МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
ПРИОРИТЕТНА ОС 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"
ПОКАНА
за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на договарящ орган по
операциите, предвидени по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на
социалната икономика" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция":
КАНИ
Агенция за социално подпомагане, в качеството й на конкретен бенефициент чрез своя
административна структура, да заяви интерес и да подаде проектно предложение,
съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051РО001-5.2.16 - „АЛТЕРНАТИВИ"-Фаза 2
ОБЩАТА ЦЕЛ НА ОПЕРАЦИЯТА Е:
Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на
принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб.
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Общият размер на средствата, предвидени по настоящата процедура на директно
предоставяне - 13 000 000,00 лева
Размерът на средствата по настоящата процедура трябва да бъде разпределен
за
покриване на разходите, извършени на основание Постановление № 4 от 15 януари
2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на
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труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент", в
сила от 23.01.2015 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2015г.
Териториален обхват. Място на изпълнение.
Операцията обхваща територията на общините, включени като партньорски
организации по проект “ Подкрепа за достоен живот“ по процедура BG051РО001-5.2.09
„Алтернативи“.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Допустима дейност по настоящата процедура е „Предоставяне на услугата „Личен
асистент“, съгласно одобрените от Комитета за наблюдение Критерии за избор на
операции и в съответствие с чл.2 от Постановление № 4 от 15 януари 2015 г. за
одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент", в сила от
23.01.2015 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2015г.
Крайният срок за подаване на проектното предложение е:
27.11.2015г., 17, 00 часа
Пакетът с документи се подава на ръка в Деловодството на Агенцията за социално
подпомагане, на адрес София, ул. „Триадица“ № 2, с придружително писмо на
вниманието на Ръководителя на Договарящия орган.
Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за
кандидатстване.
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане:
www.asp.government.bg в рубриката
„Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и на страниците на
Единния информационен портал - http://www.eufunds.bg/ и на Управляващия орган на
ОП РЧР - http://esf.bg/ .
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