Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Кои сме ние ?
Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е администрация към министъра на труда и
социалната политика и изпълнява държавната политика в областта на социалното подпомагане,
като осъществява дейности по отпускане на социални помощи и по предоставяне на социални услуги
на гражданите в Република България.
Със своите териториални поделения, разположени във всяка община в страната и близо 5670
служители, Агенцията за социално подпомагане е най-голямата изпълнителна агенция в България,
поела отговорността по предоставяне на социални помощи и услуги на близо 2,5 милиона души от
населението на страната.
С акт на Министерски съвет – Решение № 965 от 16.12.2005 г. АСП е определена за Междинно
звено по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”.

Нашата мисия
Мисията на Агенцията за социално подпомагане е да създаде условия за:
• насърчаване на устойчивото развитие на социалните услуги за уязвими хора и групи, и
• стимулиране на инициативите в сферата на социалната икономика, и
• подобряване достъпа до здравни услуги и повишаване на здравната култура, особено сред уязвимите групи,

С цел: Подкрепа на социално включване
Какво включва нашата дейност по управление на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”?
Основните функции на Агенцията за социално подпомагане в качеството й на Междинно звено са
свързани с процеса на изпълнение, управление и контрол на програми и проекти по Приоритетно
направление 5 “Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”:
• Разработва насоки за кандидатстване и тръжни досиета, съобразени с критериите, одобрени
от Комитета за наблюдение;
• Организира и провежда процеса по набиране и оценка на проектопредложенията;
• Сключва договори с бенефициентите;
• Извършва проверки на място за установяване правилното изпълнение на дейностите, заложени
в договора между Междинното звено и бенефициента;
• Създава и поддържа надеждна система за превенция, идентифицира и докладва нередности, установени по време на изпълнение на операциите;
• Поддържа информационна система, гарантира публичност и осигурява прозрачност на процедурите по обявяване, оценка и мониторинг на проектите;
• Верифицира исканията за плащане и нарежда пълно плащане на средствата на бенефициентите.

Как да се свържете с нас?
Агенция за социално подпомагане
гр. София 1051,  ул. Триадица № 2
Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”
02/811 96 15; 02/935 05 65
Отдел “Мониторинг и оценка”
Отдел “Търгове и координация”
02/811 96 89
02/811 96 94
02/935 05 16        
02/935 05 31        

Можете да се обръщате и към нашите регионални координатори от
Агенция за социално подпомагане:
Име, презиме,
№ Регионална
Адрес
Телефон
структура
фамилия
РДСП - Благоевград
1 Благоевград
Любка Дамянова
073/88 26 24
пл. Г. Измирлиев 9
2 Бургас
Радостин Диманов РДСП - Бургас, ул. Княз
056/83 61 57
Борис 38
Радослав ДимитРДСП - Варна
3 Варна
ров
ул. Кап. Петко войвода 34 052/60 36 26
ТърРДСП - Велико Търново
4 Велико
Мария Василева
062/60 55 86
ново
пл. Център 2, п.к 11
РДСП - Видин
5 Видин
Лиляна Косовска
094/601126
пл. Бдинци 1
- Враца
6 Враца
Камелия Петрова РДСП
092/66 66 48
ул. Стоян Заимов 2
РДСП - Габрово
7 Габрово
Тодор Тодоров
066/80 88 49
пл. Възраждане 3
РДСП - Добрич
8 Добрич
Снежана Ванкова
058/60 56 59
Силистра
ул. Независимост 5
РДСП - Кърджали
9 Кърджали
Лилия Кирилова
0361/6 23 03
бул. България 41
РДСП - Кюстендил
10 Кюстендил
Галина Христова
078/52 31 80
Перник
ул. Демокрация 44
РДСП - Ловеч
11 Ловеч
Даниел Даков
068/60 08 32
ул. Търговска 43
- Монтана
12 Монтана
Мариела Христова РДСП
096/30 07 80
пл. Жеравица 1
Цветана Семерд- РДСП - Пазарджик
13 Пазарджик
034/44 07 77
жиева
бул. Г. Гурко 3А
РДСП - Плевен
14 Плевен
Албена Габрова
064/80 18 45
пл. Възраждане 1
Красимира
РДСП - Пловдив
15 Пловдив
032/64 92 68
Владимирова
бул. Хр. Ботев 82
Севдалина СтояРДСП - Разград
16 Разград
084/61 62 06
нова
бул. Бели лом 37а
- Русе
17 Русе
Кристина Лазарова РДСП
082/82 48 82
ул. А. Кънчев 1
РДСП - Русе
18 Русе
Катя Петрова
082/82 48 82
ул. А. Кънчев 1
РДСП - Сливен
19 Сливен
Стефка Табакова
044/62 54 51
ул. Попска 11
- Смолян
20 Смолян
Гергана Малинова РДСП
0301/6 25 41
бул. България 14
АСП - София,
21 София-град
02/811 96 68
София-област Ралица Москова
ул. Триадица 2
РДСП - Стара Загора бул. 042/63 08 32
22 Стара Загора Петя Петрова
Цар Симеон Велики 108
РДСП - Търговище
23 Търговище
Олга Иванова
0601/6 35 68
ул. Стефан Караджа 1
- Хасково
24 Хасково
Гергана Запрянова РДСП
038/62 22 89
ул. П.Евтимий 2
РДСП - Шумен
25 Шумен
Атанас Велинов
054/80 18 73
ул. Съединение 107
РДСП - Ямбол
26 Ямбол
Илияна Илиева
046/66 27 16
ул. Бяло море 1

териториалните поделения на
Е-mail
rdsp_bl@mbox.contact.bg
rdsp_burgas@mbox.contact.bg
rdsp-varna@mbox.contact.bg
rdsp-vt@mbox.contact.bg
rdsp_vidin@asp.government.bg
rdsp-vr@mbox.contact.bg
rdsp-gabrovo@mbox.contact.bg
rdsp-dobrich@mbox.contact.bg
rdsp-kardjali@mbox.contact.bg
io-rdspkn@mbox.contact.bg
rdsp_lovech@mbox.contact.bg
rdsp_mon@mbox.contact.bg
rdsp-pz@mbox.contact.bg
rdsp-pleven-sp@asp.government.bg
plovdiv-rdsp@asp.government.bg
rdsprazgrad@mbox.contact.bg
rdsp_ruse@mbox.contact.bg
rdsp_ruse@mbox.contact.bg
rdspsliven@mbox.contact.bg
rdsp-sm@mbox.contact.bg
mfk@asp.government.bg
rdspsz@mbox.contact.bg
targovishte-rdsp@asp.government.bg
haskovo-rdsp@asp.government.bg
shumen-rdsp@asp.government.bg
jambol-rdsp@asp.government.bg

Още информация за Междинното звено и за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
можете да получите на:
Нашият Интернет-адрес: http://www.asp.government.bg
Интернет-страницата на Управляващия орган: http://ef.mlsp.government.bg

Оперативна прОграма
„развитие на чОвешките ресурси” 2007-2013 г.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРА
С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА –
ДЕЙНОСТИ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Програмата ще се реализира в рамките на:
Приоритетно направление 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”
Oбласт на интервенция 5.2. “Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици” .

Общ бюджет: 29 337 450 лева.
Цел на програмата:
Да усъвършенства и подобри услугата „Социален асистент” и да развие услугата „Домашен помощник”
като форми на социални услуги в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален
тип грижи.

Начало на програмата: 2007 г.
Териториален обхват: На територията на цялата страна.
Кой може да кандидатства с проекти?
Общини, неправителствени организации и други доставчици на социални услуги.

Към кого е насочена програмата?

• Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния
си живот;
• Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в
състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си;
• Семейства на деца с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация чрез подкрепа за възстановяване на трудовата активност.

Какви дейности могат да се финансират?

• Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” като индивидуални услуги за отделни потребители или комплексно за потребители и техните семейства;
• Разработване на индивидуални оценки на потребностите;
• Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите;
• Услуга „от и до работно място”- за дейност „Социален асистент”;
• Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с ментални увреждания;
• Подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници;
• Транспортни услуги;
• Предоставяне на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата на деца, преки потребители на услугата „Социален асистент”;
• Обучения на социалните асистенти и домашните помощници и потребителите на услугите;
• Информационни материали и кампании за информиране на обществеността на равнище проект;
• Управление на услугите и др.

Какви са средствата за един проект?
Минимален размер на безвъзмездната помощ:
Максимален размер на безвъзмездната помощ:

40 000 лева.
90 000 лева.

Продължителност на един проект: 1 г.
Къде ще се приемат проектите?
Всички проекти ще се подават в Агенцията за социално подпомагане, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” на адрес: София 1051, ул. „Триадица ” No 2.

Договарящ орган: Агенция за социално подпомагане
За допълнителна информация посетете интернет страницата на Агенция за социално подпомагане, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” - http://www.asp.
government.bg/ или се обръщайте към:
Десислава Георгиева, старши експерт,
Отдел „Търгове и координация”
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”
Агенция за социално подпомагане
E-mail: d.georgieva@asp.government.bg
Тел.: 02/ 8119 694
Факс: 02/ 986 11 98

