
Възможности за местно развитие
• Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
• НПВУ и 
• Програма за храни и основно материално подпомагане



Оперативна пpограма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Сключени договори с общини: 1 680/557 млн. лв.
ЮЗР: 363 договора/139 млн. лв. 

Процедури, по които има сключен договори:

• “Независим живот”;

• "Услуги за ранно детско развитие”

• “Активно включване”;

• “Развитие на социалното предприемачество”;

• “Патронажна грижа+”;

• „Детски кътове“;

• „Транснационални и дунавски партньорства за заетост 

и растеж“.

Сключени договори чрез заявки към Агенция 

по заетостта

• Общо 1 985 договора (услуги за 31 108 лица)/ 

над 209 млн. лв. 

• ЮЗР: 268 договора (услуги на 3578 лица )/ над 

27 млн. лв.

Процедури, по които има сключен договори:

• “Младежка заетост”;

• “Обучения и заетост”

• “Обучения и заетост за младите хора”;

• “Работа”.



Бюджет на ПРЧР 2021-2027 - 3 848 060 098 лв.

Предизвикателства (2021-2027)

Зелен преход и дигитализация

2

Бъдещето на труда

инвестиции в цифрови 

и нови умения
1

Активизиране за всички лица, 

търсещи работа, и най-вече за 

младите хора

3
Aдаптирането на 

работниците, предприятията 

и предприемачите към 

промените

4

Баланс между 

професионалния и 

личен живот

5

Несъответствие между 

търсени и предлагани 

умения, регионални 

диспропорции

6



Пpограма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Стартирали операции

Грижа в дома

175  млн.лв

Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по

домовете за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и

лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и

продукти от първа необходимост, като и осигуряване на транспорт

на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

предоставяне на информация относно превенция и профилактика

на здравето и социално значими заболявания; супервизия и

обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни

интегрирани здравно-социални услуги.

Укрепване на общинския капацитет

25 млн. лв.

Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ,

ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места; наемане, обучение и

супервизия на персонала; подкрепа на общините за планиране и

анализиране на предоставянето на социални и интегрирани

здравно-социални услуги

Бъдеще за децата

81,2 млн. лв.

Здравна профилактика, повишаване на здравната култура,

патронажна грижа за деца от 0 до 3 години, услуги за ранно детско

развитие (УРДР), интегрирани здравно-социални услуги за деца и

младежи, вкл. с увреждания, подготовка на младежи за реализация

на пазара на труда чрез информиране, консултиране,

посредничество и др.,въвеждащи и надграждащи обучения за

служители на доставчиците на социални услуги.



ПРЧР – предстоящи операции

Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица – 55 млн. лв., май 2023 г.
(ваучери за общински служители)

Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение – 30
млн. лв., май 2023 г. (като доставчици на социални услуги или като работодатели)

Устойчива заетост за лица в неравностойно положение – 100 млн. лв., юни 2023 г.
(Възможност за кандидатстване на общински предприятия като работодатели, ако могат да
открият нови работни места)

Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво – 22 млн. лв.,
септември 2023 г. (общини и общински предприятия)

Младежка заетост + с бюджет 80 млн. лв. - в зависомост от изпълнението на
операция Младежка заетост по ОП РЧР 2014-2020. (общини и общински предприятия
могат да заявят възможности за стажуване)



Модернизация на АЗ и АСП

Предоставяне на помощни 

средства за лица с трайни 

увреждания

Предоставяне на обучения за 

дигитални умения и създаване 

на платформа за обучение на 

възрастни 

Развитие на социалната 

икономика

Модернизиране на 

дългосрочната грижа

Инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост



Модернизиране на дългосрочната грижа

Изграждане на 125 нови 
социални услуги за 

резидентна грижа за хора 
с увреждания и 125 нови 

съпътстващи 
специализирани и 

консултативни социални 
услуги за лица с 

увреждания 

Повишаване на 
енергийната 

ефективност в 840 
съществуващи 

Обновяване на 82 
резидентни услуги за 

възрастни хора в 
надтрудоспособна 

възраст 

Процедура 1

189,8 млн. лв.
Процедура 2

215 млн. лв.
Процедура 3

331 млн. лв.

Начин на реализация: три процедури на директно предоставяне

Бенефициент по процедурите са общини на територията на България



Срокове за обяване на процедурите

Как да 

кандидатствам?

Чрез системата ИСУН 2020

Начало на 
2023 г.

Декември 
2022 г.

Ноември 
2022 г.

Процедура 1 Процедура 2 Процедура 3



Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Подпомагане с 
хранителни 
продукти и с 

пакети хигиенни 
материали

Общ бюджет: 411,7 млн. лв.

Пакети за 
новородени деца 

от бедни 
семейства 

• 31.09.2022 – обявена 

процедура с бенефициент 

АСП

• 27.10.2022 – подадено е 

проектно предложение

• Предстои издаване на 

заповед за предоставяне на 

БФП

Осигурена е 
непрекъсваемост 
на подкрепата с 
предоставяне на 

топъл обяд

Детска кухня - за 
деца от 10 месеца 

до 3-годишна 
възраст от 

семейства обект 
на социално 
подпомагане

• Бенефициенти - общини

• Подадени 176 проектни 

предложения

• Нова възможност за 

кандидатстване през 

януари 2023 г.

• Предстои обявяване на 

процедурата до края на 

месец ноември

• Бенефициент – Агенция за 

социално подпомагане



Благодаря 
за вниманието!

Наталия Ефремова 
Заместник министър на труда и 

социалната политика

www.mlsp.government.bg

https://mlsp.government.bg/

