формулировка с тези в оперативната 

програма. Не са допустими промени по текста на индикаторите! 

- Задължително е включването на поне един индикатор за изпълнение и един за 

резултат от съответната специфична цел, съобразно планираното въздействие 

върху целевите групи чрез избраните дейности. В зависимост от спецификата на 

мярката, в нея могат да бъдат включени допълнителни индикатори за изпълнение и 

за резултат, извън посочените в ОПРЧР като те трябва да са съобразени с целевата 

група и очаквания резултат за тях. 

Формулировките на всеки от индикаторите на ОПРЧР могат да бъдат намерени в рамките 

на описанието на всеки инвестиционен приоритет, съответно в таблица 4 (индикатори за 

резултат) и таблица 5 (индикатори за изпълнение) в текста на ОП РЧР, където е посочено и 

към коя специфична цел (СЦ) на приоритета се отнася всеки от индикаторите. 

ВАЖНО: Стойностите на всички индикатори по мерките, следва да бъдат определени 

реалистично и съобразно бюджета на мярката и предвидените дейности. 

6. Специфични указания по отношение на приоритетните оси  

Освен общите ръководни принципи, посочени в т.2, мерките трябва да бъдат съобразени 

със следната специфика във връзка с приоритетните оси на програмата:  

6.1. Специфични указания по приоритетна ос 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА“ 

При програмиране на мерките по приоритетна ос 1 да се вземат предвид следните 

специфични изисквания: 

Мерките да са насочени към придобиването на знания и създаването на подходящи умения 

на целевите групи, ориентирани към специфичното търсене на регионалния трудов пазар и 

потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики. 

Инвестициите по инвестиционен приоритет 1 и 3 трябва да са насочени към постигане на 

дългосрочни ефекти върху целевата група за участие и реално включване в заетост. 

Изпълнението на мерките трябва да даде възможност за създаване на подходящи умения в 

посочените целеви групи, за да осигури по-голяма конкурентоспособност и успешна 

интеграция на пазара на труда.  
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Предоставянето на средства за повишаване на професионалната квалификация и ключови  

компетентности да бъде свързано с осигуряването на последваща устойчива заетост на 

обучените.  

Предоставянето на обучения за професионална квалификация трябва да се извършва само 

от лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение.  

ВАЖНО: Подкрепата по инвестиционен приоритет 5 за стартиращи предприемачи не 

може да включва предоставянето на грантове  (безвъзмездна финансова помощ) на 

лица за стартиране дейността на техните предприятия.  

6.2. Специфични указания по отношение на проектите по приоритетна ос 2 

„НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ВКЛЮЧВАНЕ” 

Планираната реализация на услуги следва да поставя в центъра на вниманието 

потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или организации, 

които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите следва да се разглеждат 

като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните 

потребности на лицата. 

Мерките по инвестиционните приоритети 1, 2 и 3 трябва да осигуряват отговор на 

идентифицираните в социално-икономическия анализ нужди на конкретни целеви групи. 

Нуждите на „отделния човек” се поставя в „центъра” при програмирането и изпълнението 

на мерките. 

В рамките на инвестиционен приоритет 1, осъществяването на мерките трябва да води до 

осъществяване на целите на основните стратегически документи: Национална стратегия на 

Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., областните стратегии и 

общински планове за интегриране на ромите, Национална стратегия за намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и общинските стратегии за 

развитие на социалните услуги. 

В инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите“ на ОП РЧР е задължително включването на направление 3 („Достъп 

до социални и здравни услуги“) и минимум още едно от останалите три направления на 

този инвестиционния приоритет.  

Мерките по инвестиционен приоритет 2 трябва да прилагат интегриран подход. ОП РЧР 

инвестира в мерки, чрез които се предоставя социална услуга и качествена грижа за деца , 

включително с увреждания, и възрастни с увреждания, в общността или в домашна среда. 

Успоредно с това, лицата, ангажирани с постоянните грижи за такива деца или възрастни 

вкъщи да получат подкрепа чрез мерки, свързани с участието им на реалния пазар на труда. 

При програмиране на мерки, насочени към хората с увреждания, те трябва да включват  

пълен пакет от услуги, които да спомагат както социалното интеграция, така и трудовата 

интеграция на лицата, ако е приложимо. Мерките трябва да допринасят за постигане на 

целите на основните стратегически документи: Национална стратегия за намаляване на 
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бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Националната стратегия за 

дългосрочна грижа. 

Мерките по инвестиционен приоритет 3 трябва да допринасят за постигане на целите на 

основните стратегически документи: Национална стратегия за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване 2020 г., Национална стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в България”, „Националната стратегия за дългосрочна 

грижа” и общинските стратегии за социални услуги. Насърчава се прилагането на 

интегриран подход за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, 

като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. 

социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. 

ВАЖНО: 

Не са допустими за включване в стратегиите мерки по инвестиционен приоритет 3 , 

специфични цели 2 и 3, които попадат в обхвата на Актуализирания план за действие 

към националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в 

Република България“7, приет през месец октомври 2016 г., и в проекта на 

актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия за 

дългосрочна грижа, тъй като тяхното изпълнение ще бъде обезпечено на национално 

ниво, вкл. чрез средства от ОП РЧР 2014 – 2020 г. 

За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните предложения в 

рамките на специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 3 следва да бъде осигурена 

устойчивост, като в мярката трябва да бъде ясно заявено, че този ангажимент се 

изисква от бенефициентите . 

Мерките в инвестиционен приоритет 4 трябва да са насочени към улесняване достъпа до 

заетост и осигуряване подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване 

на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната 

икономика, чрез създаване на нови или развитието на съществуващи социални 

предприятия. Мерките трябва да са насочени към постигане на дългосрочни ефекти върху 

пригодността на избраната целева група за участие и реално включване в заетост. 

За целите на приоритета се използва следното определение за социално предприятие: 

„Социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:  

а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за 

създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално 

въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и 

което: 

(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или  

                                                             
7  https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=484  
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(ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата 

социална цел; 

б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело 

предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба 

между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява 

основната цел; и 

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез 

включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от 

стопанската му дейност. 

ВАЖНО! 

При планиране разкриването на нови услуги за социално включване трябва да се предвиди 

осигуряване на устойчиво предоставяне на услугата след приключване на проектите по ОП 

РЧР 2014 – 2020 г. и постигане на дългосрочни ефекти. 

 

ІІІ.  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ  

1. Примерни кКритерии за техническа и финансова оценка на проектни 

предложения, които следва да са част от стратегията 

Настоящите критерии са общи за ОП РЧР, одобрени са от Комитета за наблюдение на 

програмата и задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от ОПРЧР. В 

стратегиите следва да се включат само специфичните за територията допълнителни 

критерии по всяка мярка. Те се формулират от МИГ и са различни от общите за ОП РЧР, 

описани в т. III.2. Специфичните критерии не трябва да включват изисквания, посочени в 

настоящите указания като задължителни за получаване на подкрепа от програмата (напр. 

включените в т.6 по-горе). Специфичните критерии само се изброяват, без да се определя 

тежест и точки в стратегиите. 

Специфичните критерии, определени от МИГ не трябва да надвишават 30 % от общия брой 

точки, включващ задължителните по ОПРЧР критерии, одобрени от КН. Разпределението 

и точкуването на специфичните критерии на МИГ ще бъде определено в процеса на 

разработване на насоките за кандидатстване към одобрените стратегии, съгласно 

Указанията на УО на ОП РЧР по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/2016 г. 

2. Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения – 

общи за ОПРЧР 2014 - 20208, приети от КН на ОПРЧР 

Настоящите критерии са общи за ОП РЧР, одобрени са от Комитета за наблюдение на 

програмата и задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от ОПРЧР.  Те не 

трябва да се включват в стратегиите за ВОМР. 

                                                             
8 В случай на промяна на Критериите, приети от Комитета за наблюдение, актуализираните критерии ще бъдат 
обявени на сайта на ОП РЧР 2014 – 2020 своевременно. 
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 1.1 Обща информация: 

Ако общият брой получени точки за всеки от разделите 1 и 2 е по-малко от 20 % от 

максималния брой точки за съответния раздел, проектното предложение се предлага за 

отхвърляне. 

Ако общият брой получени точки за всеки от разделите 3 и 4 е по-малко от 30 % от 

максималния брой точки за съответния раздел, проектното предложение се предлага за 

отхвърляне.  

Обща бележка: МИГ/МИРГ, след съгласуване с УО на ОПРЧР, има право да допълва 

и модифицира критериите от Методологията, съобразно спецификата на съответната 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Точките по раздели 

също могат да бъдат променяни в съответствие с конкретната процедура. По преценка 

на УО могат да бъдат определени минимален брой точки по отделните раздели. 

В зависимост от спецификата на всяка една процедура могат да се добавят 

допълнителни критерии в рамките на четирите раздела. 

1.2 Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения – 

общи за ОПРЧР 2014 - 20209, приети от КН на ОПРЧР  

 

Раздел 
Скала на 

оценка 

Максимален 

брой точки  

1. Оперативен капацитет  15 

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, като тези включени в проектното 

предложение10 през последните 5 години: 

(изброяват се дейностите) 

 

10 

1.1 А  Опит на кандидата в управлението на проекти 

и/или опит в изпълнение на дейности, като тези 

включени в проектното предложение през 

последните 5 години 

  

- Кандидатът има реализиран поне един проект 

финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други 

финансови инструменти, в който е участвал в ролята си 

на кандидат или партньор, доказан с предоставяне на 

информация във формуляра за кандидатстване; 

много добре 5x2 

                                                             
9 В случай на промяна на Критериите, приети от Комитета за наблюдение, актуализираните критерии ще бъдат 

обявени на сайта на ОП РЧР 2014 – 2020 своевременно. 
10 Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В 
случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А 
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- Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на 

дейности, като тези, включени в проектното 

предложение 

Кандидатът има реализиран поне един проект, финансиран 

от ЕСИФ, националния бюджет или други финансови 

инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или 

партньор или поне 1 година опит в изпълнението на 

дейности, като тези, включени в проектното предложение 

задоволително 

 
3x2 

Кандидатът има проект, финансиран от ЕСИФ, националния 

бюджет или други финансови инструменти, в който е 

участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в 

процес на изпълнение и/или под 1 година опит в 

изпълнението на дейности, като тези, включени в 

проектното предложение. 

много слабо 1x2 

Няма посочена информация или представената  информация 

няма отношение към съответния критерий или няма опит в 

изпълнение на проекти и дейности като тези включени в 

проектното предложение. 

 0 

 

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението 

на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, 

подобни на тези включени в проектното предложение11 

през последните 5 години 

  

- Партньорът/ите  има/т реализиран поне един проект, 

финансиран от  ЕСИФ, националния бюджет или други 

финансови инструменти, в който е участвал в ролята си 

на кандидат или партньор, доказан с предоставяне на 

информация във формуляра за кандидатстване; 

- Партньор/и има/т поне 1 година опит в изпълнението на 

дейности, като тези, включени в проектното 

предложение. 

много добре 5x2 

Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, 

финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други 

финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на 

кандидат или партньор или поне 1 година опит в 

изпълнението на дейности, като тези, включени в 

проектното предложение 

задоволително 

 

3x2 

 

Кандидатът има проект, финансиран от ЕСИФ, националния 

бюджет или други финансови инструменти, в който е 

участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в 

много слабо 1x2 

                                                             
11 В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от 
оценките на всеки партньор. 
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процес на изпълнение и/или под 1 година опит в 

изпълнението на дейности, като тези, включени в 

проектното предложение 

Няма посочена информация или представената  информация 

няма отношение към съответния критерий или няма опит в 

изпълнение на проекти и дейности като тези включени в 

проектното предложение. 

 
0 

 

1.2. Опит на законния представител на кандидата  

(управител, прокурист и др.)/собственика на капитала 

на организацията в организация, 

управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в 

дейности като тези, включени в проектното 

предложение и/или управленски опит.Опит на 

ръководителя на проекта в 

организация,управление/изпълнение на проекти на 

проекти и/или в дейности като тези, включени в 

проектното предложение и/или управленски опит. 

 5 

Законният представител на организацията (управител, 

прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията 

има опит в организация и/или управление на проекти, и/или 

управленски опит/или опит в изпълнение на дейности, като 

тези включени в проектното предложение поне две години.  

Ръководителят има опит в организация и/или управление на 

проекти като ръководител проекти, които са получили 

финансиране от структурните и инвестиционни фондове на 

Европейския съюз (ЕС), други програми на ЕС и 

националния бюджет. 

много добре 5 

Законният представител на организацията (управител, 

прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията 

има опит в организация и/или управление на проекти, и/или 

управленски опит или опит в изпълнение на дейности, като 

тези включени в проектното предложение поне една 

година.Ръководителят има опит в организация и/или 

управление на проекти, но не като ръководител, и/или 

управленски опит повече от една година. 

задоволително 3 

Законният представител на организацията (управител, 

прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията 

има опит в организация и/или управление на проекти, и/или 

управленски или опит в изпълнение на дейности, като тези 

включени в проектното предложение опит по-малко от една 

година.Ръководителят има опит в организация и/или 

управление на проекти и/или управленски опит една или по-

много слабо 1 



 

19 

 

малко от една година или опит в изпълнение на дейности, 

като тези, включени в проектното предложение. 

Няма посочена информация или представената  информация 

няма отношение към съответния критерий 
 0 

2. Съответствие  20 

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта  10 

- Формулираните конкретни цели са в съответствие с 

целите на процедурата;  

- Заложените цели, които са в съответствие с целите на 

процедурата, са насочени към решаване проблемите на 

целевите групи, съгласно Указанията за кандидатстване;  

- Налице е връзка  между целите, които са в съответствие 

с целите на процедурата и предвидените резултати по 

проекта. 

 

много добре 5x2 

Изпълнени са първи и втори критерии или първи и трети 

критерии   
задоволително 3x2 

Изпълнен е само първи критерий много слабо 1x2 

В проектното предложение са заложени цели, които не са в 

съответствие с целите на процедурата; или няма посочена 

информация; или представената  информация няма 

отношение към съответния критерий  

 0 

2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните 

нужди 
 10 

- Целевите групи са конкретизирани – посочени са 

специфични характеристики, съгласно Условията за 

кандидатстване (ако е приложимо); 

- Целевите групи са количествено определени; 

- Нуждите на целевите групи са идентифицирани 

(Проектът ще бъде реализиран в община с доказан дял на 

присъствие на целевите групи по проекта – ако е 

приложимо) 

много добре 5x2 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3x2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1x2 

Няма посочена информация или представената  информация 

няма отношение към съответния критерий 
 0 

3. Методика и организация  45 
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3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните 

резултати 
 25 

- Дейностите са насочени към постигане на целите и са в 

съответствие с ръководните принципи (ако е 

приложимо); 

- Заложените дейности отговарят на потребностите на 

целевите групи по проекта; 

- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще 

допринесат за постигане на заложените в проекта 

индикатори; 

- В проектното предложение не се съдържат недопустими 

дейности; 

(Ако е приложимо: Партньорът е пряко ангажиран и 

участва активно в дейностите по проекта. Ролята, 

конкретните отговорности и ангажиментите на 

партньора са ясно определени) 

много добре 5х5 

Три от горепосочените критерии са изпълнени добре 4х5 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3х5 

Един от горепосочените критерии е изпълнен слабо 2х5 

Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично много слабо 1х5 

Няма посочена информация или представената  информация 

няма отношение към съответния критерий 
 0 

3.2 Яснота на изпълнение на дейностите   20 

- Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за 

изпълнението им и в случай на приложимост е 

обоснована нуждата от закупуване на 

оборудване/ремонтни дейности; 

- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен, като 

са взети предвид периодите за провеждане на 

обществени поръчки/ процедури за избор на изпълнител, 

придобиване на разрешителни (ако е приложимо) и др.;  

- Има логическа последователност в изпълнението на 

дейностите.  

много добре 5х4 

Два от горепосочените критерии са  изпълнени задоволително 3х4 

Един от горепосочените критерии е изпълнен или 

посочената информация е непълна 
много слабо 1х4 

Няма посочена информация   0 
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4. Бюджет и ефективност на разходите  - Ефективност, 

ефикасност и икономичност на разходите и 

структурираност на бюджета 

 

20 

-  Налице е съответствие и логическа връзка между дейности 

и разходи като всички разходи съответстват изцяло на 

дейностите, предвидени за изпълнението им. 

- Предвидените разходи водят до своевременното, 

количествено и качествено осъществяване на планираните 

дейности и постигане на очакваните резултати по проекта. 

-  Заложените ограничения на разходите по схемата са 

спазени при формиране на бюджета.  

-  Заложените стойности са планирани в съответствие с 

разходите, предвидени по дейности.  

-   В проектното предложение не са заложени недопустими 

разходи, както и дублиране на разходи. 

(Ако е приложимо: Правилно са разпределени разходите по 

заложените в проекта области на интервенция) 

много добре 5х4 

Четири от горепосочените критерии са изпълнени добре 4х4 

Три от горепосочените критерии са изпълнени  задоволително 3х4 

Два от горепосочените критерии са изпълнени слабо 2х4 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1х4 

Няма посочена информация или представената  информация 

няма отношение към съответния критерий/или в резултат на 

редуциране на бюджета на проекта, общата сума на 

проектното предложение е по-ниска от минималния размер 

на БФП  

 0 

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

ІV. БЮДЖЕТ 

1. Финансови параметри на проектите  

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 

лева. 

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите 

разходи. 
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2. Допустими разходи 

Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и и ПМС № 

189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по 

оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския 

фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 

1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за 

финансовата рамка 2014 – 2020 г.  

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите трябва да 

отговарят едновременно на следните условия: 

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции  и се 

извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 

2; 

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект 

категории разходи; 

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни 

дейности; 

4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на 

Европейския съюз и българското законодателство; 

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система; 

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания 

на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за 

допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело 

и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване 

на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни 

помощи; 

8. да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в 

съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 

№ 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.) 

 

Видовете допустими разходи по ОПРЧР могат да бъдат представени в следния 

неизчерпателен списък: 

- разходи за оборудване и обзавеждане; 
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- разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на 

физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за 

финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на 

осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно националното 

законодателство; 

- разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя 

съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина или съгласно съответните нормативни 

актове на друга държава- членка на Европейския съюз, в случаите, когато не е 

приложимо българското законодателство; 

- разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите 

по договора за финансиране; 

- разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на 

участниците в дадена дейност; 

- разходи, свързани с участието на хора с увреждания. 

 

3. Недопустими разходи 

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга 

финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на 

Общността или от друга донорска програма;  

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;  

- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута; 

- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;  

- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба; 

- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с 

изключение на разходите по финансови инструменти.  

- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, 

предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни 

такси;  

- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за 

финансови транзакции; 

- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество; 

- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на 

документите за кандидатстване за финансова подкрепа. 

На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, 

които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 

кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са 

извършени от него. 

Не са допустими за финансиране разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката 

и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.  

V. Режим на минимална помощ 
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Мерките по ОП РЧР ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ 

(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в 

Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г. В тази връзка следва да се има предвид, че  

кандидати и/или партньори са недопустими да получат минимална помощ, ако попадат 

в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а 

именно: 

а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на 

рибарството и аквакултурите , обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. относно общата организация на пазарите на 

продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) 

№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354 от 

28.12.2013 г.); 

б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на 

първичното производство на селскостопански продукти („селскостопански продукти“ 

са продукти, изброени в приложение I към Договора (ДФЕС), с изключение на продуктите 

на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕС) № 

1379/2013). 

ВАЖНО: 

Когато дадено предприятие упражнява дейност в секторите, посочени по-горе в букви а) 

или б) , както и в един или повече от секторите или дейностите, попадащи в допустимите 

сектори, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., то предприятието може да получи помощ 

само за допустимите по регламента сектори, при условие че получателят на помощта 

гарантира посредством подходящи средства, като например разделение на дейностите или 

разграничаване на разходите, че дейностите в изключените сектори (букви а и б) не се 

ползват от помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.  

 

VI. Демаркация 

Координацията между ЕСФ и останалите фондове е необходима, за да се избегне 

препокриване на сферите на подкрепа, както и избягване на двойното финансиране, а и 

максимално да се увеличат полезните взаимодействия между фондовете чрез допълняемост 

между тях. За целта, в ОПРЧР са залегнали следните правила относно разграничаването на 

сферите на подкрепа от фондовете: 

Демаркация и допълняемост с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР): 

 Обучения – подкрепата за обучение в областта на земеделието и горите за лица, 

ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство ще бъдат финансирани 

по новата ПРСР. По ОП РЧР могат да бъдат финансирани: (1) професионални обучения в 
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тези области за безработни лица; (2) друг вид професионални обучения, както и обучения 

за придобиване на ключови компетентности на лица, заети в посочените сектори. 

Обученията в областта на хранително-вкусовата промишленост ще бъдат подкрепени от 

ПРСР само за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство. 

Извън тези лица, обученията в областта на хранително-вкусовата промишленост попадат в 

обхвата на помощта на ОПРЧР. 

Консултантски услуги -  по ОП РЧР 2014-2020 г. няма да бъдат финансирани обучения на 

консултанти, които да предоставят услуги на селскостопанските и горските производители 

за подобряване на икономическите и екологичните показатели на техните стопанства. 

Такива обучения ще бъдат финансирани само по ПРСР. 

Социални услуги – по новата ПРСР могат да бъдат осъществени инвестиции, с които да се 

подкрепи изпълнението на целите на ОП РЧР. По ПРСР могат да бъдат допустими 

инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

социална общинска инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса 

на деинституционализация на деца или възрастни. В тези случаи по ОП РЧР може да бъде 

финансирано предоставянето на услуги в обновената социална инфраструктура. 

 Заетост и подкрепа за предприятията – през новия програмен период по ОП РЧР ще бъдат 

допустими за финансиране подкрепящи мерки, в т.ч. субсидиране на работни заплати, 

свързани със стимулирането на работодатели да наемат хора.  

Предвид прилагането на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. по отношение на проектите за 

ВОМР следва да се вземат предвид ограниченията за допустимост на кандидатите, 

посочени и в т. V. „Режим на минимална помощ“ по-горе.  

По отношение на подкрепата за зоните от Натура 2000, ОП РЧР от своя страна ще подкрепя 

работодателите и предприятията, попадащи в Натура 2000 зони, с всички допустими мерки 

по ПО 1 с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Възможно е и реализирането 

на мерки за обучение на млади предприемачи за планиране и развитие на екологосъобразен 

бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000. 

Демаркация и допълняемост с Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР): 

Обученията по ключови компетенции и професионални умения, включително на работното 

място за заети от сектори рибарство, аквакултура и свързаната обработка и преработка ще 

се осъществява от ОП РЧР. 

Обученията за безработни – професионални и такива за ключови компетентности, 

включително в сектори рибарство, аквакултура и свързаната обработка и преработка, се 

осъществява от ОП РЧР. 

ПМДР 2014-2020 г. не включва дейности по обучения, с изключение на обучения, като част 

от инвестиционен проект, за работа със специфично оборудване/технология, каквито ОП 

РЧР не финанасира.  
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Допустимите разходи за консултантски услуги за подпомагане на кандидатите за 

безвъзмездна помощ по ПМДР 2014-2020 г. ще се финансират от ПМДР 2014-2020 г. 

Същите дейности няма да се финансират от ОП РЧР. 

Подкрепа за създаването на нови работни места чрез диверсификация извън риболова от 

заети лица в областта на рибарството и аквакултурите се осигурява от ПМДР. 

Стартиране на самостоятелна стопанска дейност от заети лица във всички останали сектори 

се финансира от ОП РЧР. 

Помощ за рибари или собственици на риболовни кораби за колективни и индивидуални 

предпазни средства с цел подобряване условията на труд на рибарите на борда, както и за 

подобряване на условията на труд и хигиената в предприятията за производство на 

аквакултури и преработка на риба ще се финансират по ПМДР 2014-2020 г. 

По ОП РЧР е допустимо да се финансират подкрепящи мерки, в т.ч., разходи за субсидирана 

заетост, свързани със стимулирането на работодатели да наемат хора. 

Предвид прилагането на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. по отношение на проектите за 

ВОМР следва да се вземат предвид ограниченията за допустимост на кандидатите, 

посочени и в т. V. „Режим на минимална помощ“ по-горе. Мерки за насърчаване на 

мобилността на работната сила, заета в сектор на рибарството и аквакултурите също могат 

да бъдат подкрепяни от ОП РЧР. ОП РЧР не предвижда подкрепа за местните инициативни 

рибарски групи. 

Демаркация и допълняемост с Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“: 

По ОП РЧР ще бъдат подкрепяни само обучения за икономически неактивни, безработни и 

заети лица, осъществявани извън системата на формалното образование, докато по ОП 

НОИР - в рамките на формалното образование. Ограмотяването на възрастни, като част от 

формалното образование, е в обхвата на ОП НОИР. 

Предоставянето на услуги за по-лесен преход от образование към заетост на младите 

хора, когато същите се предоставят от организации извън системата на средното и висшето 

образование, ще бъде подкрепяно от ОП РЧР. 

По ОП РЧР ще се подкрепят лицата без завършено средно образование и професионален 

опит, които не желаят да се завръщат в образователната система, като ще бъдат насочвани 

предимно към обучения за придобиване на професионална квалификация, както и към 

мерки, свързани с включването им в обучение по време на работа (чиракуване). ОП РЧР ще 

подкрепя мерки за чиракуване и стажуване на младежи, които са извън формалното 

образование.  

Като част от подкрепата за интеграцията на най-маргинализираните общности, по ОП 

РЧР ще бъдат подкрепяни и инициативи за осигуряване на достъп до образование, до 

момента, в който децата и учениците се включат в образователния процес. С това трябва да 
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се уточни, че по ОП РЧР няма да бъдат финансирани дейности, осъществяващи се на 

територията на детската градина или училището, които са част от същинския образователен 

процес. Услуги, част от образователния процес в детските градини и училищата, в т.ч. 

превенция на отпадането от училище и др., ще бъдат подкрепяни по линия на ОП НОИР. 

ВАЖНО! 

Във връзка с планирането на мерки в СВОМР по приоритетна ос 2, инвестиционен 

приоритет 1, който е допустим за мерки както по ОП РЧР, така и по ОП НОИР, а в 

същото време по него се планират и интегрирани проекти на общини, които ще се 

финансират едновременно и по двете оперативни програми по интегрирана операция 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, в рамките на мярката 

трябва ясно и убедително да се представи разграничението на бенефициенти, целеви 

групи, дейности и др. елементи от мерките спрямо източниците им на финансиране, с 

цел недопускане на двойно финансиране . 

Демаркация и допълняемост с Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“: 

По линия на ОП РЧР закупуването на оборудване ще бъде ограничено като размер и ще се 

прилага единствено като съпътстваща дейност при реализирането на активни политики на 

пазара на труда, ако е необходимо. В подкрепа на технологична модернизация в 

предприятия ще бъдат финансирани мерки единствено по линия на ОПИК, като също така 

ще се финансира производствено оборудване. 

За развитие на човешките ресурси в предприятия, включително високотехнологични 

предприятия, клъстъри, предприятия от приоритетни отрасли се предвиждат обученията на 

заети лица, които ще се извършва по линия на ОП РЧР (без обучения, пряко свързани с 

експлоатацията на новозакупено оборудване, както и за въвеждането на зелени 

технологии).  

Стандартите за безопасни условия на труд ще бъдат финансирани по линия на ОП РЧР, а 

всички останали стандарти - по ОПИК. 

Допълняемост между двете програми ще се търси посредством възможности за 

координирано изпълнение на схеми по отношение на подкрепата за стартиране на 

самостоятелна дейност от младежи и на стартирането на самостоятелна стопанска дейност, 

както и по отношение на социалното предприемачество. В тези случаи ще се цели 

подкрепените от ОП РЧР стартирали предприятия, вкл. и социални  предприятия, да имат 

достъп до схеми за подпомагане на по-нататъшното им развитие по линия на ОПИК, напр. 

чрез технологично обновление, финансови инструменти за развитие, консултантски услуги, 

въвеждане на стандарти и др. 

Демаркация и допълняемост с Оперативна програма „Околна среда“: 

По отношение на дейностите, свързани с опазване и възстановяване на биологичното раз-

нообразие, включително мрежата НАТУРА 2000 ОПРЧР 2014-2020 ще подкрепи мерки от 
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Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (PAF), съгласно заложеното 

в нея разпределение.  

Подкрепата от ОПРЧР е в рамките на определените по програмата специфични цели и 

дейности за съответните инвестиционни приоритети и техните целеви групи. 


