
Мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности  

Цели и обхват на мярката   

Мярката е планирана за изпълнение на цел 3 на стратегията за ВОМР и цели социално 

икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на МИГ Исперих. В 

рамките на тази мярка се предвижда да бъдат подкрепяни интегрирани проекти, съчетаващи 

дейности за осигуряване достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги, които да 

допринасят за социалното включване, повишаване на икономическата активност и заетостта на 

маргинализирани групи.  

Мярката е насочена към ромите и другите маргинализирани групи като ромите, които по оценка 

на неправителствени организации на територията на МИГ са около 3100-3200 души. По данни 

от последното преброяване на населението икономическата активност на ромите е едва 31%, 

равнището на заетост е под 14%, равнището на безработица е 54%. По експертна оценка 

проблем е високата безработицата сред жените от ромски произход. Потребностите, които 

мярката адресира са за повишаване на квалификацията и пригодността за заетост, насърчаване 

на работодателите да наемат роми и други групи в риск.  Мярката ще адресира и потребността 

от превенция на ранно отпадане от училище, включително, ранното встъпване в бракове и  

подобряване на достъпа до услуги, в т.ч. социални и здравни.  

По мярката ще се дава приоритет за проекти, насочени към социалното включване на жени, 

жители на ромския квартал „Запад“ в гр. Исперих, задържане в образователната система, 

ограничаване ранното встъпване в брак и превенция на наркоманиите. Приоритет ще бъде 

даван и на иновативни проекти, които пренасят добри практики от страната или ЕС.  

Мярката пряко адресира националните цели за ВОМР чрез насърчаване на социалното 

приобщаване и намаляване на бедността (цел 1). Тя адресира също целта за ВОМР на ОПРЧР 

подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от 

социално изключване лица. Мярката има също принос за специфичната цел на Приоритетна ос 

2 на ОПРЧР и инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите”.  

Допустими получатели 

Основните целеви групи са: 

 представителите на ромската общност; 

 хора в риск и/или жертва на дискриминация или хора със сходни характеристики, 

определени по препоръка от Служба „Социално подпомагане“ гр. Исперих“;  

 жителите на квартал „Запад“ на гр. Исперих, компактни ромски общности в селата от 

територията на община Исперих;  

Типове бенефициенти  

Община Исперих, доставчици на социални и здравни услуги; работодатели; организации, 

предоставящи посреднически услуги; обучителни организации; центрове за информация и 

професионално ориентиране; читалища; неправителствени организации; социални предприятия 

и кооперации за хора с увреждания.  

Допустимите получатели трябва да отговарят на изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г. 

Всички проекти трябва да се изпълняват партньорство. Партньорите като вид организации 

трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти по мярката. Приоритет ще се дава на 



проекти, включващи междусекторно партньорство между община Исперих, работодатели и 

граждански сектор.  

Допустими дейности  

Допустими за подпомагане са интегрирани проекти, които включват дейности, в едно или 

повече от следните направления:  

Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически неактивни 

лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и консултиране; 

психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване в 

стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на 

самостоятелната заетост и др. В рамките на това направление няма да се подпомагат дейности 

за насърчаване на предприемачеството, които се подпомагат по мярка ОПРЧР 1 на стратегията.   

Направление 2: „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното отпадане от 

училище, интеграция в образователната система на деца и младежи, подобряване достъпа до 

образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на възрастни; междусекторни 

институционални механизми за ранна интервенция на отпадането и ранното встъпване в брак. 

Направление 3:„Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване достъпа до 

и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 

услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; предоставяне на индивидуални 

консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване 

информираността относно социалните и здравните им права; насърчаване семейното планиране 

и отговорното родителство; повишаване здравната култура, повишаване на информираността 

по отношение на вредата от използване на наркотици и др. 

По проектите, в описаните по-горе направления, могат да се включват и дейности за планиране, 

управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на 

социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие и 

общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното 

включване.  

Всички проекти задължително трябва да включват дейности по направление 3.  

Всички проекти трябва да бъдат съгласувани с Плана за действие на Община Исперих за 

интеграция на ромите 2015-2020 г. и Общинска стратегия за развитие  

на социалните услуги (2016-2020  г.) и да са получили писмо за подкрепа от Общинския съвет 

по етнически и интеграционни въпроси.  

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, които са 

допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и национално 

законодателство, включително изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС 

№119/20.05.2014г. При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи:  

1. Разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на физически лица за 

дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително 

осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното 

възнаграждение съгласно националното законодателство. 

2. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя съгласно 

Наредбата за командировките в страната. 



3. Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по 

договора за финансиране. 

4. Разходи за оборудване и обзавеждане.  

5. Разходи за организация и управление в размер до 10% от общите допустими разходи по 

проекта. 

6. Разходи за публичност и визуализация – до 2% от общите допустими разходи. 

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лв., а 

максималният размер - 200 000 лв.  

Максималният размер на финансовата помощ на един кандидат за целия период на прилагане 

на Стратегията е в рамките ограниченията на държавната помощ по режим de minimis, ако има 

ситуация на държавна помощ.   

В случай на държавна помощ по настоящата мярка се прилага режим de minimis (Регламент 

(ЕС) № 1407/2013). Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ (по 

смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия режим, не може 

да надхвърля левовата равностойност 200 000 евро за период от три бюджетни години.  

Интензитетът на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 600 000 лв.  

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

Проектите трябва да отговарят на минималните стандарти за качество, определени от УО на 

ОПРЧР. Критериите на МИГ Исперих за оценка на проектите са дадени в таблицата по-долу.  

Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 25 т. 

Максимален 

брой точки 

1. Приоритетност на целевите групи и дейностите  60
1 

Целева група по проекта са жители от квартал „Запад“ на гр. Исперих  30 

Целева група по проекта са от села, в които ромското население е над 150 души и/или 

над 15% от населението  
20 

Основна целева група по проекта са жени в трудоспособна възраст и младежи от 16  г. 

до 29 г. 

25 

Проектът предвижда дейности за превенция на ранни бракове и наркомании  20 

Основна цел на проекта е осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на 

доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда 

40 

Проектът предвижда задържане в образователната система на групи в риск 25 

2. Партньорство    20 

Проектът предвижда партньорство на община Исперих, бизнеса и гражданския сектор   20 

3. Иновативност   10 

Проектът предвижда социални иновации и/ или пренос на добри практики от други 

общини в България или ЕС 
10 

4. Устойчиво развитие и иновации  10 

Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, повишаване на 

ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях (съгласно критериите в Насоките на МОСВ  за ПО 2, 

Инвестиционен приоритет 1 на ОПРЧР)  

10 

Максимален брой точки   100 

Забележка: за класирането се зачитат максимум 60 точки, независимо от общия брой на точките по този 

критерий. 


