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на междусекторни услуги в общността“ 

№ 
Дата на 

получаване 

Данни 

за подателя 

Въпрос Отговор на 

МИГ „Девня – Аксаково“ 

1 05.08.2019 09:14 Костадин Петров 

 

Здравейте! 

По процедура за подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-2.078 МИГ 

„Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на 

междусекторни услуги в общността“ 

имаме следните върпоси: 

1. Съгласно Условия за кандидатстване по 

т. 24.2. "Устойчивост на резултатите": 

"След изпълнение на дейностите заложени 

в проектното предложение, всеки 

бенефициент се задължава да предоставя 

услугите включени в проектното 

предложение за минимум 4 месеца след 

приключване на дейностите по проекта". 

1.1. Какво се разбира под услуги? 

Отговор публикуван на 

електронната страница на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

06.08.2019г. и в ИСУН 2020. 

 

1.1. Услуги са всички дейности 

заложени в проектното 

предложение, чрез които се 

предоставят на целевите групи 

комплексни грижи за 

задоволяване на 

потребностите им и въз основа 

на индивидуалната им оценка. 

1.2. Обученията представляват 

еднократно въздействие върху 

целевата група за усвояване на 
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1.2. Предвиждаме по проекта да проведем 

обучения за придобиване на 

професионална квалификация, това счита 

ли се за услуга и съответно ще бъде ли 

необходимо да провеждаме обучения в 

рамките на устойчивостта след 

приключване на проектните дейности? 

1.3. В рамките на проекта ще работят 

различни специалисти, на трудов и 

граждански договор, с различна времева 

ангажираност. Допустимо ли е след края на 

проекта да запазим специалистите като 

позиции, но с различна времева 

ангажираност, например на трудов договор 

от 4 часа на 2 часа дневно, на граждански 

договор от 20 часа на 10 часа месечно? 

2. Съгласно Условия за кандидатстване по 

т. 7. "Индикатори" са посочени индикатори 

по ОПРЧР и по СВОМР, със съответните 

стойности: 

2.1. Коя стойност на индикатора 

"Неактивни и безработни участници, които 

са започнали да търсят работа или имат 

работа, включително като самостоятелно 

заети лица, след осигурена грижа за дете" е 

водеща: по ОПРЧР- 10, или по СВОМР-50? 

2.2. Коя стойност на индикатора "Деца, 

вкл. с увреждания, получаващи социални и 

здравни услуги" е водеща: по ОПРЧР- 10, 

или по СВОМР-50? 

 

С уважение, 

Костадин Петров 

 

определени познания или 

опитности и не се определят 

като „услуга“. 

1.3. Допустимо е. Устойчивостта е 

свързана с предоставянето на 

комплекса от услуги. По 

процедурата няма субсидирана 

заетост, нито пък изискване за 

запазване заетостта на тези 

лица. 

2.1. Индикаторите по ОП РЧР са 

водещи. Това са индикаторите, 

които кандидатите 

задължително залагат  в 

проектните си предложения и 

чието изпълнение се търси при 

отчитането на проектите. 

2.2. Виж отговора по т. 2.1. 
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Таблица №1 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОПРЧР ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ ОТ ОПРЧР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Неактивни1 или безработни2 

участници3 
Брой 25 

Неактивни и безработни 

участници, които са 

започнали да търсят 

работа4 или имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица, 

след осигурена грижа за 

дете 

Брой 10 

Деца, вкл. с увреждания Брой 25 
Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и 

здравни услуги 

Брой 10 

Хора с увреждания над 18 г. Брой 8 

Участници с увреждания 

над 18г., които са 

започнали да търсят 

работа или имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 3 

 

 
 Участници с увреждания 

над 18 г., получаващи 

услуги 

Брой 5 

                                                 
1 Неактивни са лица, които нито работят, нито търсят активно работа (т.е. нито са заети, нито са безработни). В тази група влизат и лица, които са в допълнителен отпуск 

за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и студентите редовно обучение. 

2   „Безработен” е лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. Лицата, които са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“ 

към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да не отговарят на всички три критерии едновременно. 

3 Под „участници“ се разбира лица, които се ползват пряко от финансиране по процедурата, които могат да бъдат идентифицирани и от които може да бъде поискана 

информация за техните характеристики, и за които са определени конкретни разходи. 

4 Под „започнали да търсят работа“ се разбира, че лицата са безработни - обикновено са без работа, в готовност за започване на работа и активно търсещи работа. Лицата, 

които са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да не отговарят на всички три 

критерии едновременно. 
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Таблица №2 

 

ИНДИКАТОРИ ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Неактивни и безработни участници, които са започнали да 

търсят работа или имат работа, включително като 

самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете. 

Брой 50 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни 

услуги. 
Брой 50 

 

 


