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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Административна
оценка

Първият етап от оценката на проектопредложението, в който
се оценява административното съответствие с изискванията
или насоките за кандидатстване

Анекс

Документ, модифициращ условията на сключения вече
договор

Безвъзмездна финансова
помощ

Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO,
Евроатом) No 1605/2002, са средства, предоставени от ОП
"РЧР",
включително
съответното
национално
съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект,
насочен към постигане на определени резултати.

Бенефициент
(Бенефициер) на
безвъзмездна финансова
помощ

Лицата, посочени в чл.2, ал. 4 от Регламент (ЕО) No
1083/2006. стопански субект, организация или
предприятие, публичен или частен, който отговаря за
започването или за започването и изпълнението на
операциите. В рамките на схемите за помощ по член 87 от
Договора бенефициентите са публични или частни
предприятия, които изпълняват отделен проект и получават
публична помощ;

Възстановим данък
добавена стойност

Сумата на платения данък върху добавената стойност, която
регистрираното по реда на Закона за данък върху добавената
стойност лице има право да приспадне от задълженията си
по Закона за данък върху добавената стойност, включително
когато, като е имало това право, не го е упражнило по реда
на закона.

Дете с трайно увреждане

дете на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто трайно
ограничена възможност за социална адаптация или дете на
възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто намалена
работоспособност.

Договарящ орган

Орган, който провежда процедури за набиране и оценка на
проектни предложения и сключва договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ от ОП "РЧР".

Договор за предоставяне
на безвъзмездна

Договор, сключен между ръководител на договарящ орган и
бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна
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финансова помощ

финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.

Допустими разходи

Разходите, които могат да бъдат приети като разрешени по
един проект

Кандидат

Водеща организация и/или партньор/и, която/които
разработват проектно предложение, с цел бъдещо
изпълнение на одобрения проект.

Компонент

Една от възможните сфери на действие на схемата за
безвъзмездна помощ.

Критерии за допустимост
на кандидатите

Критерии относно кандидатите, които могат да бъдат
бенефициент по конкретната безвъзмездна финансова
помощ.

Критерии за допустимост
на проектните дейности

Изисквания, които се отнасят до видовете дейности,
предвидени за изпълнение в рамките на проектните
предложения, които отговарят на приоритетите и целите на
конкретната безвъзмездна финансова помощ, както и на
правилата и законодателството в областта на държавните
помощи.

Критерии за оценка на
проектните предложения

Критерии, изготвени и одобрени от управляващия орган,
съобразени с критериите за подбор на проекти на ниво
операции, одобрени от Комитета за наблюдение по
съответната оперативна програма, създаден с Постановление
№ 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на
Комитети за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, в съответствие с които се извършват
оценката и изборът на проекти, които да бъдат
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз.

Лица с трайни увреждания лица с установена степен на намалена работоспособност 50 и
над 50 на сто.
Междинно звено

Структурата, която действа под отговорността на
управляващия орган на съответната оперативна програма
или изпълнява определени задължения от негово име по
отношение на бенефициентите, изпълняващи операцията.

Недопустими разходи

Разходи, които не могат да бъдат включени в искане за
плащане по проект по смисъла на ПМС № 62 от 21.03.2007 г.
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Нередност

Всяко нарушение на разпоредба на общностното право,
произтичащо от действие или бездействие на стопански
субект, което има или би имало като последица нанасянето
на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете
неоправдан разход в общия бюджет.

Одитиращ орган

Структурата, която е функционално независима от
управляващия орган и Сертифициращия орган и е отговорна
за проверката на ефективното функциониране на системите
за управление и контрол.

Оперативна програма

Документ, представен от държава-членка и одобрен от
Комисията, който определя стратегия за развитие съгласно
набор от приоритети, които следва да се осъществят с
помощта на Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Операция

Проект или група от проекти, избрани от Управляващия орган
на съответната Оперативна програма или от друго звено под
негова отговорност, съгласно критерии, определени от
Комитета за наблюдение, и изпълняван/и от един или повече
бенефициенти, с оглед постигане целите на Приоритетното
направление, в рамките, на което се изпълнява/т.

Оценителна комисия

Комисия, сформирана от най-малко трима члена с
необходимите технически и административни компетенции с
цел да се даде мнение за оценка на проектните предложения.

Оценка на
административното
съответствие

Етап от оценката на проектното предложение, при който се
извършва проверка относно формалното представяне на
проектното предложение.

Оценка на допустимостта

Етап от оценката на проектното предложение, при който
оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за
допустимост на кандидатите и проектните дейности.

Покана за набиране на
проектопредложения

Обществена покана от страна на Междинно звено, адресирана
към ясно дефинирани категории апликанти (потенциални
бенефициенти), с цел те да разработят проектни предложения
в рамките на специфична операция.

Приоритет

Набор от специфични цели в рамките на една оперативна
програма, към които е насочено изпълнението на конкретни
мерки

Проект

Това е дейността, за която се иска финансиране по Приоритет
или операция от Оперативната програма. Проект е терминът,
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с който се нарича одобреното проектно предложение.
Проекти, генериращи
приходи

Всяка операция, която включва инвестиция в инфраструктура,
чието използване подлежи на такси, заплащани директно от
ползвателите или всяка операция, която включва продажбата
или отдаването под наем на земя или сгради или всяко друго
предоставяне на услуги срещу заплащане (чл. 55 от Регламент
1083/11.07.2006)

Проектно предложение

Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнението на определен проект, включващо
формуляр за кандидатстване и други придружителни
документи.

Публични органи

Бюджетни предприятия, съгласно параграф 1, т.1 от
Допълнителната Разпоредба от Закона за счетоводството

Ръководител на
договарящия орган

Ръководителят на администрацията, в рамките на чиято
структура се намира договарящият орган или упълномощено
от него длъжностно лице.

Сертифициращ орган

Структурата, отговорна за сертифициране на разходите по
всяка оперативна програма и за подготвяне и изпращане на
ЕК на сертифицирана декларация за разходите и искане за
плащане по всяка оперативна програма

Схема за безвъзмездна
финансова помощ

Това е общоприетото название на безвъзмездна финансова
помощ по оперативна програма. В това ръководство
безвъзмездна финансова помощ и схема за безвъзмездна
финансова помощ, се използват като синоними.

Техническа и финансова
оценка

Оценка по същество на проектните предложения, която се
извършва в съответствие с критериите за оценка на
проектите.

Управляващ орган

Структурата, определена да осъществява функцията по
управление на оперативната програма и отговорна за
нейното
ефективно,
ефикасно
и
законосъобразно
изпълнение.

Целева група

Група, към която е насочена одобрена политика, програма или
проект.
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СПИСЪК НА СЪКРАШЕНИЯТА

ДО

Договарящ орган

АСП

Агенция за социално подпомагане

ЕК

Европейска комисия

ЕО

Европейска общност

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейският социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

МЗ

Междинно звено

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

ОЛАФ

Европейска служба за борба с измамите.

ОО

Одитиращ орган

ОП РЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ПМС

Постановление на Министерски съвет

РДО

Ръководител на договарящия орган

СО

Сертифициращ орган

УО

Управляващ орган
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1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ "
1.1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация за ЕСФ и ОП РЧР
Европейският съюз обединява държави-членки с различна степен и темпове на икономическо и
социално развитие, с различни проблеми и подходи в разрешаването им.
Политиката на сближаване на ЕС е насочена към намаляване и преодоляване на онези различия
в развитието на държавите-членки, които представляват бариера пред ефективното използване
на наличните ресурси и предимствата на общия пазар. Политиката има за цел насърчаване на
заетостта, стимулиране на икономическия растеж и конкурентноспособността, увеличаване на
инвестициите в човешкия капитал, подобряване на инфраструктурата и други процеси, водещи
към просперитета на всички страни в Съюза.
Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на
ЕС.
Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на
ЕС, като предоставят подкрепа за постигане на икономическо и социално единство и единен
пазар с фокус върху по-малко проспериращите региони и социални групи.
Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС. Създаден е въз
основа на Договора от Рим през 1957 г. с цел подобряване на възможностите за намиране на
работа в Общността, чрез създаване на заетост и увеличаване на географската и професионална
мобилност на заетите. ЕСФ е основният финансов инструмент, позволяващ на ЕС да изпълни
целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално
сближаване на ЕС като подкрепя страните-членки за развитие на човешките ресурси и
постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване
на конкурентноспособността и професионалната мобилност на заетите лица.
В периода 2007-2013 г., по цел „Сближаване”, ЕСФ ще се фокусира върху следните ключови
сфери на интервенция:
• повишаване адаптивността на работниците и предприятията;
•

насърчаване достъпа до заетост и устойчивото включване на пазара на труда на
търсещите работа и неактивните лица, преодоляване на безработицата, удължаване на
времето за трудова заетост и увеличаване участието в пазара на труда;

•

насърчаване на социалното включване чрез интегриране на пазара на труда на хората в
неравностойно положение и борба с дискриминацията;

•

подобряване на човешкия капитал (включително чрез провеждане на реформи в
образователните и обучителни системи, за да могат получените знания и умения да
отговарят в по-пълна степен на изискванията на пазара на труда, повишаване участието в
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образование и обучение, насърчаване на ученето през целия живот и развитие на
научните изследвания и иновации);
•

насърчаване на партньорството за извършване на реформа в сферата на заетостта и
включването на пазара на труда;

•

подобряване на институционалния капацитет и ефективност на публичната
администрация и обществените услуги на национално, регионално и местно ниво, както
и на социалните партньори и неправителствените организации.

Всяка страна-членка разработва Национална стратегическа референтна рамка (НСРР), в която
се описват националните цели, приоритети и дейности, които да бъдат съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. НСРР е водещият документ, на базата на
който България договаря с Европейската комисия усвояването на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007-2013 г. В съответствие със
стратегическите приоритети на страната НСРР определя и конкретните многогодишни
програми - оперативни програми,.
С подписването на НСРР през м. юни 2007г. се даде старт на одобрението на Оперативните
програми.
1.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОП РЧР

Комитет за наблюдение на НСРР
Следи напредъка при постигането на целите и приоритетите на НСРР 2007-2013, въз основа на
дефинираните в нея индикатори и др., съгласно ПМС 182 / 21.07.2006г.
Комитет за наблюдение на ОП РЧР
Одобрява критериите за избор на операции под ОП РЧР, осъществява наблюдение, одобрява
корективни мерки и др. произтичащи от Регламент № 1083 / 2006 и ПМС 182 / 21.07.2006г.
Управляващ орган
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е Министерство
на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти”. Управляващият орган носи отговорност за управлението
на ОП РЧР, съгласно Регламент № 1083/2006
Междинни звена
Управляващият орган на ОП РЧР делегира определени отговорности и задачи по управление на
отделни приоритетни направления или основни области на интервенция на т. нар. Междинни
звена, съгласно регламент 1083/2006г.
Междинни звена по ОП РЧР са:
- Агенция по заетостта
- Агенция за социално подпомагане
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-

Министерство на образованието и науката, чрез Дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми”.

Горепосочените междинни звена обезпечават съблюдаването на допустимостта на
предоставяните помощи и тяхната съвместимост с действащото законодателство в Р. България
относно държавните помощи и с правилата за държавните помощи на Европейския съюз, а
именно:
I. Подпомагането на проектите по оперативната програма „РЧР” отговаря изцяло на
условията на „Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 год. относно
прилагането на членове 87 и 88 от ДЕО по отношение на минималната помощ”, и поконкретно:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

МЗ, които се явяват администратори на помощ по смисъла на Допълнителната
разпоредба, &1, т. 4 на Закона за държавните помощи, следят дали предоставените
помощи на едно предприятие въз основа на схемата за помощ не надвишават
определения с Регламент 1998/2006 таван на помощта в рамките на три последователни
фискални години.
МЗ изискват декларация от бенефициента на помощ, че не е получавал в рамките на
три последователни фискални години други минимални помощи от различни източници
и под друга форма.
МЗ, които се явяват администратори на помощ, поддържат регистър за предоставените
минимални помощи;
МЗ предоставят информация на министерството на финансите за предоставените
минимални помощи в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от Закона за
държавните помощи (ЗДП) и чл. 8 от Правилника за прилагане на ЗДП.
МЗ обезпечават спазването на разпоредбите на чл. 2, т. 3 и 4 от Регламент1998/2006
относно изискването за предоставяне на „прозрачни” помощи (т.е. мерки на помощ, при
които е възможно предварително да се определи точно размера на помощта без
необходимост от извършване на оценка на риска).
МЗ съблюдават да не се предоставя минимална помощ на:
а) предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”, съгласно
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета;
б) предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански
продукти, посочени в приложение І към Договора;
в) предприятия, осъществяващи дейност по преработка и реализация на
селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора, в следните случаи:
(i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на
продуктите, които биват изкупувани от производителите или предлагани на пазара от
съответните предприятия,
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(ii) когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърлена частично
или изцяло на първичните производители;
г) при дейности, свързани с износ за трети страни или държави-членки на ЕС (поконкретно – помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и
функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по експортната
дейност);
д) при използването на местни стоки вместо вносни стоки;
е) на предприятия, осъществяващи дейност във отрасъл „въгледобив”, както е
дефиниранo в Регламент (ЕО) № 1407/2002;
ж) за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, които
осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение;
з) на предприятия в затруднение.
Междинните звена ще извършват подбора, ще сключват договорите след предварително
одобрение/решение на Управляващия орган и ще извършват плащанията към бенефициентите.
Процедурите по проверка, извършвани от Междинното звено, следва да включват проверка на
оригинални документи на 100 % от исканията за средства и верификация на извършените
доставки на стоки и/или услуги от бенефициентите.
Сертифициращ орган
Сертифициращ орган на Оперативната програма е дирекция “Национален фонд” на
Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент № 1083/2006, Сертифициращият
орган е отговорен за сертифициране на разходите извършени от бенефициентите.
Одитиращ орган
Одитиращ орган на ОП „РЧР” е дирекция „Одит на средствата от ЕС” на Министерство на
финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент № 1083/2006, Одитиращият орган на оперативната
програма е отговорен за извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на
системата за управление и контрол на оперативната програма.
Централно координационно звено
Централното координационно звено е структурата, която координира и следи изпълнението на
целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС в страната. Тази функция се осъществява от дирекция „Управление на средствата от
ЕС” в Министерството на финансите.
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1.3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2007 –
2013 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който ще
бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд
на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване
територията на цялата страна под цел “Сближаване”.
Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на
която е “развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и
социална интеграция”.
Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на
хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на
заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене
през целия живот, и засилване на социалното включване.
Това означава да се инвестира в хората, да придобият нови знания и умения; да се утвърди
практиката за учене през целия живот с цел професионална реализация през целия активен
живот; да се гарантира на всекиго пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд;
да се постигне по-високо качество на работната сила; да се гарантира достъп до качествено
образование и обучение за всички; социалната защита да стане по-устойчива и „активна“; да
бъде осигурено равенство на възможностите, да се насърчи развитието на сектора на
социалната икономика, и като резултат от всички целенасочени действия да се постигне
икономическо и социално сближаване.
При изпълнението на ОП „РЧР” ще бъдат преследвани следните специфични цели:
•

повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;

•

увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно
образование;

•

повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната
икономика.

За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана
върху реализирането на следните приоритетни направления:
1. Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазар на труда,
насърчаващ включването;
2. Повишаване производителността и адаптивността на заетите;
3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на
знанието;
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4. Подобряване на достъпа до образование и обучение;
5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и
здравните услуги;
7. Транснационално и междурегионално сътрудничество.
8. Техническа помощ
Поставените приоритетни направления отговарят на сферите на действие, които могат да бъдат
подкрепени от ЕСФ, съгласно разпоредбите на чл. 3 от Регламента на Европейския парламент и
на Съвета № 1081/2006 от 5 юли 2006 г. за ЕСФ. Стратегията на ОП „РЧР” се основава на
целите, които си поставя ЕС за програмния период 2007-2013 г. в Стратегическите насоки за
сближаване на Общността. При разработването на оперативната програма са отчетени и други
основни стратегически документи и концепции на ЕС, както и приоритетите на провежданите
национални политики и Националната програма за реформи.
В процеса на програмиране в Оперативната програма са интегрирани водещите принципи на
инициативата на Общността EQUAL – равенство на половете и превенция на дискриминацията
въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или
сексуална ориентация, иновации, прилагане на политики (mainstreaming), партньорство,
транснационално и междурегионално сътрудничество, добро управление на програми и
проекти.
С цел принос към постигането на всеобхватната дългосрочна цел на ЕС за устойчиво развитие,
заложена в Договора за ЕС и Стратегията за устойчиво развитие на ЕС, приета от Европейския
съвет в Гьотеборг през месец юни 2001 г. и преработена през месец юни 2006 г., както и
Стратегическите насоки за сближаване на Общността (2007-2013 г), в ОП „РЧР” е интегриран
принципът за устойчиво развитие.
В допълнение, за постигане на по-голяма ефикасност и ефективност на оперативната програма,
за гарантиране на прозрачност и съответствие с действащото законодателство, при изпълнение
на оперативната програма ще бъде спазван и принципа за добро управление на програми и
проекти.
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1.4. ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ
НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА”,
Приоритетно направление 5 попада в обхвата на сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл. 3
1. c) от Регламент № 1081/2006.
Основната цел на приоритетното направление е да бъде оказана подкрепа за социално
включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на
пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване
на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез подобро здраве.
ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 5.2 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДИЦИ”.
Един от акцентите в тази област на интервенция е фокусиран върху развитието на форми на
социални услуги, които се предоставят в семейна среда на зависими членове от семействата.
Предоставянето на социални услуги в посока обгрижване в домашна среда ще подкрепи както
лицата, ангажирани с тази дейност, така и самите зависими членове на семейството и ще даде
възможност за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността,
предотвратяване настаняването в специализирани институции и включване на голяма група
хора на пазара на труда.
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2. СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
"ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРА
С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА ДЕЙНОСТИ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

2.1 КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Обосновка
Развитието на социалните услуги е от особена важност за преодоляване на социалната
изолация. Достъпът до тях е гарантиран от българското законодателство.
Специален акцент в политиката за предоставяне на социални услуги се поставя върху
деинституционализацията. В последните няколко години развитието на социални услуги в
общността отбелязва висок ръст и доказа важността си за постигането на реална
деинституционализация. Броят на частните доставчици на социални услуги нараства, което
предполага необходимост от подкрепа и разширяване на възможностите за участие на
неправителствения сектор в прякото предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно
положение и в частност на хората с различни видове увреждания и самотноживеещите хора.
Развитието на социалните услуги в общността отразява специфичната национална реалност и
същевременно съответства на ангажиментите на България, като пълноправен член на
Европейската общност, за развитието на алтернативни форми на социални услуги, чрез
разкриване на работни места в тази сфера за повишаване на качеството на подпомагащите
дейности и за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и създаване на
възможност за пълноправното им участие в обществения живот.
Предвижданите мерки по тази схема ще дадат своя принос за преодоляване на ключовите
предизвикателства, идентифицирани в Националния доклад по стратегиите за социална закрила
и социално включване на Република България за периода 2006-2008г. и са в съответствие с
приоритетите на България в областта на социалните услуги като част от политиката за развитие
на дългосрочната грижа, формулирани в Националния доклад:
•
•
•

Разширяване на кръга на услугите, специално насочени към възрастните хора, самотните
хора, хората с увреждания и други и подобряване на качеството на съществуващите;
Преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност
и семейна среда;
Намаляване броя на хората, ползващи услуги в специализираните институции за
предоставяне на социални услуги и намаляване броя на самите институции чрез
развитие на модерна мрежа от услуги в общността.
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Схемата за безвъзмездна финансова помощ е разработена в отговор на редица социални
проблеми в българското общество като бедността, регионалните различия, застаряването на
нацията, социалната изолация и зависимостта на хората с трайни увреждания от постоянни
грижи, неравномерното разпределение на ресурсите в сферата на социалните услуги и
затруднения достъп до тях.
Схемата допринася за справяне с предизвикателството пред социалната политика и в частност
социалните услуги да бъдат адресирани по подходящ начин към реалните потребности на
хората с различни видове увреждания или самотноживеещи хора, по начин, по който да бъде
гарантирана тяхната независимост и участие в обществения живот.
През последните години в България потребностите от социални услуги, които подкрепят
задържането на хората в семейна среда бележи значително увеличение. Съществуващите
Национални програми не са в състояние да отговорят на увеличеното търсене, основно поради
ограничения финансов ресурс за тяхната реализация.
Въпреки съществуващите форми за предоставяне на социални услуги в семейна среда на хора,
нуждаещи се от подкрепа в ежедневието си, все още остават редица предизвикателства:
•

Задълбочаваща се демографска тенденция към застаряване на населението и
задълбочаваща се зависимост от социални и здравни услуги, особено за лицата над 65годишна възраст.

•

Трайна тенденция към нарастване на броя на лицата с трайни увреждания. По данни от
Световната здравна организация през 2001г. България заема девето място от общо 51
страни по новорегистрирани случаи на трайни увреждания.

В България хората с трайни увреждания (по данни на НОИ към декември 2003 г.) са повече от
400 000 души. От тях с над 91% трайно намалена работоспособност са 135 650, със 71% и
повече трайно намалена работоспособност – над 190 000 и с 50 и над 50% до70 % – 70 000.
По данни на Агенцията за социално подпомагане през 2005 г., съгласно Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, е изготвена социална оценка на 487
283 хора с трайни увреждания, от които 22 814 деца. През 2006г. обхванатите лица са 563 615 ,
от които 24 143 деца.
Променящата се социално-икономическа среда в България през периода на прехода оказа
значително влияние върху социалния статус на хората с увреждания. Ръстът на безработицата,
структурните промени в икономиката, недостъпната архитектурна среда и др. засилиха
социалната изолация на тази група хора. Ограниченията на околната среда създават по-големи
прегради пред социалното включване, отколкото функционалните увреждания на хората.
Една от основните причини, които налагат необходимостта от специализирани социални услуги
е невъзможността хората с увреждания и самотноживеещите хора със затруднения в
самообслужването да се справят сами в ежедневието си. Най-често това е обвързано със
здравословното им състояние. Тези констатации налагат извод, че различните по вид и обхват
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социални услуги следва да се определят от конкретните нужди на техните потребители. Друга
съществена причина, която обуславя търсенето на съответен вид подпомагащи дейност е
повишеният риск от бедност и недостига на средства за организиране на ежедневието и
задоволяване на основни жизнени потребности.
Много често хората се нуждаят от помощ, за да се справят с честите административни задачи
извън дома си. Не са в състояние сами да разрешават ежедневните си битови проблеми в
рамките на дома си, да посещават лекар или да бъдат активни в социалния си живот.
Схемата си поставя за цел 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.
Схемата надгражда възможностите на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”
като разширява целевата група и създава условия за комплексна подкрепа за социално
включване.
Схемата се разработва в отговор на регистрираното търсене към услугите „Социален асистент”
и „Домашен помощник” и стратегията за нейната реализация е насочена както към постигане на
високо качество на предоставяните услуги, така и създаването на успешни примери за
повишаване на професионалната роля на социалните асистенти и домашните помощници чрез
целенасочени и ясно дефинирани критерии за извършване на дейностите.
Стратегията за реализация на схемата е основана на опита и резултатите от Национална
програма „Асистенти на хора с увреждания” и проект „Социални услуги в замяна на нови
работни места”.
В традициите на българина е заложена дълбоката привързаност към дома и семейството, но
въпреки това динамично променящият се социален живот често налага тези връзки да бъдат
прекъсвани, особено в случаите, в които хората се разболяват тежко и са зависими от грижите
на близките си. Тогава настаняването в специализирана институция е възможно решение,
наложено от сериозни проблеми, засягащи цялото семейство. Един от тях е бедността, която
води до понижаване на качеството на живот на цялото семейство, защото в повечето случаи
някой напуска или не може да започне работа, за да се грижи за болния си близък. От друга
страна се предприемат действия за реализиране на възможността за извеждане от
специализирани институции на хора, които имат семейства и дом, но пречка за връщането им в
семейна среда се оказва зависимостта им от постоянно обслужване. Не са изолирани и
случаите, в които хора с физически или друг тип увреждания не могат да работят, поради
нуждата от помощ да отидат до работните си места
Предоставянето на този вид услуги е от голямо значение за населените места в страната, в
които алтернативните услуги за хората с увреждания все още не са достатъчно развити и
възможностите за социално включване са ограничени.
Схемата се разработва, за да подпомогне държавната политика за деинституционализация чрез
създаване на условия за адаптиране към нормален живот в семейна среда на хора, излезли от
специализирани институции, превенция на риска от създаване на зависимост от
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институционален тип грижи и помощ за членовете на техните семейства да имат активен
професионален живот.
По схемата ще се подкрепя предоставянето на
асистент” и „Домашен помощник”.

два вида социални услуги –„Социален

За съответните дейности се наемат търсещи работа, както и желаещите да работят
допълнително, лица и/или членове на семействата на обслужваните, обучени за предоставяне на
подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Схемата ще се реализира на територията на
цялата страна. Социалните услуги по схемата ще продължат добрият опит на създадените до
момента модели за „социален асистент”.
Услугите ще се предоставят без ограничителните условия, съществуващи в Националната
програма „Асистенти на хора с увреждания”, след извършена оценка на потребностите и при
зачитане на личното желание и конкретните нужди на хората с увреждания и
самотноживеещите хора.
Схемата за отпускане на безвъзмездна помощ „Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” е основана
на разбирането, че всички подпомагащи дейности за хора със специфични потребности следват
личните предпочитания на потребителите, а не тези на доставчиците на социални услуги.
2.1.1. Аргументация за избор:
Аргументацията за избор на настоящата схема се свежда до:
• Натрупан опит от реализацията на дейност „Социален асистент” по Националната
програма „Асистенти на хора с увреждания” и проект „Социални услуги в замяна на
нови работни места”.
• Висок брой нуждаещи се от услугите лица, които остават извън обхвата на
съществуващите програми.
• Увеличаващо се търсене на услугата.
2.1.2. Общи цели на схемата:
Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално
включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи.
Подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца с трайни увреждания,
зависими от постоянни грижи чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в
реалния пазар на труда.
2.1.3. Специфични цели на схемата:

Насоки за кандидатстване BG 051POO1/07/5.2-01

стр. 20

BG 051POO1/07/5.2-01
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”

1) Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”
за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
2) Предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има
деца с трайно увреждане, със специален фокус върху жените.
3) Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за упражняване правото им на труд
чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”.
4) Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от
помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за
реинтеграция.
5) Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове
увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на
ежедневието и живота си.
6) Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги.
7) Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за специалисти, търсещи
допълнителна работа.
8) Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните
помощници чрез надграждащи обучения.
9) Повишаване ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични институции в
процеса на реализация на схемата.
По схемата ще бъдат подкрепяни предложения за комплексно предоставяне на услугите, както
и почасовото им ползване.
Дейността на социалните асистенти е насочена в по-голяма степен към социалната активност на
хората с увреждания, в това число и упражняването на правото им на трудова дейност в сферата
на социалната икономика и/или на реалния трудов пазар. Постигането на по-високо качество на
предоставяната услуга ще бъде гарантирано с въвеждане на изисквания за подходяща
професионална квалификация на социалните асистенти. Дейността на домашния помощник се
съсредоточава в по-голяма степен върху организирането на бита и хигиената в дома на
нуждаещите се лица. Това предполага услугата да бъде извършвана от хора с по-ниска
образователна и професионална квалификация.
Предвижда се по дейност „Социален асистент” да бъдат обслужвани и деца, при спазване на
принципите, критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца. В тези
случаи подкрепата ще бъде насочена и към техните семейства.
Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще бъдат предоставяни под формата на
почасови услуги от хора, работещи в различни сфери или от безработни лица, пенсионери и
студенти.
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2.1.4. Съответствие с ОП РЧР и НСРР.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: Схемата съответства на целите,
заложени в приоритетно направление 5 „Социално включване и насърчаване на социалната
икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици”. Дефинираната цел за тази област на
интервенция е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от
уязвимите групи и/или техните семейства, като се разшири обемът, многообразието и
целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността и в специализираните
институции. Акцентът се поставя върху разширяването на възможностите за намиране на
работа чрез нарастване на обема и многообразието от социални услуги, които се предоставят в
общността в съответствие с индивидуалните потребности на нуждаещите се и прилагане на
комплексни подходи.
Схемата съответства на основната цел на Оперативната програма и допринася за подобряване
качеството на живот на хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора.
Схемата съответства и на специфичната цел на петото приоритетно направление „ подкрепа за
социално включване на уязвими групи чрез разширяване на възможностите за подобряване
качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, като се разшири
обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността.”
Схемата се реализира в съответствие със специфичните цели на приоритетното направление
чрез мерките, предвиждани за подкрепа на социалното включване и преодоляване на
социалната изолация.
Национална стратегическа референтна рамка. Приоритет 2 „Повишаване качеството на
човешкия капитал, с акцент върху заетостта”. В стратегическия документ, като най-рискови от
гледна точка на социално включване, са идентифицирани групите на хората с увреждания и на
уязвимите етнически малцинства, които са изправени пред проблеми и препятствия с много
измерения. Визията на Националната стратегическа референтна рамка определя основните цели
на политиката и приоритетите за развитие в областта на социалното включване през
програмния период 2007-2013 г. Към 2015 г. България се стреми да достигне равнище на
конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална
чувствителност на обществото. „Независимо от всички предприети мерки през последните
години за интегриране на хората с увреждания и напредъка на одобрените програми по линия
на Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания, проблемите в тази
област остават.”
За отчитане на постигнатите резултати е предвидено използването на две основни групи
индикатори – за изпълнение и за резултат (виж Формуляр за кандидатстване). При реализиране
на всеки проект индикаторите ще се отчитат в съответствие с хоризонталните принципи на ОП
‘’Развитие на човешките ресурси по:
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-

пол;
възраст;
степен на увреждане;
етническа принадлежност

Хоризонтални принципи
Основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г. включват:
1. Равенство между половете и недопускане на дискриминация.
2. Иновации и прилагане на политики – разработване на нови подходи и споделяне на
добри практики при изпълнението на различни политики;
3. Партньорство - включване и овластяване на всички заинтересовани страни в процесите
на програмиране, изпълнение и оценка на програми и проекти.
4. Добро управление на програми и проекти
5. Устойчиво развитие.
6. Влияние върху опазването на околната среда.
Целите на настоящата схема са в съответствие с един от основните хоризонтални принципи и
предвижда мерки за преодоляването на дискриминацията по признак увреждане и мерки за
осигуряване на равенство между половете.
При реализиране на принципа за равенство между половете, усилията не се ограничават
единствено до прилагането на определени действия насочени към жените, а се преследва
постигането на равенство, отчитащо въздействието на конкретната ситуация както върху
мъжете, така и върху жените. Изхождайки от факта, че преобладаващо жените са в по-висока
степен на риск от социална изолация, в случаите в които в семействата им има дете с трайно
увреждане схемата предвижда специални мерки за тяхното социално включване за постигане на
равенство между половете. Този принцип е обект на мониторинг, както на ниво индивидуален
проект, така и на ниво схема за безвъзмездна финансова помощ, област на интервенция и
приоритетно направление по цялата оперативна програма.
Прилагането на принципа на партньорство и овластяване е основен елемент на всички
интервенции по настоящата операция. Ще бъдат насърчавани партньорствата, като и активното
участие на неправителствения сектор в качеството на доставчик на социални услуги.
Схемата е в съответствие с разпоредбите на чл. 11 от Регламент 1083/ 2006г., чрез включването
на заинтересованите страни и партньорите в процеса на изготвянето на схемата и при оценката
на нейната ефективност.
Схемата е в съответствие с принципите на добро управление, включително и финансово, в
съответствие с разпоредбите на Регламент 1083/2006.
Схемата подкрепя и допълва националната политика за деинституционализация и се реализира
в отговор на регистрираното високо търсене на услугата.
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2.2. ИНДИКАТИВНИ СРЕДСТВА, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ДОГОВОРЕНИ ПО
НАСТОЯЩАТА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН.

По схемата ще бъдат подкрепяни гъвкави предложения за комплексно предоставяне на
услугите, както и почасовото им ползване.
Съгласно разпоредбите на ПМС 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз,
безвъзмездната финансова помощ по тази схема ще се предоставя чрез провеждането на
процедура за подбор на проекти, където бенефициенти са представители на заинтересованите
страни в областта на социалните услуги, при спазване принципите на публичност и
прозрачност; свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на
дискриминация.

Общ бюджет за целия програмен период 2007-2013 година

Бюджетна линия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова помощ

BG 051POO1/07/5.2-01

29 337 450 лв.

Средства от ЕСФ

24 936 832 лв.

Национално
съфинансиране
4 400 618 лв.

Договарящият орган си запазва правото да не разпредели посочената по-горе сума при
недостатъчен брой качествени предложения, отговарящи на предварително зададените
критерии.
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Размер на безвъзмездната финансова помощ
Всяка сума, разпределена за осъществяването на този проект, трябва да се вмества в
следните минимални и максимални граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

40 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 90 000 лв.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 на сто от
всички допустими разходи по проекта.
Кандидатът трябва да представи ясна бюджетна разбивка, обосновавайки сумата на
исканата безвъзмездна финансова помощ.

2.3 ДОГОВАРЯЩ ОРГАН
Договарящ орган при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
по смисъла на ПМС № 121 от 31 май 2007 г., са междинните звена по оперативните програми, в
случай че функцията по сключване на договор им е делегирана от управляващия орган.
Договарящ орган при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по настоящата
програма, е Агенцията за социално подпомагане.
Агенция за социално подпомагане, в качеството си на междинно звено по Оперативната
програма е отговорна за :
1. провеждане на процедура по набиране и оценка на проектопредложения;
2. организиране на подбора на проекти, които да бъдат финансирани от ОП “РЧР”;
3. сключването на договори с бенефициентите при условията, утвърдени от Комитета за
наблюдение;
4. извършване на проверки на място за установяване правилното изпълнение на
дейностите, заложени в договора между Агенцията за социално подпомагане и
бенефициента;
5. изготвяне на периодични отчети по изпълнението на ОП „РЧР” и подаването им към
Управляващия орган;
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6. събиране на информация при забелязани нередности и подаването й към Управляващия
орган, информиране относно процеса на възстановяване на плащания, направени от
Агенцията за социално подпомагане и/или бенефициентите към изпълнителите на
договори, подготовка на годишен отчет върху нередностите, забелязани по време на
изпълнение на схемата;
7. изготвяне на годишни условни прогнози за предвидените заявления за плащане за
текущата финансова година и следващата финансова година и изпращането им към
Управляващия орган;
8. осигуряване на човешки ресурси на регионално ниво, чиито задължения са свързани с
изпълнението на делегираните на Агенцията за социално подпомагане дейности по
места;
9. съхранение на цялата документация, свързана с изпълнението на проекти, финансирани
по ОП „РЧР” за срок не по-малък от посочения в съответните регламенти на ЕС.

Отговорна администрация
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” Агенция за социално подпомагане.
Съгласно Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, дирекция
„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” е част от
специализираната администрация и има следните основни функции:
1. Програмиране на операции по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Организиране на процеса по набиране и оценка на проекти.
3. Подготовка за сключване на договори с бенефициенти по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
4. Оперативен мониторинг на изпълнение на договорите.
5. Идентифициране и докладване на нередности.
6. Поддържане на информационна система за изпълнението на Оперативната програма.
7. Поддържане на системи за гарантиране на информираност и публичност.
Дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността” - Агенция за
социално подпомагане.
Съгласно Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, дирекция
„Финансово стопански дейности и управление на собствеността” е част от общата
администрация и има следните основни функции:
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1. Разработва бюджета на Агенцията за социално подпомагане с източник средствата от
европейските фондове и осъществява оперативното му изпълнение.
2. Организира счетоводното отчитане на усвояваните средства по програмите от
европейските фондове.
3. Изготвя отчетите за усвоените средства от европейските фондове.
4. Осъществява предварителния, текущия и последващия финансов контрол по усвояването
на средствата от програмите на европейските фондове, за които Агенцията за социално
подпомагане е междинно звено.

ВАЖНО:
Договарящият орган си запазва правото да извършва промени в Насоките за
кандидатстване при настъпване на изменения в националната и Европейската
нормативна уредба, отнасящи се до настоящата Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
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3.

ПРАВИЛА
ПО
НАСТОЯЩАТА
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

СХЕМА

ЗА

БЕЗВЪЗМЕЗДНО

Тези насоки установяват правилата за подаване, подбор и изпълнение на проектите,
финансирани по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок на
кандидатстване, в съответствие с разпоредбите на ПМС 121 /31.05.2007г.
3.1

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Критериите за допустимост са разпределени в три групи и се отнасят до:
•
•
•

Организациите, които биха могли да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ и техните партньори (3.1.1), (3.1.2), (3.1.3).
Проектите, за които може да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ (3.1.4),
Видове разходи, които се включват при определяне на размера на безвъзмездната финансова
помощ (3.1.5).

3.1.1

Общи изисквания за допустимост на кандидатите (водеща организация и/или
партньор/и): кой има право да кандидатства?

По смисъла на настоящата схема за безвъзмездно финансиране “кандидат” е водеща
организация и/или партньор/и, която/които разработват проектно предложение, с цел
бъдещо изпълнение на одобрения проект.
(1) Потенциалните кандидати (водеща организация и/или партньор/и) не могат да
участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат
безвъзмездна финансова помощ, ако:
1. Са обявени в несъстоятелност, са обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността им е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с
кредитори, преустановили са стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива
въпроси и се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови
актове;
2. Са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
3. Са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които договарящият орган може да обоснове;
4. Не са изпълнили задълженията, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или
плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която е седалището им,
или с тези на страната на договарящия орган, или още – с тези на страната, в която трябва да се
изпълни договора;
5. Са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация
или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
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6. В следствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на
безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са били обявени в
тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.
7. Са в положение на конфликт на интереси;
8. Са представили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на
информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата за
възлагане на обществени поръчки, или не предоставят тази информация;
9. Са отстранени от получаването на финансирани от бюджета поръчки или безвъзмездна
финансова помощ.

Изискванията по т. 1-9 са задължителни и за управителите, съответно членовете на
управителните органи на водещата организация/партньора – юридическо лице, а когато
членове на управителните органи са юридически лица – за техните представители в
съответния управителен орган. Обстоятелствата по т.1-9 се декларират (Приложение Д1).

3.1.2

Специфични изисквания за допустимост на водещата организация

(В допълнение към общите изисквания, водещата организация трябва да отговаря и на
следните условия:
1) да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо
чуждестранно 1 законодателство.
2) да са доставчици на социални услуги 2 , т.е. да са вписани като доставчици на социални
услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (в т.ч. и лицензирани от
ДАЗД 3 ), преди крайния срок за кандидатстване;
1 В контекста на Регламент 1081/2006, чуждестранни физически или юридически лица могат да бъдат
бенефициенти по настоящата операция само ако са от държава-членка на Европейския съюз.
2 Съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, „доставчици на социални
услуги” са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане
български и чуждестранни физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица. В случаите, в
които социалните услуги се предоставят на деца до 18-годишна възраст, доставчиците на социални услуги трябва
да имат съответния лиценз от Държавната агенция за закрила на детето и да бъдат вписани в регистъра на
Агенцията за социално подпомагане. Българските физически лица, регистрирани по Търговския закон, и
юридически лица, както и чуждестранните физически или юридически лица могат да предоставят социални услуги
само след вписване в регистъра към Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на съответния вид
социална услуга.
3 При предоставяне на услуги за деца.
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3) да имат централно управление или клон на територията на България;
4) да са пряко отговорни за разработването и управлението на проекта, а не да действат в
ролята на посредник;

В т.3.4.1(I) от Насоките за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се
приложат, за да се удостовери допустимостта на водещата организация.
3.1.3

Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Водещата организация
може да участва самостоятелно или в партньорство.
Партньорство е взаимоотношение в реално изражение между две или повече организации, при
което са налице споделени отговорности по отношение на реализирането и/или управлението
на проекта, финансиран по настоящата операция под Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Сътрудничеството между минимум два субекта се счита за партньорство,
при положение че са налице следните условия:
а. участие при разработването и изпълнението на проект;
б. активен обмен на умения, опит и познания;
в. участие при набавянето и разпределянето на ресурси, включително финансови средства,
по време на изпълнението на проекта.
За да се осигури нормалната работа за реализиране на проекта, е необходимо всички партньори
(включително водещата организация, която сключва договора за безвъзмездна финансова
помощ с Договарящия орган) да потвърдят това, като приемат принципите на добро
партньорство, заложени в декларациите за партньорство.
Партньорите трябва да отговарят на изложените по-горе критерии за допустимост на
кандидатите, с изключение на изискването да бъдат доставчици на социални услуги,
когато ролята им при изпълнение на проекта не е свързана с предоставяне на социални
услуги.
Партньорите на кандидатите участват при изпълнението на проекта, като направените от
тях разходи в тази връзка са допустими по идентичен начин, както и разходите,
направени от бенефициента на финансовата помощ от ЕСФ.
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В т.3.4.1 (III) от Насоките за кандидатстване са посочени документите, които трябва да
се приложат, за да се удостовери допустимостта на партньорите.
ВАЖНО!
Партньорствата, създадени за целите на тази схема за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. Водещата организация и партньорите
трябва да подпишат Декларация за партньорство съгласно Приложение Д2 на Насоките за
кандидатстване.

Партньорите участват в реализацията на проекта и направените от тях разходи са допустими в
същата степен, както и разходите, направени от водещата организация.
Определяне на изпълнители от страна на бенефициента:
Бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ имат възможност да възлагат изпълнението
на дейности на изпълнители. Определените изпълнители не са партньори и са предмет на
правилата на договаряне, посочени ПМС 55 /12.03.2007г.

3.1.4

Допустими проекти: проекти, за които може да се кандидатства

Определение: Всеки проект включва комплекс от дейности, които трябва да доведат до
постигане на заложените цели, съгласно тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
ВАЖНО!
Проект, подпомаган по програма ФАР, не може да бъде едновременно допустим и за
финансова помощ от ЕСФ, но организация, подпомагана по ФАР, може да подава
заявление.
В тези случаи Агенцията за социално подпомагане ще извършва проверки, с оглед
избягването на дублирано финансиране.
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Продължителност
Схемата се реализира през целия програмен период 2007-2013 г.
Срокът за изпълнение на проектите е 12 месеца, считано от първо число на месеца, следващ
датата на извършване на първото авансово плащане по сключения договор за предоставяне на
безвъзмездната финансова помощ, освен в случаите, когато в договора е предвидено друго.
След изтичане на проекта, кандидатите могат да кандидатстват отново, при следваща
покана за набиране на проектни предложения по реда и при условията, посочени в
Насоките за кандидатстване.
Сектори или теми
По схемата ще се подкрепя предоставянето на два вида социални услуги –„Социален
асистент” и „Домашен помощник”. Кандидатите могат да разработват предложения за
предоставяне на двете услугите заедно или само на едната от тях.
Териториален обхват. Място на изпълнение..
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира на територията на цялата страна, в
отговор на повишаващото се търсене на предлаганите социални услуги, и особената им важност
за хората с увреждания и самотноживеещите хора.
Националният обхват на мерките по схемата ще допринесе за създаване на формални и
неформални партньорски мрежи, изграждане на местен капацитет за планиране и предоставяне
на социални услуги в общността, отчитайки съответните регионални специфики и
възможностите за удовлетворяване на нарастващите нужди на потребителите.
Допустими видове проекти
Проекти за предоставяне на социални услуги в общността – „Социален асистент” и
„Домашен помощник”.
Съгласно Закона за социално подпомагане „Социални услуги” са дейности, които подпомагат
и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват
в специализирани институции и в общността.
"Социални услуги, предоставени в общността" са услуги, предоставени в семейна среда или
в близка до семейната среда.
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Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, дейностите „Социален
асистент” и „Домашен помощник” са социални услуги в общността и са дефинирани, както
следва:
„Социален асистент” е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална
работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от
организация на свободното време и осъществяване на контакти.
„Домашен помощник” е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към
поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и
други комунално-битови дейности.
Основните дейности, които ще бъдат извършвани по схемата, са социални услуги в общността,
които имат за цел да подпомагат и разширяват възможностите на потребителите за социално
включване и за водене на самостоятелен живот.
Ще бъдат подкрепяни проекти, насочени към създаване на условия за обслужване на преки
потребители, във връзка с удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и нуждите от
организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални
умения, с оглед тяхното социално включване.
Ще бъдат подкрепяни проекти, които са в съответствие с разработените общински стратегии за
развитие на социалните услуги.в съответното населено място.
Дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” се предоставят поотделно и/или
заедно, съобразно потребностите на потребителите. Социалните асистенти и домашните
помощници обслужват двама или повече преки потребители.
Услугата „Социален асистент” може да бъде предоставяна и на деца, при спазване на
изискванията за предоставяне на социални услуги за деца. В тези случаи ще бъдат финансирани
проекти, насочени към комплексна подкрепа както към децата чрез предоставяне на услугата
„Социален асистент”, така и към техните родители чрез консултиране, включване в специфични
обучения и помощ за възстановяване на трудовата активност.
Дейност „Домашен помощник” се изразява в извършване на услуги, включващи обслужване на
болни възрастни хора и самотни лица.
Услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” могат да се предоставят и на хора,
напуснали специализирани институции.
Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден от лица, търсещи работа и/или
под формата на почасови услуги от работещи, учещи или пенсионирани лица.
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Допустимо е и се насърчават дейности за повишаване на професионалните умения на
включените в проектите лица за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и
„Домашен помощник”
Всеки проект трябва да представя изчерпателно и ясно цялостния процес на предоставяне на
социалните услуги , в това число и като допълващи се дейности за обслужване на едно лице,
като същевременно дава убедителни формулировки на специфичните права и отговорности на
всички включени в проекта лица.
Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” се предоставят по начин, който
съхранява човешкото достойнство и гарантира правото на личен избор на обслужваните лица .
При организацията и реализирането на проектите, бенефициентите създават условия за
разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите,
психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини
или законни представители.
Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” подпомагат самостоятелността на
потребителя, като го насърчават да взема самостоятелни решения за начина му на живот
Услугите подпомагат личната активност и правото на участие в обществения живот.
Социалните асистенти извършват дейностите по предоставяне на услугата съвместно с
потребителите, а не вместо тях, когато това не излага на риск здравето или безопасността на
потребителите.
Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” имат за своя основна цел
удовлетворяването на специфичните потребности на потребителите. Това означава, че за всеки
потребител е необходимо да бъде извършена оценка на потребностите, с негово лично участие
или с участието на негов законен представител.
Оценката на потребностите на всеки потребител се извършва от социален работник на
Дирекция “Социално подпомагане” в съответното населено място, в което ще се
реализира услугата, и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на
потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му
активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите
условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни
потребности; безопасност и рискове, съгласно Методика за предоставяне на услугата в
общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП (Приложение
К). Индивидуалната оценка на потребностите е основа за разработване на индивидуалните
планове за предоставяне на услугата.
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Проектите, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема, следва да
предвиждат дейности, съответстващи на реалните нужди на всеки потребител, установени при
извършената оценка.
Възможните дейности по услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в рамките на
проектните предложения се изразяват, но не се изчерпват с:
1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред
потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен
живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” с описание на
обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното
предоставяне.
2. Ремонт и обновяване на офиса на проекта, създаване на условия за достъп на хора с
трайни увреждания, както и закупуване на оборудване, пряко свързано с реализиране на
дейностите – при условията на кръстосано финансиране от ЕФРР и по детайлните
правила за допустимост на разходите, приложими по Оперативна програма „ Развитие на
конкурентноспобността на българската икономика”.
3. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на
кандидатите за потребители. Оценките се разработват от социален работник на
Дирекция “Социално подпомагане” и включва оценка на общото физическо и
психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с
ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със
семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за
медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове.
Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват
конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния
потребител.
4. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален
асистент” и/или “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и
отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и
неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или
домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални
услуги, други партньори).
5. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален
асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител.
6. Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник”
7. Подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници.
8. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на
качествени услуги, в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за
предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от
Изпълнителния директор на АСП (Приложение К).
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9. Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент”
комплексно или поотделно на потребителите.

Услуги, предоставяни от социален асистент:
1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в
дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и
литература , придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква,
осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия
комфорт на клиента, др.);
2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции,
при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.);
3. Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при
необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на
лекарства, др.);
4. Педагогически услуги за деца (придружаване и подпомагане по време на учебни занимания
в общообразователно училище/детска градина, подпомагане при подготовка на домашна
работа, подпомагане чрез развиващи учебни и игрови дейности, др.);
5. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел
социално включване, превенция на институционализацията и развитие потенциала на
детето;
6. Услуга „от и до работно място”;
7. Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с ментални
увреждания ;

Услуги, предоставяни от домашен помощник:
1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя
помещение);
2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.);
3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане,
сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата);
4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене,
отсервиране);

сервиране и

5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи
от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода,
данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства
Насоки за кандидатстване BG 051POO1/07/5.2-01

стр. 36

BG 051POO1/07/5.2-01
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”

на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа;
дребни технически ремонти; др.).
Услугата „Социален асистент” може да бъде предоставяна и на деца с увреждания
съобразно принципите, критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за
деца. В тези случаи ще бъдат подкрепяни проекти, насочени към комплексна подкрепа и
за техните семейства, която включва следните дейности:
1. психологическо консултиране на семейството като най-значима подкрепяща развитието на
детето система;
2. информационно консултиране;
3. консултиране и подкрепа за намиране на подходяща работа на членове на семейства,
нарушили социалната си активност, поради постоянните грижи, които полагат за децата си,
в случаите на заявено желание от тяхна страна.;
4. експертно консултиране за ресурсите на детето и необходимата подкрепа от страна на
семейството и средата (педагогическо, медицинско, социално, правно и пр. консултиране);
5. развитие и изпълнение на индивидуални развиващи програми с план за действие в подкрепа
на детето, конкретни мерки, срокове, отговорни лица, очаквани резултати.
За допълнителните развиващи услуги по дейност „Социален асистент” в подкрепа на децатапотребители и техните семейства могат да бъдат привличани и външни специалисти
(консултанти) – педагози, психолози, лекари, социални работници, дефектолози, логопеди, др.
Услугите се предоставят след сключване на договор между бенефициента и потребителя и въз
основа на индивидуален план за всеки един потребител.
Всеки бенефициент извършва дейностите по проекта при спазване и в съответствие със Закона
за защита на личните данни.
Бенефициентът създава условия за провеждане на обучения и консултиране на социалните
асистенти и домашните помощници, които включва в проекта си.
Бенефициентът планира и управлява социалните услуги и има ясна управленска структура и
разпределение на отговорностите, които му позволяват да извършва дейностите ефективно и в
съответствие с поставените в проекта цели.
Бенефициентът разработва система за осигуряване на качеството, включително чрез ясни
индикатори и правила при предоставяне на услугата.
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Допустимост на целевите групи
Целеви групи по настоящата схема за безвъзмездна помощ са:
1. 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.
2. Самотноживеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са
в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
3. Семейства на деца с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация
чрез подкрепа за възстановяване на трудовата активност.

Очаквани резултати :
1. Предоставени социални услуги, гарантиращи правото на хората с различни ограничения
да живеят и да получават грижа в семейна среда.
2. Подобрена архитектурна среда за достъп на хора с увреждания.
3. Създадени механизми за постоянно проследяване на качеството на реализираните
проекти и техния ефект, с оглед мултиплицирането на резултатите от добрите практики в
национални нормативни документи.
4. Усъвършенствани и подобрени услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” за
хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
5. Предоставен алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има
деца с трайно увреждане, със специален фокус върху жените.
6. Подкрепено участие в обществения живот чрез труд за хора с увреждания чрез
разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”.
7. Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от
помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за
реинтеграция.
8. Създадена реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове
увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на
ежедневието и живота си.
9. Разширен териториален обхват на социалните услуги.
10. Създадени нови работни места в сектора на социалните услуги, за специалисти, търсещи
допълнителна работа.
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11. Развити професионални умения и повишена мотивация на социалните асистенти и
домашните помощници.
12. Ефективно участие на ключовите заинтересовани страни в процеса на реализация на
схемата.

Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на водеща организация

Всяка водеща организация може да подаде само едно предложение по настоящата обява за
набиране на предложения.
Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект.
Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет, за да осъществява
своите дейности през периода на изпълнение на проекта.

3.1.5

Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна
финансова помощ

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само
“допустимите разходи”.
Общият размер на бюджета включва както размера на финансирането по настоящата схема,
така и собствения принос на бенефициента, когато е приложимо. Приходите от потребителски
такси се считат за принос на бенефициента, като в проектното предложение кандидатът следва
да посочи сумата на прогнозните приходи, изчислени на база планирания брой обслужвани
лица. Всяко превишение на таксите над планирания приход, както и други приходи, генерирани
по време на изпълнението на проекта се приспадат от дължимото междинно и балансово
плащане.
Процентното разпределение на разходите се посочва в Анекса 1 към бюджета за източниците на
финансиране. Бюджетът представлява както предварителна оценка на очакваните разходи, така
и максимален размер на “допустимите разходи”. Обърнете внимание на това, че определянето
на единичните стойности на допустимите разходи трябва да се базират или на нормативно
определени размери или на реални пазарни цени. Не се допуска посочването на отделен вид
разход като обща сума , без посочване на единичната стойност и количеството.
Препоръките за отпускане на безвъзмездна финансова помощ са при условие, че по време на
оценката, предшестваща вземането на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова
1 Приложение Б.2
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помощ, не се установят обстоятелства 1 , налагащи изменение на бюджета. Тази проверка може
да доведе до това, ДО да наложи намаляване на бюджета 2 .
Поради това в интерес на кандидата е да представи реалистичен и ефективен от гледна точка
на разходите бюджет.
По договори от настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ за допустими се
считат разходите, действително извършени след датата на сключване на договора за
финансиране до изтичане срока на валидност на договора.
Допустими разходи
За да бъдат допустими по тази процедура за набиране на предложения за проекти, разходите
трябва да отговарят едновременно на следните условия, съгласно ПМС 180 от 27.07.2007г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка
2007-2013 година:
1. да са законосъобразни;
2. да са извършени за дейности, определени и осъществени под отговорността на
Управляващия орган, съгласно критериите за избор на операции одобрени от
комитета за наблюдение на Оперативната програма;
3. да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи -фактури
или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно
националното законодателство, за съхранението на които са спазени изискванията
на чл.13 от настоящото постановление;
4. да са извършени въз основа на договор, по смисъла на Постановление № 121 от
31.05.2007 г. на Министерския съвет;
5. да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление,
определени в чл.27 и 28 на Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 г.,
изменен с Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 г;
6. да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да
могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна
пътека;
7. изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално
законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му или Постановление № 55 от 12.03.2007 г. на
Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
1
2

Недопустими дейности, недопустими разходи, дублиране на заложени разходи и други по решение на оценителната комисия.
Моля, обърнете внимание, че допустимите изменения в бюджета не могат да имат като резултат увеличаване на размера на
безвъзмездната финансова помощ, нито промяна на процентното съотношение на съфинансирането.
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бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.
8. За допустими се считат разходите, действително извършени, след датата на
сключване на договора за финансиране до изтичане срока на валидност на
договора.
Преки допустими разходи
Преките допустими разходи са свързани с изпълнението на дейностите по сключени договори,
обобщени в следните основни групи:
1. Разходите за възнаграждения на физическите лица 1 , извършващи услугите „Социален
асистент”, „Домашен помощник”, обучители (лектори), консултанти, за дейности,
пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително
осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение съгласно националното законодателство;
2. Разходи за командировки /пътни, дневни и квартирни/ на физически лица1,
извършващи услугите
„Социален асистент”, „Домашен помощник”, обучители
(лектори), консултанти, за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за
финансиране. Стойността им се определя съгласно Наредбата за командировките в
страната.;
3. Разходи за материали, консумативи и други материални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по договора;
4. Разходи, които произтичат пряко от изискванията на договора (разпространение на
информация, популяризиране на дейностите, и др.), включително и разходите за
финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на
проекта, съгласно ПМС 180 от 27.07.2007г.
6. Разходи за изпълнители, съгласно ПМС 55 от 12.03.2007г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС.
Разходи за възнаграждения на физическите лица, извършващи услугите „Социален
асистент” и „ Домашен помощник”, предвидени в т. 1.
Настоящата схема цели да увеличи предлагането на социални услуги на хора, нуждаещи се от
подкрепа за извършване на ежедневни дейности и активност.
В рамките на проекта не се създава субсидирана заетост за продължително безработни
лица, въпреки, че участието на тази група при предоставянето на услугите не се
изключва.
1 Разходите за персонала по проекта са за сметка на непреките разходи.
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Начисляването и изплащането на възнагражденията на социалните асистенти и домашните
помощници се осъществява ежемесечно, въз основа на отчетни присъствени форми на
участниците в проекта. Бенефициентът изчислява действителния брой отработени дни/часове
от всеки социален асистент или домашен помощник през предходния месец.
Разлика във възнагражденията на социалните асистенти и домашните помощници е допустима,
в зависимост от притежаваната от участниците професионална квалификация и характера и
обема на извършваната от тях дейност.
Заплащането на всеки социален асистент или домашен помощник се определя индивидуално от
бенефициента 1 и не може да надвишава определените по- долу максимални стойности за
основно възнаграждение . Над тези стойности са допустими разходите за осигурителни вноски
за сметка на работодателя, за времето на изпълнение на проекта.
Размерът на месечното възнаграждение се определя в съответствие с горепосоченото изискване
и на база реално отработените часове.

1 База за определяне на размера на основното възнаграждение е минималната работна заплата за страната ,
която се индексира със следните коефициенти:
За домашен помощник: минимален коефициент 1.1
максимален коефициент 1.2
За социален асистент:
минимален коефициент 1.3
максимален коефициент 1.4.
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Специфични допустими разходи
1. Разходите за амортизация на амортизируеми активи по чл.5, ал.2 от ПМС 180 от
27.07.2007г., собственост на бенефициента и/или партньорите, пряко свързани с дейността по
проекта при следните условия:
• активите не са закупени дори частично с публична безвъзмездна помощ;
• разходът за амортизация е начислен в съответствие с изискванията на националното
законодателство, и е признаваем до размера на годишните данъчни амортизационни
норми по категории активи съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане;
• разходите се отнасят само за периода на финансиране/съфинансиране на съответната
операция/дейност.
Други специфични допустими разходи
Съгласно чл. 8 на ПМС 180/27.07.2007 г. по настоящата схема за безвъзмездна финансова
помощ могат да се финансират по допълващ начин следните дейности по правилата на
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР):
•
•

преди стартиране на дейностите по реалното предоставяне на услугите да бъде
извършван ремонт и/или обновяване на помещенията, пряко свързани с конкретната
услуга;
доставка на ново оборудване, пряко свързано с изпълнението на предвидените
дейности.

ВАЖНО!
Не повече от 5 на сто от стойността на отпусната безвъзмездна финансова помощ по
проекта може да се използва за закупуване на ново оборудване и/или строителноремонтни дейности.

Тези разходи трябва да бъдат обосновани и отделно записани в бюджета (Приложение Б-1) в
обозначено за тази цел място.
Разходи за закупуване на ново оборудване и/или строително-ремонтни дейности и/или доставки
са допустими, съгласно детайлните правила за допустимост на разходите, приложими по
Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспобността на българската икономика”.
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Тази възможност се използва от кандидатите при условие, че тези дейности са доказано
необходими за доброто изпълнение на проекта и са пряко свързани с него.

Принос в натура
Приносът в натура не е приложим към настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ.
Допустими непреки разходи
„Непреки разходи” съгласно Допълнителната разпоредба на ПМС 180/27.07.2007 г. са
разходите, които са косвено съотносими към дейностите по съответния проект и участват с част
от общата стойност на разхода, определена на постоянна ставка в случаите, когато не е
възможно точното определяне на частта на разходите, съотносима към съответните дейности по
проекта.
Непреките разходи могат да включват възнагражденията на персонала по администриране на
проекта, административните разходи за издръжка на офисите на проекта / режийни разходи,
консумативи и материали, наем и други/, с изключение на помещенията, предвидени за
ползване от крайните потребители на дейностите по проекта и всички други разходи, които не
спомагат изпълнението на целите на проекта и не влияят върху качеството на предоставяните
услуги или дейности.
Допустими са непреки разходи, декларирани на базата на постоянна ставка в размер на не
повече от 20 на сто от преките допустими разходи за дейността.
При представянето на проектното предложение, кандидатът следва да опише по видове
евентуалните непреки разходи, декларирани на постоянна ставка.
Недопустими разходи
Недопустими разходи съгласно разпоредбите на ПМС 180/27.07.2007 г.
1. възстановим данък добавена стойност;
2. лихви по дългове;
3. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
4. разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или попълването на
документите за кандидатстване;
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5. разходи финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността, или друга
донорска програма;
6. разходи за закупуване на стоки втора употреба – за доставките, финансирани по
правилата на ОП “РЧР”;
7. разходи по смисъла на чл.5, ал.1 на Постановление № 62 от 21.03.2007 г. на
Министерския съвет;
Специфични недопустими разходи по настоящата схема за безвъзмездна финансова
помощ
1. разходи за софтуер/ разработка на софтуер;
2. разходи за стипендии по време на обучение;
3. разходи за лизинг;
4. разходи за лицензи и патенти ;
5. разходи, които са платими от Националната здравно-осигурителна каса;
6. разходи за закупуване на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с
увреждания, когато същите се предоставят по реда на действащото национално
законодателство.

Такси за потребителите на услуги.
Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане (ДВ.бр. 56 от 19.05.1998, изм. и доп.ДВ. бр.
120 от 2002г. и ДВ. бр. 18 от 2006г.), социалните услуги се извършват срещу заплащане на
такси от лицата, които ги ползват.
За ползване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” по настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ, потребителите заплащат месечна такса, в съответствие с
установената практика по Национална програма «Асистенти на хора с увреждания»..
Месечната потребителска такса за ползване на услугите „Социален асистент” и „Домашен
помощник” е в размер, определен, съгласно Методика за изчисление на потребителската такса
по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – Приложение № 3 от НП “АХУ”
(Приложение Л)
ВАЖНО!
Бенефициентът не може да определя такси, по-високи от определените по горния ред
такси.
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Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой часове на предоставени
услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.
Минималната потребителската такса за „Социален асистент” и „Домашен помощник” е
0.17 лв./час., като същата се коригира с коефициенти, които са по- високи за потребители,
получаващи по- високи доходи.
Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват
услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата - 1.70 лв./час.
Потребителите, които нямат лични доходи не заплащат такси.
Бенефициентът поддържа надеждна и актуална документация удостоверяваща наличието
( липсата) и размера на доходите на потребителите, въз основа , на които определя размера на
месечната такса.
Бенефициентът създава условия за проследимост на събраните потребителски такси и води
надлежната документация, съгласно законовите изисквания.
Документацията се предоставя на одитиращите и контролни органи и при мониторинговите
проверки.
ВАЖНО!
В случаите, когато бенефициентът не е бюджетно предприятие и схемата на плащане
включва авансово плащане, той се задължава да открие и поддържа отделна банкова
сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за нуждите на
проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и
доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното
идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му системи.
Счетоводните отчети трябва да съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата,
изплатени от Договарящия орган.
Всички разходооправдателни документи се съхраняват, съгласно чл. 13 от ПМС №
180/27.07.2007 г., изискванията на чл. 90 от Регламент (ЕО) No 1083/2006 г., като не се
накърняват специалните условия на чл.100, параграф 1, с изключение на случаите за частично
приключване, на основание чл.88
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Кандидатите попълват очакваните приходи от потребителски такси в Приложение Б2 –
очаквани източници на финансиране – финансов принос на кандидата.

ВАЖНО:
Безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или резултат формиране на
печалба за бенефициента /водеща организация и нейния партньор/ и се ограничава до
сумата, необходима за възстановяване на разходите по проекта, след приспадане на
генерираните при изпълнение на проекта приходи.
Печалба е: Превишаване на общите приходи над разходите за изпълнение на проекта към
момента на представяне на искането за междинно или окончателното плащане на
безвъзмездната финансова помощ за проекта.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера на
сертифицираните допустими разходи. Извършените от Бенефициента недопустими разходи не
подлежат на възстановяване.
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3.2

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА

3.2.1. Формуляр за кандидатстване
Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ трябва да направят това като използват Формуляра за
кандидатстване, приложен към настоящите Насоки (Приложение А) и съответните приложения.
Кандидатите трябва точно да се придържат към Формуляра за кандидатстване и да попълнят
параграфите и страниците му последователно, както и да попълнят приложенията към Насоките
за кандидатстване.
Предложенията за проекти трябва да бъдат представени във формуляра за кандидатстване,
който е приложение към електронния вариант на настоящите Насоки за кандидатстване,
публикувани на адрес http://www.asp.government.bg
.
Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално ясно, така
че да може да бъде оценен правилно. Кандидатите трябва да бъдат точни и да опишат подробно
как смятат да изпълнят целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът
съответства на целите на схемата.
Всякакви грешки или несъответствия, допуснати при попълване на Формуляра за
кандидатстване могат да доведат до незабавно отхвърляне на проектното предложение.
Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване в зададения WORD –
формат на български език.
Няма да бъдат приемани формуляри, написани на ръка и неподвързани.
ВАЖНО!
Обърнете внимание, че към момента на кандидатстване се подават само посочените
Приложения за попълване (т.4.1. от Насоките за кандидатстване) - формулярът за
кандидатстване (Приложение А), бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета,
Приложение Б2 – Очаквани източници на финансиране, Автобиографии на екипа на
проекта за организация и управление (Приложение Г), Декларация Д1, Декларация Д2, и
Подкрепящи документи (съгласно т. 3.4.1. от Насоките за кандидатстване).
Само указаните по-горе документи ще бъдат предоставени на оценителите. Поради това е
изключително важно тези документи да съдържат ЦЯЛАТА необходима информация.
Не се изпращат приложения, които не са посочени изрично.
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3.2.2

Къде и как се изпращат пълните предложения за проекти

Посочените Приложения за попълване (т.4.1. от Насоките за кандидатстване) - формулярът за
кандидатстване (Приложение А), бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета, Приложение
Б2 – Очаквани източници на финансиране, Автобиографии на екипа на проекта за организация
и управление (Приложение Г), Декларация Д1, Декларация Д2 и Подкрепящи документи
(съгласно т. 3.4.1. от Насоките за кандидатстване трябва да бъдат представени в един
оригинал и 2 копия на хартия.
Формулярът за кандидатстване (Приложение А), Бюджетът (Приложение Б1 – Разбивка
на бюджета, Приложение Б2 – Очаквани източници на финансиране трябва да бъдат
представени и на електронен носител (дискета или компактдиск). Представените
електронни файлове трябва да съдържат идентично предложение на това, което е представено
на хартия. Всеки елемент от проектното предложението (Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Бюджет (Приложение Б1 – Разбивка на бюджета, Приложение Б2– Очаквани
източници на финансиране, трябва да бъдат представени като отделни и уникални електронни
файлове (напр. Формулярът за кандидатстване не трябва да бъде разделен на няколко файла).
За улеснение на обработката на проектните предложения, моля представете оригинала и
2-те копия на предложението, отпечатани на хартия във формат A4 и подвързани отделно.
Предложенията за проекти трябва да бъдат получени в запечатан плик, като могат да бъдат
изпратени:
1. по пощата - препоръчано писмо с обратна разписка,
2. по куриер, или
3. доставени на ръка (на лицето, предало предложението за проект се издава разписка с
подпис и дата)
на следния адрес:
Министерство на труда и социалната политика
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”
ул. “Триадица” №2, София 1051
БЪЛГАРИЯ
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Предложенията за проекти, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна
поща) или на друг адрес, ще бъдат отхвърлени.
Указаният по-горе набор от документи трябва да бъде опакован надеждно.
На външния плик трябва да бъде написано следното:
•

номерът на поканата за набиране на предложения - BG 051POO1/07/5.2-01

•

пълното име на водещата организация;

•

пълният адрес на водещата организация;

Кандидатите трябва да проверят дали проектното предложение е напълно
окомплектовано, като използват Списъка за проверка на административното
съответствие (раздел VII от Формуляра за кандидатстване).

3.2.3

Краен срок за получаване на предложенията за проекти

Крайният срок за получаване на предложения за проекти по настоящата покана е 16.00
часа на 04.10.2007 г.
Всяко проектно предложение, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано в рамките
на тази обява, дори когато пощенското клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или
забавянето се дължи на закъсняла доставка на частна куриерска служба.

3.2.4

Допълнителна информация

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва номера на поканата за набиране
на предложения, могат да се задават въпроси , но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за
получаване на проектните предложения:
http://www.asp.government.bg
Писмени отговори ще бъдат дадени не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на
предложенията.
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, ДО няма да дава предварителни
становища относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване.
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Въпроси, отнасящи се до информация, която може да е полезна за останалите кандидати, ще
бъдат публикувани заедно с отговорите на следната интернет-страница:
http://www.asp.government.bg
3.3 ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Всички проектни предложения получени в срок се оценяват в съответствие с критериите,
описани в Насоките за кандидатстване. Критериите не подлежат на изменение по време на
провеждането на процедурата. Оценката се документира чрез попълването на оценителни
таблици. Оценката на проектните предложения включва:
1. Оценка на административното съответствие;
2. Оценка на допустимостта;
3. Техническа и финансова оценка.
Организирането на процеса на оценка на проектни предложения по петата приоритетна ос
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика” от Оперативната програма е в
отговорността на АСП, в качеството й на междинно звено и Договарящ орган.
Изпълнителният директор на АСП назначава със заповед оценителна комисия за оценка на
постъпилите проектни предложения. След приключване на дейността си, комисията изготвя
доклад и предлага на изпълнителния директор на АСП списък с проекти за финансиране.
Оценката на предложенията се извършва от Оценителна комисия и независими оценители. При
необходимост, към процеса на оценка на проектопредложенията могат да бъдат привличани и
външни оценители, които да се произнесат по конкретен въпрос с особена техническа
сложност.

(1)

СТЪПКА 1: ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

Компетентните служители на Договарящия Орган ще извършат оценка на административното
съответствие на проектното предложение при спазване на следните изисквания:
• Да е спазен крайният срок. Ако този срок не е спазен, проектните предложения няма да
бъдат оценявани в рамките на тази обява.
• Проектното предложение отговаря на всички критерии в Таблицата за оценка на
административното съответствие. Ако елементи от изискваната информация липсват или
са неправилно попълнени, проектното предложение няма да бъде оценявано в рамките на
тази обява.
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Сесия по отваряне на предложенията и проверка на административното съответствие
При получаване на проектните предложения договарящият орган ги регистрира, като им дава
входящ номер.
За предложенията, подадени на ръка или чрез куриер, на лицето се връчва разписка с
отбелязан на нея входящ номер.
За предложенията, подадени по поща, входящият номер се отбелязва на обратната разписка.
Всички проектни предложения се регистрират независимо дали са получени преди или след
изтичането на срока за представяне на проектните предложения.
Всички проектни предложения се подпечатват (или съответния електронен еквивалент) с
датата в деня на постъпването им.
Всички проектни предложения, получени в определения срок се завеждат в информационната
система за управление и се отварят по време на заседанието за отваряне на проектните
предложения. Оригиналите и копията от проектните предложения се номерират и подписват от
председателя и секретаря на оценителната комисия.
Административната
проверка се извършва чрез попълване на таблица за оценка на
административното съответствие, под формата на въпросник и при спазване на критериите,
определени в насоките за кандидатстване.

При административната проверка комисията може да поиска от кандидатите и техните
партньори да представят и други документи, необходими за оценката. Кандидатите се
уведомяват писмено за конкретните документи и срока в който да бъдат предоставени.
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ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
Покана за подаване на предложения №...............................................
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ - ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
Номер на проектното предложение
Наименование на водещата организация
Наименование на партньорите
Наименование на проектното предложение
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Проектното предложение е получено в срок
2. Използван е правилният Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ, публикуван специално за съответната процедура за
набиране на предложения (Приложение А)
3. Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване
4. Текстът на предложението е напечатан и е на български език
5. Предложението включва 1 оригинален екземпляр и две копия
6. Приложен е електронен носител
7. Бюджетът (Приложение Б1) е представен съгласно изисквания формат,
изразен e в лева, и е приложен
7.1. Източниците на финансиране (Приложение Б2) са представени
съгласно изисквания формат, изразени са в лева, и са приложени
7.2. Ако е приложимо: Количествено - стойностните сметки (Приложение
Б3) са представени съгласно изисквания формат
7.3. Ако е приложимо: Техническите спецификации (Приложение Б4) са
представени съгласно изисквания формат
8. Автобиографиите на екипа за организация и управление по проекта
(Приложение Г) са попълнени и приложени
9. Декларацията Приложение Д1 е напечатана, попълнена и подписана от
водещата организация, и ако е приложимо от партньора/ите.
10. Декларацията за партньорство (Приложение Д2) е попълнена и
подписана от кандидата – водещата организация и всички партньори
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11. Ако е приложимо: Декларация, в случай на ремонтни дейности
(Приложение Д4)
II. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОEКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО
СЕ ПОДАВАТ КЪМ МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ
II. 1. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ОТ ВОДЕЩАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт нотариално заверени.
2. Отчета за доходите по МСС №1 (за стопански организации), отчета за
касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни
кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с
нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2005 и 2006 финансова година копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с оригинала”;
3. За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по
МСС №1 и счетоводен баланс за месеците, през които фирмата е
съществувала - копие, заверено с печат на фирмата и текст “Вярно с
оригинала”;
4. Последният годишен доклад 1 на кандидата – оригинал или копие,
заверено от кандидата “Вярно с оригинала”;
5. Копие от регистрацията по ЕИК (БУЛСТАТ), заверено „Вярно с
оригинала”
6. Диплома на дипломиран експерт-счетоводител – нотариално заверено
копие;
7.. Съответни регистрационни и/или лицензионни документи –
регистрация в Агенция за социално подпомагане, лицензия, издадена от
Държавната агенция за закрила на детето – нотариално заверени копия
II.2. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ
1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт –
нотариално заверено копие;
2. Отчета за доходите по МСС №1 (за стопански организации), отчета за
касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни
кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с
нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2005 и 2006 финансова година копие, заверено “Вярно с оригинала” от партньорите;
3. За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по
1

Отнася се само за НПО. Форматът трябва да е съобразен с изискванията на чл. 20 от Закона за статистиката,
публикуван в интернет на адрес: http://www.nsi.bg/Forms/NTO_2005.pdf
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МСС №1 и счетоводен баланс за месеците, през които фирмата е
съществувала - копие, заверено с печат на фирмата и текст “Вярно с
оригинала”;
4.За обучаващи институции, регистрирани по Закона за професионалното
образование и обучение - лицензия, издадена от Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО) – нотариално заверено
копие;
5. Копие от регистрацията по ЕИК, заверено “Вярно с оригинала” от
партньора/партньорите;
6. Ако партньорът е доставчик на социални услуги- регистрационни
и/или лицензионни документи - удостоверение за регистрация в
Агенцията за социално подпомагане или лиценз от Държавната агенция
за закрила на детето – нотариално заверени копия.

(2)

СТЪПКА 2: ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА

"Оценка на допустимостта" е етап от оценката на проектното предложение, при който
оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост както следва:
•

Кандидатите са допустими когато:
o Водещата организация е допустима съгласно т. 3.1.2. от Насоките за
кандидатстване, като това е обосновано в част I.1.1. от Формуляра за
кандидатстване и е доказано чрез приложените подкрепящи документи към
момента на кандидатстване;
o Партньорите са допустими съгласно т. 3.1.3. от Насоките за кандидатстване, като
това е обосновано в част I.2.1. от Формуляра за кандидатстване и е доказано чрез
приложените подкрепящи документи към момента на кандидатстване;

•

Проектното предложение е допустимо – съгласно т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване
и това е обосновано в част III от Формуляра за кандидатстване
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ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА
Покана за подаване на предложения №...............................................

Част 1
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ - ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
Номер на проектното предложение
Наименование на водещата организация
Наименование на партньорите
Наименование на проектното предложение

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

ДА

НЕ

I. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
I.1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ВОДЕЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
(съгласно т. 3.1.2. от Насоките за кандидатстване. Информацията е попълнена в т.
I.1.1. от Формуляра за кандидатстване )
1. Кандидатът е учреден съгласно съдебната регистрация по
приложимото национално или европейско законодателство;
2. Кандидатът е вписан като доставчик на социални услуги в регистъра
на Агенцията за социално подпомагане (в т.ч. и лицензиран от
ДАЗД), преди крайния срок за кандидатстване.
3. Кандидатът има централно управление или клон на територията на
България;
4. Кандидатът е пряко отговорен за разработването и управлението на
проекта, а не да действа в ролята на посредник;
I.2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ
(съгласно т. 3.1.3. от Насоките за кандидатстване. Информацията е попълнена в т.
I.2.1. от Формуляра за кандидатстване )
1. Партньор 1 е допустим
2. Партньор 2 е допустим
3. Партньор ...... е допустим
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II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ
(съгласно т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване. Информацията е попълнена в
раздел IV от Формуляра за кандидатстване )
1. Продължителността на проекта не надвишава 12 месеца.
2. Обща/и цел/цели е/са допустима/и.
3. Специфичната/ните цел/и е/са допустима/и.
4. Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален
обхват (ако е приложимо).
5. Проектното предложение съдържа допустими дейности
6. Целевата група е допустима.
7. Проектното предложение отговаря на изискванията за информиране и
публичност.
8. Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-голяма от
минималния размер на отпусканата безвъзмездна финансова помощ.
9. Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-малка от
максималния размер на отпусканата безвъзмездна финансова помощ
10. Безвъзмездната финансова помощ не надвишава 100% от общата
сума на допустимите разходи по проекта, след приспадане на
реализираните приходи по проекта, като финансов принос на кандидата.
11. Проектното предложение отговаря на изискванията за кръстосано
финансиране (ако е приложимо)

Част 2
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ - ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
Част 2 от Таблицата за оценка на допустимостта се попълва отделно за всеки
партньор, преди да се попълни съответната графа в т. I.2. в част 1 по-горе.
Номер на проектното предложение
Наименование на партньор ..........

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ
(съгласно т. 3.1.3. от Насоките за кандидатстване)
1. Партньорът има централно управление или клон на територията на
България;
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2. Партньорът е учреден (съгласно съдебната регистрация по
приложимото национално или европейско законодателство) и вписан
като доставчик на социални услуги в регистъра на
Агенцията за
социално подпомагане (в т.ч. и лицензиран от ДАЗД), преди крайния
срок за кандидатстване (когато е приложимо).;
3. Партньорът е пряко отговорен за разработването и управлението на
проекта, а не да действа в ролята на посредник;
(4) СТЪПКА 3: ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
“Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните предложения, която се
извършва в съответствие с критериите за оценка.
Критериите за оценка са обособени на раздели и подраздели. Всеки подраздел получава от 0 до
5 точки по следната скала:
0 – лошо,
1 – много слабо,
2 – слабо,
3 – задоволително,
4 – добре,
5 – много добре.
Бележка за Раздел 1. Финансов, технически и административен капацитет
Ако общият среден резултат е по-малък от 12 точки за раздел 1 “Финансов, технически и
административен капацитет”, оценителната комисия ще отхвърли предложението.
Бележка за Раздел 2. Съответствие
Ако общият среден резултат е по-малък от 15 точки за раздел 2 „Съответствие”, оценителната
комисията ще отхвърли предложението.
В резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение Договарящия орган
си запазва правото да отстрани заложени от кандидата дейности, по препоръки на оценителната
комисия, в случаите, когато те са недопустими и/или са свързани с недопустими разходи.
Договарящият орган си запазва правото да извърши редукция на проекто-бюджета, по
препоръки на оценителната комисия, в случаите, в които разходи са недопустими или не
отговарят на пазарната им стойност, като се съблюдава изискването за процентно съотношение
между отделните разходи.
“Техническа и финансова оценка” на проектните предложения се осъществява съгласно
утвърдена Методология. (Приложение И- за сведение на кандидатите)
Критерии за оценка на качеството: вж. таблицата по-долу
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Максимален
брой точки

Критерии за оценка на качеството:
1. Финансов, технически и административен капацитет
1.1.Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) достатъчно опит в управлението на проекти и/ или технически
опит (опит и степен на познаване на дейностите, включени в проектното предложението)?
1.2. Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация, управление и изпълнението на проекти?
1.3 Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) достатъчно управленски капацитет? (в това число кадри,
оборудване и умения за управление на бюджета на проекта)?
1.4. Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) стабилни и достатъчни източници на финансиране,
позволяващи да се изпълнят предложените дейности?
2. Съответствие
2.1. Доколко проектното предложение съответства на изискванията, посочени в поканата за представяне на предложения?
(доколко е в принос за постигане на общата, специфична/ите цел /и на ОП, приоритетно направление, област на интервенция?)
2.2. Доколко проектното предложение съответства на конкретните нужди и проблеми на целевия регион/ община? (доколко
проектното предложение избягва дублиране с и допълва ефекта от други национални и европейски инициативи; доколко
съответства на национални, регионални, областни и/ или общински стратегически документи) Ако е приложимо: Отговаря ли
проектното предложение на изискванията за регионална и отраслова приоритизация ? (съгласно Насоките за кандидатстване)
2.3. Доколко ясно са дефинирани и стратегически подбрани включените в проектното предложение целеви групи;
представители на целевите групи? Доколко проектното предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на
целевите групи?
2. 4. Доколко проектното предложение е в принос за реализиране на хоризонталните принципи на ОП?;
3. Методика и организация
3.1. Подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на целите и очакваните резултати?
3.2. Задоволително ли е равнището на ангажираност и участие на партньорите в проектното предложение?
3.3. Ясен и изпълним ли е планът за действие?
3.4. Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите?

20
5

I.1.3.2.; I.2.2.2.

5

II

5

I.1.3.2; I.2.2.2.

5

I.1.3.1.; I.2.2.1.

25
5х2

IV.4.1.

5

IV.4.3.

5

IV.4.4.; IV.4.5

5

IV.5.1.2.

30
5х2

IV.5.1; V.5.2.

5

IV.5.3.1; IV.5.3.2.

5

IV.5.4.

5

IV.5.2; IV.5.5.

5

IV.5.6, IV.5.6,
IV.5.6.1, IV.5.6.2;

3.5. Определени ли са прогнозни стойности на заложените в схемата индикатори за изпълнение и резултат”
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Критерии за оценка на качеството:
4. Устойчивост
4.1 До каква степен проектното предложение ще окаже трайно въздействие върху целевите групи?
4.2 До каква степен проектното предложение предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект? (в това число и
възможности за повторно прилагане и разширяване на ефекта от проектното предложение, разпространение на
информация.) До каква степен проектното предложение предлага възможности за постигане на добавена стойност? (в това
число как проектното предложение ще окаже влияние върху подобряване на съществуващите услуги за целевата група/
групи; как изпълнението на проектното предложение допълва други местни и национални програми насочени към целевата
група /групи)
4.3 Устойчиви ли са очакваните резултати от проектното предложение:
- във финансово отношение (Как ще се финансират дейностите след като приключи предоставеното финансиране?)
- в институционално отношение (Ще се запазят ли структурите, които позволяват продължение на дейността и след
края на проекта? )
5. Бюджет и ефективност на разходите
5.1 Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати? (съответстват ли разходите
посочени в бюджета с ефекта който ще се постигне )
5.2 Доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта?
Общ, максимален брой точки

Максимален
брой точки
15

Формуляр за
кандидатстване

5

IV.6.1.

5

IV.6.2.

5

IV.6.3.

10
5

IV.7.

5

IV.7.

100
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3.4
ИЗИСКВАНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДКРЕПЯЩИ

ДОКУМЕНТИ

КЪМ

ПРОЕКТНИТЕ

3.4.1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОEКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ
I. Водещата организация трябва да представи следните документи:
1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт - нотариално
заверени.
2. Отчета за доходите по МСС №1 (за стопански организации), отчета за касовото
изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен
счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2005 и
2006 финансова година - копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с
оригинала”;
3. За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по МСС №1 и
счетоводен баланс за месеците, през които фирмата е съществувала - копие, заверено с
печат на фирмата и текст “Вярно с оригинала”;
4. Последният годишен доклад 10 на кандидата – оригинал или копие, заверено от
кандидата “Вярно с оригинала”;
5. Копие от регистрацията по ЕИК (БУЛСТАТ), заверено „Вярно с оригинала”
6. Диплома на дипломиран експерт-счетоводител – нотариално заверено копие;
7. Съответни регистрационни и/или лицензионни документи – регистрация в Агенция за
социално подпомагане, лицензия, издадена от Държавната агенция за закрила на детето
– нотариално заверени копия
II. Ако са предвидени ремонтни работи, следва да се представят следните документи
1. Ако водещата организация или партньорът представят помещения, които са негова
собственост, наети или са предоставени за безвъзмездно ползване:
1.1. Декларация от собственика (Приложение Д4), в която той декларира, че е запознат и
съгласен да предостави сградата на разположение за изпълнение на проекта, включително ако
е предвиден ремонт– нотариално заверена (ако сградата не е собствена).
III. Организацията / организациите-партньори трябва да представят следните документи
към момента на кандидатстване:
1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт – нотариално заверено
копие;
2. Отчета за доходите по МСС №1 (за стопански организации), отчета за касовото изпълнение
на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен
10

Отнася се само за НПО. Форматът трябва да е съобразен с изискванията на чл. 20 от Закона за статистиката,
публикуван в интернет на адрес: http://www.nsi.bg/Forms/NTO_2005.pdf
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3.

4.

5.
6.

документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2005 и 2006
финансова година - копие, заверено “Вярно с оригинала” от партньорите;
За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по МСС №1 и счетоводен
баланс за месеците, през които фирмата е съществувала - копие, заверено с печат на
фирмата и текст “Вярно с оригинала”;
За обучаващи институции, регистрирани по Закона за професионалното образование и
обучение - лицензия, издадена от Националната агенция за професионално образование и
обучение (НАПОО) – нотариално заверено копие;
Копие от регистрацията по ЕИК, заверено “Вярно с оригинала” от партньора/партньорите;
Ако партньорът е доставчик на социални услуги- регистрационни и/или лицензионни
документи - удостоверение за регистрация в Агенцията за социално подпомагане или лиценз
от Държавната агенция за закрила на детето – нотариално заверени копия.
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3.4.2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ КЪМ МОМЕНТА НА
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
I. Водещата организация трябва да представи следните документи:
1. Удостоверение от съда 1 , доказващо обстоятелствата декларирани в точка „а)” от
Декларацията по чл. 14, ал. 2, т. 6, по чл. 10, ал. 1 и 4 от Постановление Nо 121/31.05.2007 г. на
Министерски съвет и по чл. 13, ал. 2 от Регламента на Съвета No 1828/2007 г., във връзка с чл.
60 от регламента на Съвета No 1083/2006 г.;
2. Свидетелство за съдимост, доказващо обстоятелствата декларирани в точка „б)”, „в)” и „д” от
Декларацията по чл. 14, ал. 2, т. 6, по чл. 10, ал. 1 и 4 от Постановление Nо 121/31.05.2007 г. на
Министерски съвет и по чл. 13, ал. 2 от Регламента на Съвета No 1828/2007 г. във връзка с чл.
60 от регламента на Съвета No 1083/2006 г.;
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, доказващо обстоятелствата
декларирани в точка „г)” от Декларацията по чл. 14, ал. 2, т. 6, по чл. 10, ал. 1 и 4 от
Постановление Nо 121/31.05.2007 г. на Министерски съвет и по чл. 13, ал. 2 от Регламента на
Съвета No 1828/2007 г. във връзка с чл. 60 от регламента на Съвета No 1083/2006 г.
4. Удостоверение за актуално състояние (ако е приложимо) (оригинал или нотариално заверено
копие);
5. Подписана Декларация относно произхода на финансовия принос на проекта /по образец на
Управляващия орган/;
6. Декларация за нередности /по образец на Управляващия орган/;

II. Организацията / организациите-партньори трябва да представят следните документи
към момента на сключване на договор:
1. Удостоверение от съда, доказващо обстоятелствата декларирани в точка „а)” от Декларацията
по чл. 14, ал. 2, т. 6, по чл. 10, ал. 1 и 4 от Постановление Nо 121/31.05.2007 г. на Министерски
съвет и по чл. 13, ал. 2 от Регламента на Съвета No 1828/2007 г. във връзка с чл. 60 от
регламента на Съвета No 1083/2006 г.;
2. Свидетелство за съдимост, доказващо обстоятелствата декларирани в точка „б)”, „в)” и „д” от
Декларацията по чл. 14, ал. 2, т. 6, по чл. 10, ал. 1 и 4 от Постановление Nо 121/31.05.2007 г. на
Министерски съвет и по чл. 13, ал. 2 от Регламента на Съвета No 1828/2007 г. във връзка с чл.
60 от регламента на Съвета No 1083/2006 г.;
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, доказващо обстоятелствата
декларирани в точка „г)” от Декларацията по чл. 14, ал. 2, т. 6, по чл. 10, ал. 1 и 4 от
1

По типов образец
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Постановление Nо 121/31.05.2007 г. на Министерски съвет и по чл. 13, ал. 2 от Регламента на
Съвета No 1828/2007 г. във връзка с чл. 60 от регламента на Съвета No 1083/2006 г.;
4. Удостоверение за актуално състояние (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено
копие.

ВАЖНО!
Документите, които трябва да бъдат представени, при подписване на договор следва да бъдат
актуални. Подкрепящите документи да бъдат на български език.
Изискваните подкрепящи документи трябва да бъдат представени в оригинал или нотариално
заверени копия, ако това е изрично посочено в текста по-горе, а копията във всички други
случаи трябва да бъдат заверени от водещата организация или партньорската организация с
надпис “Вярно с оригинала”.
В случай, че одобрен кандидат не представи изискваните по- горе подкрепящи документи в
установения срок, отпада от класирането, като на негово място преминава следващият по ред от
списъка на одобрените кандидати.
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3.5

УВЕДОМЯВАНЕ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН

3.5.1 Съдържание на решението

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено относно решението на ДО във връзка с тяхното
проектно предложение. Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение или за
неотпускане на безвъзмездна финансова помощ се взема на следните основания:
•

предложението е получено след обявения краен срок;

•

предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените
административни изисквания;

•

водещата организация или един или повече от неговите партньори не отговарят на
условията за допустимост;

•

предложеното проектно предложение не отговаря на условията за допустимост (напр. не
съответства на схемата, предложението надхвърля максимално допустимата
продължителност за изпълнение на проекта, исканото финансиране надхвърля максимално
разрешеното и т.н.);

•

предложението не отговаря напълно на условията или финансовият, административен и
технически капацитет на кандидата не е достатъчен;

•

преценено е, че от техническа и финансова гледна точка предложението е с по-ниско
качество в сравнение с одобрените;

•

въпреки че предложението отговаря на изискванията за качество, друго предложение със
сходен характер е получило по-висока оценка;

•

няколко предложения за проекти са представени от една и съща водеща организация;

•

ако не е изпълнен някой от останалите критерии, включени в настоящите Насоки за
кандидатстване.

Съгласно Чл. 25, Ал.2 от ПМС 121/31.05.2007, ДО писмено уведомява одобрените водещи
организации за решението си в срок 15 работни дни от издаване на решението за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. ДО уведомява писмено неуспелите кандидати в срок 30
работни дни от вземането на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Съгласно Чл.26 (1) от ПМС 121 от 31 май 2007, Ръководителят на ДО по собствена инициатива
или по мотивирано предложение на председателя или на член на оценителната комисия
прекратява процедурите в случаите, когато не са постъпили проектни предложения,
прекратено е финансирането по съответната програма, или при откриването и провеждането на
процедурата са допуснати нарушения на принципите по чл.7 от ПМС 121.
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ВАЖНО!
Решението на ДО да отхвърли дадено предложение или да не отпусне безвъзмездна финансова
помощ е окончателно.
3.5.2 Ориентировъчен времеви график
Агенцията за социално подпомагане предвижда да проведе информационна кампания по
настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ в последната седмица не месец август и
началото на месец септември. Този период е само за сведение.
Крайният срок за приемане на проектните предложения е 04 октомври 2007 година – 16.00
часа.
Агенцията за социално подпомагане предвижда да стартира процедурата по оценка на
постъпилите проектни предложения през месец октомври. Този период е само за сведение.
Агенцията за социално подпомагане предвижда да приключи процедурата по оценка на
проектните предложения през месец декември. Този период е само за сведение.
Агенцията за социално подпомагане предвижда да стартира процедурата по сключването на
договори с бенефициенти да започне през месец декември. Този период е само за сведение.
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3.6
УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, СЛЕД
РЕШЕНИЕТО НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
След решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на Бенефициента ще бъде
предложен договор, който се основава на използвания от ДО стандартен договор
(вж. Приложение Е).
Датата, планирана за начало на дейностите след подписване на договора от страните, е първо
число на месеца следващ месеца на авансовото плащане, освен ако в договора не е предвидено
друго. Изпълнението на всички проекти трябва да завърши не по- късно от 12 месеца след
стартиране на изпълнението на проекта.
Правата и задълженията, които възникват за Бенефициента са описани в приложения
стандартен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Е).
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4.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

4.1. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ КЪМ МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
(ВЪВ ФОРМАТ WORD)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 1: ПОДРОБЕН БЮДЖЕТ (ФОРМАТ EXCEL)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 2: ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ (ФОРМАТ EXCEL)

АКО Е ПРИЛОЖИМО:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 3: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (ФОРМАТ EXCEL)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 4: ОСТОЙНОСТЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ФОРМАТ
EXCEL)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: АВТОБИОГРАФИИ НА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТА (ФОРМАТ WORD)
ПРИЛОЖЕНИЕ Д : ДЕКЛАРАЦИИ
Д 1 – ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВОДЕЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Д2-

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Д 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ, В СЛУЧАЙ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)
ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ
(СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ 3.4.1. ОТ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)
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4.2. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА
ДОГОВОРА
4. 2.1. ПРИЛОЖЕНИЕ Е: СТАНДАРТЕН ДОГОВОР:
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОБЩИ УСЛОВИЯ (ФОРМАТ WORD)

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ III - 1: ПОДРОБЕН БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА,
ПРИЛОЖЕНИЕ III - 2: ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ,
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ - 3: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (ФОРМАТ EXCEL) АКО Е
ПРИЛОЖИМО.
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ - 4: ОСТОЙНОСТЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ФОРМАТ
EXCEL) АКО Е ПРИЛОЖИМО
ПРИЛОЖЕНИЕ V-1:

ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ,

ПРИЛОЖЕНИЕ V-2:

ФОРМУЛЯР ЗА ФИНАНСОВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ,

ПРИЛОЖЕНИЕ VI -1 : МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
ПРИЛОЖЕНИЕ VI -2 : ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
ПРИЛОЖЕНИЕ VII:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ,

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII:

АВТОБИОГРАФИИ НА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЕ IX:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ X:

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОИЗХОДА НА ФИНАНСОВИЯ
ПРИНОС ПО ПРОЕКТА (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

ПРИЛОЖЕНИЕ XI:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ XII:

ДЕКЛАРАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
( АКО Е ПРИЛОЖИМО)
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4.2.2. ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ 3.4.2. ОТ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

4.3. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
ПРИЛОЖЕНИЕ И: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
ПРИЛОЖЕНИЕ К: МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА В ОБЩНОСТТА
„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, УТВЪРДЕНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА АСП
ПРИЛОЖЕНИЕ Л: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” – МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА.
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