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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

по процедура  чрез подбор на проектни предложения 

с един срок за кандидатстване 

BG05M9OP001-2.035 

МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ Мярка11 от 

Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ 

 

Утвърдил: Тихомир Замфиров, упълномощен представител на УС на МИГ Лом /п/ 

 

Дата на разясненията от МИГ Лом: 14.08.2019 г. 

№  Дата на подаване Данни на подателя (име и/или ел. поща)/ 

Въпрос 

Разяснения  на МИГ ЛОМ 

1. 09.08.2019 г. 

Петък, 17,33 ч. 

Сдружение УРСРБ 

association.sdnwrb@gmail.com 

 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

във връзка с обявена процедура BG05M9OP001-

2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-

отдалечените от пазара на труда, подкрепа за 

семейства с деца" възможно ли е да поясните 

следното: 

 

1. В условията за кандидатстване е посочено ,че 

кандидатите/партньорите трябва да разполагат с 

финансов капацитет, който се изчислява на база 

данните от финансовите отчети за предходната 

финансова година.  Финансовият капацитет се 

Уважаеми дами и господа от Сдружение УРСРБ, 

В отговор на Ваш  въпрос №1: 

 Съгласно Условията за кандидатстване по процедура 

чрез подбор на проектни предложения 

№BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно 

включване на най-отдалечените от пазара на труда, 

подкрепа за семейства с деца“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

чрез подхода Водено от общностите местно развитие 

кандидатът/партньорът/ите, трябва да разполагат с 

финансов капацитет. 

Финансовият капацитет (с изключение на 

кандидати/партньори общини и новосъздадени 

организации) се изчислява на база данните от  

счетоводния баланс на организацията за последната 
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изчислява на база Методика за оценка на 

финансовия капацитет на кандидатите/партньорите 

по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси" 2014 –2020 г. В Методиката за оценка на 

финансовия капацитет е посочено, че финансовия 

капацитет се изчислява на база финансовите отчети 

от текущата година. 

В случай, че кандидат не е новорегистрирано 

юридическо лице, възможно ли е да поясните за коя 

финансова година трябва да се представят 

финансови отчети - за предходната 2018г. или за 

текущата 2019г. и на коя база ще се изчислява 

финансовия капацитет. 

 

2. Една от целевите групи по проекта е "хора с 

увреждания и техните семейства." Възможно ли е да 

поясните кои лица попадат в групата на семейство. 

Това са единствено лицата описани в §1, ал.1, т.2 от  

Допълнителните разпоредби на  ПРАВИЛНИК ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ или в тази група влизат и лица, 

които не са в роднински взаимоотношения с хората 

с увреждания - например странични лица, които 

помагат и отглеждат хората с увреждания. 

 

 

 

 

 

 

финансова година, а именно 2018 година.  

 

Отговор на въпрос 2. 

Съгласно  §1, ал.1, т.2 от  Допълнителните разпоредби 

на  ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1. (1) (Предишен текст 

на § 1 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) По 

смисъла на правилника: 

1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) 

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., 

доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., 

в сила от 11.11.2016 г.) "Семейството" включва 

съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и 

навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до 

придобиване на средно образование, но не по-късно от 

20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, 

доведени, заварени, с изключение на сключилите 

брак). 

Допустимите дейности предполагат въздействие върху 

членовете на семейството.  

Например Дейност 1.1: Реализация на интегрирани 

подходи за мотивиране и насърчаване участието на 

пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими 

членове на семейства /деца, включително с 

увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, 

пълнолетни лица с увреждания/ 

Дейността е насочена към улесняване на достъпа до 

пазара на труда на родители или членове на 

семейства, полагащи грижи за деца с увреждания, 

възрастни хора, пълнолетни лица с увреждания чрез 
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3. Възможно ли е да бъдат включени като целева 

група единствено хората с увреждания, без техните 

семейства? 

 

Благодаря предаврително 

Сдружение УРСРБ 

предоставянето на интегрирани комплексни услуги. 

В резултат от нейното изпълнение ще се преодолее 

социалното изключване, ще се възстанови трудовата 

активност и ще се повиши качеството на живот на 

лицата, ангажирани с постоянното отглеждане на 

деца вкъщи и на други зависими членове на 

семейството и те ще мога да се включат на пазара на 

труда, използвайки пълния си потенциал. 

 

Отговор на въпрос 3. 

 Целевите групи са ясно определени в Условията за 

кандидатстване. Вашият въпрос е за една от целевите 

групи: Хора с увреждания и техните семейства. Не е 

възможно да се разделя целевата група. 

Въздействието върху лицата с увреждания рефлектира 

върху членовете на семейството, които полагат грижи 

за тях.   

Условия за кандидатстване, т. 13.1. Общи изисквания 

за дейностите: „ Включените в проектите на 

кандидатите дейности трябва задължително да 

осигуряват като минимум интегрирания характер 

на процедурата, т.е. да включват както дейности, 

насочени към социално включване на лицата от 

целевите групи (деца или възрастни с увреждания), 

така и дейности, насочени към улесняване на 

достъпа до пазара на труда за хората, полагащи 

грижи за тях, или за хората с увреждания.“ 

 

mailto:miglom@abv.bg
http://miglom.org/

