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УКАЗАНИЯ
за бенефициентите по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.
Настоящият документ е изготвен във връзка с предоставяне на допълнителна
информация за изпълнение и отчитане на проекти по процедура BG05M9OP001-2.056

1. Осигуряване на допълващия ефект чрез реализирането на т.нар. „меки мерки“ в
рамките на интегрираните проекти по ОП РЧР и ОП НОИР към изпълняваните
инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 20142020 г. с включени мерки за изграждане на социални жилища: Конкретният бенефициент
определя ред за настаняване в жилищата с наредба, приета от общинския съвет.
Наредбата следва да регламентира реда за стопанисване, финансиране, настаняване,
ползване, мониторинг и контрол на социалното жилище, което освен настаняване,
осигурява и мерки за социално приобщаване на ползвателите (образование, заетост,

обучение, здравеопазване и др.), гарантиращи участие на настанените лица в меките
мерки.
Съгласно Условията за кандидатстване интегрираните мерки по настоящата
процедура задължително следва да обхванат настанените в социалните жилища, като е
допустимо да се включат и други представители, намиращи се в сходна ситуация и
попадащи в обсега на целевата група. С оглед на това и възможността да се работи с
целевите групи преди евентуалното им физическо настаняване в социалните жилища,
реализирането на интегрираните мерки по ОП РЧР и ОП НОИР задължително трябва да
обхване целевите групи, които са идентифицирани и класирани за настаняване въз
основа на приетата общинска наредбата за настаняване, като е допустимо да се
обхванат и други лица, намиращи се в сходна ситуация и попадащи в обсега на целевата
група. При внасяне на искане за плащане конкретният бенефициент следва да представи
приета от общинския съвет наредба за настаняване и списък на настанените/заповед за
настаняване или списък на одобрените за настаняване в социалните жилища
(кандидатствалите за настаняване в социални жилища, които са одобрени/картотекирани
със съответния акт съобразно специфичните изисквания на съответната общинска
наредба), или договор за предоставяне на социалното жилище, сключен при условията и
по реда на процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020”.
2. Недопускане на двойно финансиране при подкрепата за интеграцията на найуязвимите групи при изпълняване на дейности, включващи подкрепа за подобряване
достъпа до образование (направление II) - по ОП РЧР инициативи за осигуряване на
достъп до образование ще бъдат подкрепяни до момента, в който децата и учениците се
включат в образователния процес, след което ще бъдат подкрепяни от ОП НОИР.
3. Недопускане на двойно финансиране без да се засягат потребностите на
целевите групи и при избягване на риска от неизпълнение на цели и индикатори при
изпълнението на проекти по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, от една страна, и процедури чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.011
„Подкрепа за успех“, BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“ и подхода ВОМР, от друга страна.

УО на ОП НОИР ще прилага следния подход при контрола на изпълнението на
административните договори по процедура BG05M9OP001-2.056:
Допуска се участие на училищата и детските градини в изпълнението на проекти
по процедура BG05M9OP001-2.056 и процедури BG05M2ОP001-2.011, BG05M2ОP0013.005 и по подхода ВОМР при наличие на доказана демаркация при изпълнението на
дейностите и при участниците, както следва:
3.1. За дейностите, които са еднакви (аналогични) по проектите, демаркацията се
прилага на ниво участник. В еднотипните дейности на различните проекти не може да
участва едно и също лице в рамките на една учебна година. Един и същи ученик може да
участва в дейности, свързани например с изучаване на български език или такива, които
водят до подобряване на езиковите умения по български език, по различни проекти в
рамките на една и съща учебна година, ако те имат надграждащ ефект и не са идентични
(вж. т.3.2). За да се гарантира наличието на одитна следа, следва в началото на учебната
година или преди включването на дете/ученик в участие в дейности по проект, да се
идентифицират и документират (напр. в индивидуална карта или друг документ)
потребностите му/й от допълнителни занимания и да се планира каква част от тези
допълнителни занимания по кой проект ще се изпълняват/финансират.
3.2. За дейностите, които не са еднакви (аналогични) по проектите, демаркацията
се прилага на ниво допълващ ефект. Един и същ участник може да се включва в дейности
по различни проекти, ако може да се обоснове по безспорен начин, че конкретните
дейности покриват различни негови потребности.
За целта бенефициентите (общините) по процедура BG05M9OP001-2.056 се
задължават при внасяне на искане за плащане да прилагат към техническия отчет
обобщен списък на учениците/децата/родителите, от училищата/детските градини, в
който е включена информация за участие и в изпълнение на дейности по процедури
BG05M2ОP001-2.011, BG05M2ОP001-3.005 и по подхода ВОМР (Приложение) във
формат „Excel“. При внасяне на всеки следващ отчет таблицата се допълва с новите
участници. За участници, включени в дейности по повече от един проект, се посочва
конкретна дейност (клуб, ателие и др.) за съответния проект.
Приложение: Демаркация 2.056.xlsx

