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Приоритет № 1 Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на
труда
Мярка: Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация
Организиране и
провеждане на
професионално обучение
за придобиване на
професионална
квалификация по заявка
на работодателя при
условията и по реда на
чл. 63 от ППЗНЗ
Организиране от АЗ на
обучение на възрастни
чрез насочване в ЦРЧРРИ
Проект ПРО ШАНС
(БГЦПО) – обучение
Проект „Информационна
политика и обучение“

През 2015 г. са обучени 295 лица.
През 2016 г. са обучени 388 лица.

Обучени са общо 683 лица.

МТСП, АЗ

През 2015 г. са обучени 231 безработни
лица.
През 2016 г. са обучени 258 лица.
През 2015 г. са обучени 2 576 лица.
Проектът не се изпълнява през 2016 г.
През 2015 г. са проведени 109 трудови
борси в страната, от които 40
специализирани;
През 2016 г. са проведени 140 трудови

Обучени са общо 489 безработни лица.

ЦРЧРРИ

Обучени 2 576 лица.

ДП
БГЦПО
МТСП, АЗ

Общо за периода са проведени общо 249
трудови борси, от тях 109
специализирани.
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Европейски
интеграционен фонд
Интегрирана схема за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ за реализиране на
дейности, целящи
внедряване в практиката
на „Общите основни
принципи на политика за
интеграция на имигранти
в ЕС” и подпомагане
провеждането на
последователна и трайна
политика за гарантиране
правата на имигрантите и
осигуряване на тяхната
успешна интеграция в
българското общество
Схема по ОП РЧР 20072013 г. „Безопасен труд“ Фаза 2
Схема по ОП РЧР 20142020 г. „Подобряване
качеството и
ефективността на

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

борси, от които 69 специализирани.
През 2015 г. са обучени 216 лица – Обучени 216 лица.
граждани на трети страни, в рамките на
изпълняваните през 2015 г. 5 проекта по
Годишна програма 2013 – Компонент 3
„Курсове по български език, гражданска
ориентация, история, традиции, обичаи,
работа и условията на живот в България“.

Към 31.12.2015 г. дейностите по схемата През 2015 г. 12 работодатели са
са приключили
получили подкрепа за подобряване
условията на труд и за привеждането им
в съответствие с изискванията на
стандартите.
Операцията
цели
да
модернизира През 2016 година 465 лица са обхванати
дейността на Агенцията по заетостта и в мерки по програмата.
предоставянето на по-качествени услуги за
търсещите и предлагащите работа лица.

Отговорни
институции

Коментар

АЗ

АЗ

МТСП, АЗ В процес на
изпълнение на
дейностите по
проекта.
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Дейностите по проекта са стартирали през
м. януари 2016 г.
През 2016 година са: назначени служители
на
длъжностите:
трудов медиатор,
кариерен консултант, трудов консултант,
психолог и кейс мениджър. Служителите
на АЗ участват в обучения, работни
срещи, семинари и др.
Наети са помещения, обезпечаващи
услугите и основната дейност на Агенция
по заетостта.
Оптимизирани са софтуернте решения и
използваните продукти за счетоводство,
човешки ресурси, деловодство и др.
Осигурено
е
доразработването
и
поддръжката на интернет страница на АЗ.
Осигурено
е
доразработването
и
поддръжката на „Национална база данни
за пазара на труда и ЕСФ” (НБДПТЕСФ);
В процес на изпълнение са дейностите по
разширяване и интегриране услугите на
Информационната системата за оценка на
компетенциите
MyCompetence
към
дейността на Агенция по заетостта и
потребностите
на
целевите
групи
потребители.
Мярка: Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда
Закон за изменение и
Законопроектът
за
изменение
и Приети нормативни промени – 1.
допълнение на Закона за допълнение на ЗНЗ е приет от НС на

Отговорни
институции

Коментар

публичните услуги за
уязвими групи на пазара
на труда и
работодателите“

МТСП
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Отговорни
институции

Коментар

насърчаване на заетостта

11.12.2015 г., обн. ДВ, бр.101 от 2015 г. С
промените в Закона за насърчаване на
заетостта (ЗНЗ) е въведено дуалното
обучение. Регламентиран е нов подход за
разработване
и
финансиране
на
регионалните програми за заетост и
обучение. Регламентирана е също така
възможност лицата, които предоставят
посреднически услуги по заетост, да могат
да кандидатстват за предоставяне на суми
за устройване на работа на безработни
лица с увреждания или от други групи в
неравностойно положение. Разширява се
обхватът на посредническите услуги по
заетостта чрез включване на дейности за
мотивиране за активно поведение на
пазара на труда.
Изпълнение на дейности, Включени в заетост и обучение Във всички бюра по труда в страната са МТСП, АЗ
включени в НПИЕГМ
новорегистрирани в бюрото по труда определени трудови посредници за
безработни младежи.
работа с младежи.
В рамките на 4 месеца от регистрацията,
в резултат от дейността на трудовите
посредници, през 2015 г. в заетост и
обучение са включени 56 868 младежи до
29-годишна възраст, а през 2016 г. в
заетост и обучение са включени – 63 732
младежи.
Организиране и
През
2015 г.
са
проведени
29 Проведени 65 младежки трудови борси
АЗ
провеждане на младежки специализирани
трудови
борси
за общо за 2015 г. и 2016 г.
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младежи.
През
2016 г.
са
проведени
36
специализирани
трудови
борси
за
младежи.
Организиране и
През 2015 г. са организирани и проведени
провеждане на трудови
4
специализирани
трудови
борси,
борси в териториалните
насочени
към
лицата,
получили
поделения на ДАБ при
международна закрила в България. На
МС за лицата, получили борсите са присъствали повече от 150
международна закрила, и търсещи работа бежанци и лица с
търсещи закрила лица,
хуманитарен статут и 16 работодатели от
които имат право да
различни браншове. В резултат на
работят
проведените борси 20 лица са започнали
работа на обявените на свободни работни
места. През 2016 г. не се организирани и
проведени специализирани трудови борси
за търсещите и получили международна
закрила.
Насърчаване на
През 2015 г. включените в заетост лица по
работодателите да наемат Програмата са – 886 лица, обучени са 269
продължително
лица; по чл. 55в от ЗНЗ в заетост са
безработни лица
включени 116 лица; За 2016 г. включените
(Програма за обучение и в заетост лица по Програмата са 2 701,
заетост на
обучени са 247 лица; по чл. 55в от ЗНЗ в
продължително
заетост са включени 639 лица.
безработни лица, чл. 55в
от ЗНЗ)
Насърчаване на
През 2015 г. по чл. 53 от ЗНЗ в заетост са
работодателите да
включени 80 лица; по чл. 53а от ЗНЗ е

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

трудови борси

Брой проведени трудови борси – 4;
Брой наети лица – 20.

АЗ, ДАБ
при МС

Общо за периода в заетост са включени
4 342 продължително безработни лица;
в обучение са включени 516
продължително безработни лица.

МТСП, АЗ

Общо за периода е осигурена заетост на
409 безработни лица.

МТСП, АЗ
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разкриват работни места
за наемане на безработни
лица - самотни родители
(осиновители) и/или
майки с деца (чл. 53 и чл.
53а от ЗНЗ)
Насърчаване на
работодателите да наемат
лица в предпенсионна
възраст – над 50 г.
(Национална програма
„Помощ за
пенсиониране”, чл. 55а от
ЗНЗ)
Насърчаване на
работодателите да наемат
хора с трайни
увреждания (Национална
програма за заетост и
обучение на хора с
трайни увреждания, чл.
52, ал. 1 и 2 от ЗНЗ,
Програма „Кредит без
лихва за хора с
увреждания“)
Национална програма
„Асистенти на хора с
увреждания“

осигурена нова заетост на 96 лица;
През 2016 г.; по чл. 53а от ЗНЗ е осигурена
заетост на 233 лица.

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

През 2015 г. по Национална програма Общо за периода е осигурена заетост на
„Помощ за пенсиониране” е осигурена 1 478 безработни лица.
заетост на 55 лица; по чл.55а от ЗНЗ е
осигурена заетост на 255 лица.
През 2016 г. по Програмата е осигурена
заетост на 494 лица; по чл.55а от ЗНЗ е
осигурена заетост на 674 лица.

МТСП, АЗ

През 2015 г. е осигурена заетост на 1 049 Общо за периода е осигурена заетост на
лица;
2 455 безработни лица.
През 2016 г. е осигурена заетост на 1
406лица.

МТСП, АЗ

През 2015 г. са включени в заетост 3 093 Общо за периода е осигурена заетост на
лица.
6 100 безработни лица.
През 2016 г. са включени в заетост 3 007
лица.

МТСП, АЗ

Коментар
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Насърчаване на
Включени в заетост лица по програми и
работодателите за наемат насърчителни мерки от ЗНЗ и по ОП РЧР.
на работа безработни
лица, регистрирани в
бюрата по труда
(Национална програма
„От социални помощи
към осигуряване на
заетост”, Национална
програма „Сигурност“,
Национална програма
„Активиране на
неактивни лица”,
Национална програма
„Възобновяване и
опазване на българската
гора“, Национална
програма за обучение и
заетост на бежанци,
Национална програма
„Клио”, Програма
„Мелпомена“,
регионални програми за
обучение и заетост, чл.
46, чл. 50, чл. 51,
чл. 55г, чл. 55д от ЗНЗ,
схеми по ОП РЧР 20072013 – „Подкрепа за
заетост”)

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

Общо за периода е осигурена заетост на МТСП, АЗ
33 691 лица, от тях 9 495 новонаети лица;
Обучени са 12 211 лица.
В т.ч. по
ОП РЧР (2007-2013)
през 2015 г. по схема „Подкрепа за
заетост” са включени в заетост 13 365
лица;
по програми и мерки, финансирани от ДБ
през периода в заетост са включени
20 326 лица.
През 2016 г. по ОП РЧР (2014-2020) по
схема „Обучения и заетост” са включени
в заетост 3 790 лица.
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Отговорни
институции

Коментар

ОП РЧР 2014-2020 –
схема „Обучения и
заетост”
Реализиране на проекти
за обучение и заетост на
социалните партньори,
включени в НПДЗ:
Проект „Посоки“ 2015г.
(КТ „Подкрепа“)

2 510 безработни лица, включени в КТ
обучение;
„Подкрепа
2 400 безработни лица, включени в
”, АЗ,
професионално ориентиране;
обучаващи
235 безработни лица, включени в
институци
субсидирана заетост;1 052, включени в
и,
несубсидирана заетост.
работодате
ли

Проект „Хоризонти” – 1 150 обучени безработни лица;
2016 г. (КТ „Подкрепа“) 460 безработни лица, включени в заетост.

1 171 безработни лица, включени в
обучение; 950 лица, включени в
обучение по ключови компетентности;
1 153 лица, включени в професионално
обучение; 598 лица, включени в заетост.

Проект „Шанс за работа –
2015 г.“ (КНСБ)

КТ
„Подкрепа
”, АЗ,
обучаващи
институци
и,
работодате
ли

2 261 безработни лица, включени в КНСБ, АЗ,
обучение;
Сдружение
947 безработни лица, включени в „Колеж за
8
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професионално ориентиране;
893 лица, включени в стажуване.

Отговорни
институции

работничес
ко
обучение“,
работодате
ли

Проект „Шанс за работа –
2016 г.“ (КНСБ)

1 866 безработни лица, включени в КНСБ, АЗ,
обучение; 821 лица, включени в работодате
стажуване.
ли

Проект
„От
професионално обучение
към ефективна заетост“

Обучени 802 безработни лица за БСК, АЗ,
придобиване
на
професионална работодате
квалификация; Осигурена субсидирана ли
заетост на 299 безработни лица.

Проект
„Качествена
работна сила – стабилен
пазар на труда” (БСК) –
2016 г.

1 442 безработни лица, включени в БСК, АЗ,
обучение; 666 лица, включени в заетост. работодате
ли

Проект „Уча и успявам в
България“

Проект „Нови хоризонти”
(АИКБ) - 2016г.

1 975 безработни лица, включени в
обучение; 1 916 безработни лица,
включени в професионално ориентиране;
Осигурена субсидирана заетост на 389
лица; Осигурена несубсидирана заетост
на 642 лица.

Коментар

АИКБ, АЗ,
обучаващи
институци
и,
работодате
ли

1 917 безработни лица, включени в АИКБ, АЗ,
обучение;
обучаващи
932 лица, включени в заетост
институци
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Проект „Квалификация,
личностна интеграция и
професионално
съдействие” (БТПП) –
2016г.
Провеждане на
информационни срещи за
работодатели по
отношение профила на
лицата, търсещи и
получили международна
закрила – образователен
ценз, професии

През
2015
г.
са
проведени
4
информационни срещи с участието на 141
лица, търсещи и получили международна
закрила. Срещи са провеждани и по
инициатива на Български съвет за
бежанци и мигранти и БЧК.
През 2016 г. не са проведени
информационни срещи с работодатели, но
са провеждани срещи и разговори на
работодатели с експерти от дирекция
„Социални дейности и адаптация“.

Създаване и поддържане

По Програма за заетост и обучение на

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

и,
работодате
ли
1 466 безработни лица, включени в БТПП,
обучение; 807 лица, включени в заетост. АЗ,обучава
щи
институци
и,
работодате
ли
Брой проведени срещи с работодатели – ДАБ при
Пречка пред
50;
МС, АЗ
активното
Брой участвали лица, търсещи и
включване на
получили международна закрила – 141.
търсещите и
Брой проведени срещи и разговори – 9.
получили
закрила на
пазара на труда
през 2015 и
2016 г.
представлява
ниският им
образователен
ценз.
Преобладават
търсещи
закрила без или
само с начално
образование.
Брой осъществени посредничества –79;
ДАБ при
През отчетния
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на специализирана база
бежанци за 2015-2016 г. повече от 50
данни с квалификациите бежанци са информирани, консултирани и
на търсещите и
насочени към Дирекциите „Бюра по
получилите
труда“ по местоживеене за регистрация и
международна закрила,
включване в програми за заетост.
както и база данни за
работодатели, с цел
посредничество за
реализация на първичния
пазар на труда, насочване
и включване в програми
за заетост и обучение,
включително по проекти
на ОП РЧР, в
съответствие с НПДЗ
2015 г.
Мярка: Реинтеграция на преждевременно напусналите образователната система
Обмен на информация
На
08.07.2015
г.
е
подписано Подготвена информация за изпълнението
между МОН и МТСП за Споразумение между всички отговорни на ангажиментите на МТСП по
ранно отпаднали от
институции и заинтересовани страни за Стратегията за намаляване дела на
формалната
реализация на Стратегията за намаляване преждевременно напусналите
образователна система
дела на преждевременно
образователната система (2013-2020 г.)
младежи по реда на
напусналите образователната система към 31.12.2015 г.
сключено споразумение (2013-2020).
между двете институции
Изпълнение на проект
Стартирала е процедурата за безвъзмездна 123 училища с 263 групи, в които са
„Нов шанс за успех”,
финансова помощ BG 05M20P001-3.004 включени 3 343 обучаеми.
схема BG051PO001„Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ по
4.3.01 0001
ОП НОИР. Издадена е заповед на

Отговорни
институции

МС

Коментар
период
лица,
търсещи
и
получили
международна
закрила, не са
изявили
желание
за
включване
в
програми
за
заетост
и
обучение.

МТСП,
МОН

МОН

Проект
BG05M20P001
-3.004
„Ограмотяване
11

Дейности

Постигнати резултати

„Ограмотяване на
възрастни”

министъра на образованието и науката за
стартиране на курсовете за ограмотяване
на възрастни.

Изграждане и прилагане
на система за кариерно
ориентиране и
консултиране в
различните възрастови
групи за мотивиране за
продължаване на
образованието и
придобиване на
квалификация

Мярката е осъществена в рамките на
изпълнения в периода 2012-2015 г. проект
BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно
ориентиране в училищното образование“
по ОП РЧР. МОН изпълнява проект
BG05М2OP001-2.001-0001 „Система за
кариерно ориентиране в училищното
образование“, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове от
11.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (Заповед №
РД 09-8/11.01.2016 г. на ръководителя на
УО на ОП „НОИР“).

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

на възрастни –
фаза 1“ по ОП
НОИР
стартира през
м. септември
2016 г. Към
края на
календарната
2016 г. не са
започнали
обучения.
Брой включени ученици – 535 000;
МОН
Брой създадени центрове за кариерно
ориентиране на учениците – 28.
Брой включени ученици през 2016 г. – 57
603 (57,6%).
Брой създадени центрове за кариерно
ориентиране – 28.
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Постигнати резултати

Разработване на учебни
планове за начално
професионално обучение
с придобиване на
квалификация по част от
професия

През 2015 г. стартира процесът на
разработване на държавни образователни
изисквания
за
придобиване
на
квалификация по професии по 25
професии от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение,
ориентирани към единици резултати от
ученето. През 2016 г. са разработени 11
проекта на ДОИ за придобиване на
квалификация по професии.

Стартиране на пилотен
проект по прилагане на
системи за ранно
предупреждение в
детските градини и
училищата
-„Индивидуален
образователен номер”
- Идентифициране на
ученици, отпаднали
преди една и повече
години

- Системата за ранно предупреждение е Възложена обществена поръчка – 1.
МОН
инсталирана на сървърите на МОН и е
представена
пред
членове
на
Координационното звено за изпълнение на
Стратегията за намаляване дела на
преждевременно
напусналите
образователната система /2013-2020/;
- осъществен е подбор на 19 общини и 50
училища на територията на районите, в
които ще започне апробирането на
Системата.
- проведено е обучение на експерти от
МОН
и
от
деветте
регионални
инспекторати по образованието, на чиято
територия ще се апробира Системата,
както и на представители на подбраните
училища.
През
учебната
2014/2015
г.
са Брой проведени олимпиади и състезания МОН

Максимално обхващане

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Дейности

Разработeни държавни образователни
изисквания за придобиване на
квалификация по професии – 31 броя
ДОИ.

Коментар

МОН
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Дейности

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

на децата в риск от
отпадане в занимания по
интереси

организирани и проведени национални – 173;
олимпиади и състезания по различни Брой ученици, участвали в олимпиадите,
общообразователни предмети;
състезанията, извънучилищните
- Със средствата, вложени за Националния дейности и в спортните прояви - 141 211;
календар за извънучилищните дейности – Брой ученици, носители на национални и
19 100 лв., са реализирани всички изяви от международни награди – 55.
календара за учебната 2014/2015 г.
- Със средствата, вложени за Националния
спортен календар – 197 204 лв., е
осигурено изпълнението на планираните
изяви от календара през учебната
2014/2015 г. – 18 национални и 3
международни състезания.
Мярка: Ефективно финансиране на достъпа до образование и обучение
Прилагане на модели на През 2015 г. МС прие Постановление № Брой обхванати студенти и докторанти – МОН
финансиране на
328/30.11.2015 г. за определяне на 186 089.
системата за висше
средства от държавния бюджет за
образование,
издръжка на обучението в държавните
ориентирани към
висши училища в зависимост от
резултатите от
комплексна оценка за качеството на
обучението и
обучението и съответствието му с
реализацията на
потребностите на пазара на труда.
студентите и
докторантите
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Дейности

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

През 2015 г. 1 884 студенти и докторанти Дял на студентите и докторантите, МОН
са се възползвали от възможността да обхванати от програмата за кредитиране,
изтеглят кредит по Закона за кредитиране като процент от всички студенти и
на студентите и докторантите (ЗКСД) на докторанти, които се обучават в редовна
обща стойност 23 957 838.88 лв. През 2016 форма на обучение – 12% (към
г. 1 136 студенти и докторанти са се 31.12.2016 г.). Резултатът към 31.12.2016
възползвали от възможността да изтеглят г. е 1 136 студенти и докторанти,
кредит по Закона за кредитиране на изтеглили кредит по Закона за
студентите и докторантите (ЗКСД) на кредитирането
на
студентите
и
обща стойност 9 652 437,06 лв.
докторантите.
През летния семестър на учебната
2015/2016
година,
по
проект
BG05M2OP001-2.003
„Студентски
стипендии - Фаза 1“, финансиран ОП
НОИР, са осигурени стипендии за 10 119
студенти от висшите училища за
стимулиране на обучение в приоритетни
за икономиката области и специални
постижения в науката, иновациите,
изкуството, културата и спорта.
Мярка: Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи
социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица
Предоставяне на курсове Проведени курсове за обучение по Брой организирани курсове по български ДАБ при
по български език в
български език за деца, включително език – 3;
МС, МВР
местата на постоянно
непридружени и непълнолетни деца. Брой включени в обучение деца – 40;
пребиваване на
Провеждане на курсове по български език Брой лица, постигнали равнище А-1 по
получилите
за възрастни – 120 учебни часа и изпит за Европейска езикова рамка – 37 деца
международна закрила и постигане на равнище А2 по Европейската търсещи и получили закрила и 30 лица
граждани на трети
езикова
рамки
в
Информационо- над 18 г.

Коментар

Осигуряване на
допълнителни гъвкави
възможности за
финансово подпомагане
на обучаваните студенти,
специализанти и
докторанти чрез
прилагане на модела за
кредитиране, както и
осигуряване на
стипендии за
стимулиране на обучение
в приоритетни за
икономиката области и
специални постижения в
науката, иновациите,
изкуството, културата и
спорта

с акцент върху
Причина
за
малкия
брой
деца, включени
в обучение по
български език
през 2015 г., е
липсата
на
15

Дейности
държави, легално
пребиваващи в страната –
600 часа за 6 месеца с цел
постигане равнище А-2
или В-1 по Европейската
езикова рамка в
зависимост от
образователното ниво

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

интеграционния център за бежанци на
БЧК по 3 проекта, 2 финансирани от Брой лица, обучени по проекта – 80.
ВКБООН
и 1 проект по ФУМИ, Брой обучени лица по проекти
изпълняван съвместно с Международната изпълнени от БЧК- 180.
организация по миграция.

Отговорни
институции

Коментар
желание сред
родителите за
уседналост
и
интеграция
в
страната.
Няма
формулирана
конкретна
целева
стойност, тъй
като дейността
е насочена към
включване на
всички
желаещи в
курсове за
изучаване на
български език.
Броят на
желаещите
бежанци да
изучават
български език
се увеличи с
над 100% през
2016 г. при
изпълнение на
проектите от
БЧК.
16

Дейности

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Мярка: Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество
Създаване интернет среда Изградена е база данни с информация за Специфична функционалност на
за мрежа на социалните
брой социални предприятия и други интернет страница: изградена база данни
предприятия
заинтересовани страни, които са включени – 1.
в мрежа – Форум социални предприятия, в
подкрепа на социалните предприятия.
Реализирана е възможност за регистрация
на социалните предприятия.
Схема по ОП РЧР
Чрез реализацията на Схемата са За 2015 г. - 217 сключени нови договори
„Насърчаване
подпомогнати безработни лица, желаещи и са създадени 11 нови предприятия.
стартирането на проекти да започнат собствен бизнес, чрез
за развиване на
предоставяне на специализирани обучения
самостоятелна стопанска и услуги. Изпълнение на заложените в
дейност“ Компонент 2
плана за 2015 г. показатели в размер на
103.8 %.
Към 31.12.2015 г. дейностите по схемата
са приключили
Насърчаване на
През 2015 г. е осигурена заетост на 146 Общо за периода: включени в заетост –
предприемачеството сред лица, от тях 109 новонаети лица. През 320 лица, от тях 243 новонаети лица.
безработни лица (чл. 42а; 2016 г. е осигурена заетост на 174 лица, от
чл. 47, ал. 1 и ал. 4; чл.
тях 134 новонаети лица.
49, ал. 1 и ал. 4, чл. 49б от
ЗНЗ)
Мярка: Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни
Определяне на адекватен През 2015 г. минималната работна заплата Актуализиран размер на минималната
размер на минималната
беше увеличена два пъти в рамките на работна заплата:
работна заплата
годината – 360 лв. от 01.01.2015 г. /ПМС 2015 г. – 2;
№ 419/17.12.2014 г./ и 380 лв. – от 2016 г. – 1.
01.07.2015 г. /ПМС № 139/04.06.2015 г. /

Отговорни
институции

Коментар

МТСП

АЗ

Данните се
отнасят само за
2015 г., тъй
като през
2016 г. няма
сключени нови
договори.

МТСП, АЗ

МТСП,
МФ
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Дейности

Схема по ОП РЧР „Поблизо до работа”

Схема по ОП РЧР „На
път“

Схема по ОП РЧР „Аз
мога повече“

Схема по ОП РЧР

Постигнати резултати
От 01.01.2016 г. е определен размер на
минималната работна заплата за страната
– 420 лв. /ПМС № 375/28.12.2015 г./.
Чрез Схемата се насърчава географската
мобилност на работната сила, посредством
стимули за работодателите за наемане
лица от региони, различни от нас. места, в
които извършват дейност.
Към 31.12.2015 г. дейностите по схемата
са приключили.
Чрез предоставяне на стимули за
работодателите за организиране на
транспорт за заетите лица в предприятието
се осигуряват предпоставки за запазване
заетостта на лицата.
Към 31.12.2015 г. дейностите по схемата
са приключили.
През 2015 г. в обучение по професионална
квалификация са включени 274 заети лица;
в обучение по ключови компетентности са
включени
257
заети
лица.
Към
31.12.2015 г. дейностите по схемата са
приключили.

Индикатори за резултат

През 2015 г. 1 280 лица са ползвали
транспорт от и до работното място.

Отговорни
институции

Коментар

АЗ

През 2015 година 4 470 лица са ползвали АЗ
преференция за транспорт от и до
работното място.

През 2015 г. в обучение са включени 531 АЗ
нови лица.

Неизпълнениет
о на
заложените
целеви
стойности се
дължи на
факта, че
обученията на
лицата са
приключили на
31.08.2015 г.

През 2015 г. са обучени 147 работници и През 2015 г. в обучение са включени 147 АЗ
18

Дейности
„Повишаване гъвкавостта
и ефективността на
пазара на труда, чрез
активни действия на
социалните партньори”
Схема по ОП РЧР
„Услуги за развитие на
гъвкав пазар на труда“
/заети лица, получили
консултантски услуги/

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

служители по специалност „Индустриални заети лица.
отношения”.
Към 31.12.2015 г. дейностите по схемата
са приключили.

По Схемата се изпълнява проект През 2015 г. са консултирани общо
АЗ
„Кариерно развитие на заети лица”. 10 895 заети лица и са изготвени 8 509
Създадени са 10 центъра за кариерно планове за кариерно развитие.
развитие за подпомагане на заети лица в
тяхното кариерно и професионално
развитие.
Към 31.12.2015 г. дейностите по схемата
са приключили.
Мярка: Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности
за млади безработни без трудов опит, със средно и висше образование в публичния и реалния сектор
Насърчаване на
Осигурена заетост на безработни младежи Общо за периода е осигурена заетост на АЗ
работодателите да наемат по програми и насърчителни мерки в 17 777 безработни младежи, в т.ч. по
безработни младежи до
НПДЗ и по ОП РЧР.
програми и мерки , финансирани от ДБ –
29-годишна възраст
5 324 лица; по схеми „Ново работно
(Програма „Старт на
място” и „Първа работа” общо – 5 307
кариерата”, чл. 36, ал. 1 и
младежи, а по схема „Младежка заетост”
ал. 2, чл. 36а, чл. 36б, чл.
са включени 7 146 младежи.
41, чл. 41а от ЗНЗ, схеми
По схема „Обучения и заетост за младите
по ОП РЧР – „Първа
хора” са включени в заетост 12 223
работа, „Ново работно
младежи.
място”, „Младежка
заетост”)
ОП РЧР 2014-2020
„Обучения и заетост за
19

Дейности

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

младите хора” – 2016г.
Приоритет № 2 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование
Мярка: Мониторинг на
допълнителна подкрепа
Назначаване на
помощник на учителя за
работа в мултикултурна
среда

физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна подготовка на децата и осигуряване на
Според данни от доклад-анализа на Процент детски градини и училища с
регионалните
инспекторати
по назначени помощници на учителите.
образованието, за работа с деца в риск от
отпадане, през учебната 2014/2015 г. са
назначени 43 помощник-възпитатели в 29
детски градини и 39 помощници на
учителя в 18 училища.

МОН

Мярка: Подкрепа за посещаване на училище за ученици от уязвими групи, живеещи в отдалечени райони, от семейства с ниски доходи и
други
Подобряване на достъпа Осигурено е безвъзмездно ползване на Брой деца, вкл. от уязвими групи, с
МОН
до образование чрез
комплекти учебни помагала за децата в осигурени учебници и учебни помагала
осигуряване на учебници подготвителна група 5 – 7 години в за безвъзмездно ползване – 124 000 за
и учебни помагала за
държавните, общинските и частните 2015 г. и 119 611 за 2016 г.; Брой
безвъзмездно ползване до детски градини и училища и за учениците ученици, вкл. от уязвими групи, с
завършване на VII клас
от V до VІІ клас в държавните, осигурени учебници и учебни помагала
общинските
и
частните
училища. за безвъзмездно ползване – 436 163 за
Средствата, осигурени от държавния 2015 г. и 446 244 за 2016 г.
бюджет за реализация на мярката, са в
размер на 20 268 335 лв. за 2015 г. и 19
014 811 лв. за 2016 г.
Осигуряване на ресурсно Осигурено ресурсно подпомагане на Брой деца и ученици, на които е
МОН
подпомагане на децата и децата и учениците със специални осигурено ресурсно подпомагане –
учениците със специални образователни потребности в детските 13 032 (за 2015 г.).
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образователни
потребности
Осигуряване на средства
за подпомагане храненето
на децата от
подготвителните групи и
на учениците от I до IV
клас в държавните и
общинските детски
градини и училища
Провеждане на срещи с
родители на деца,
търсещи или получили
международна закрила, с
цел мотивация и оказване
на съдействие за
включване в българската
образователна система

градини и общообразователните училища.

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

През 2015 г. са подпомогнати 1433 деца от
подготвителните групи и ученици от I-IV
клас на училищата по изкуствата и
училищата по културата.

Брой подпомогнати деца от
МОН, МК
подготвителните групи и ученици от І-ІV
клас на държавни и общински детски
градини и училища –1 433.

Проведени срещи с родители на деца,
търсещи или получили международна
закрила, с цел мотивация и оказване на
съдействие за включване в българската
образователна система.

Брой проведени срещи – 9 през 2015 г. и ДАБ при
10 – през 2016 г.;
МС, НПО
Брой включени деца в българската
образователна система – 37 през 2015 г. и
6 през 2016 г.

Коментар
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Индикатори за резултат

Организиране на 3Проведени курсове за първоначална
Брой включени в обучение деца – 189;
месечни курсове по
адаптация и включване в българската
Брой деца, явили се на изпит пред РИО –
български език за децата, образователна система на деца, търсещи
2;
получили закрила, и деца, международна закрила, и курсове за
Брой деца, успешно преминали изпит
на граждани на трети
обучение по български език на търсещи и пред РИО – 2.
държави, легално
получили международна закрила.
пребиваващи в страната,
с цел достигане на
необходимото ниво за
явяване на изпит пред
РИО за определяне на
клас в
общообразователните
училища
Обмен на информация
ДАБ предоставя ежеседмично на МОН Брой справки за настанените деца в
между ДАБ при МС и
информация за броя на децата на възраст училищна възраст: 2015 г. – 37;
МОН за броя на децата в 5-18 години, търсещи или получили 2016 г. – 30.
училищна възраст,
международна закрила, настанени в
търсещи или получили
териториалните поделения на ДАБ, както
международна закрила,
и ежемесечна справка за броя на децата,
настанени в
посещаващи учебни занятия, настанени в
териториалните
центровете на Агенцията.
поделения на агенцията,
по реда на споразумение
между двете институции
Мярка: Развитие на социални услуги в подкрепа на продължаване на училищното образование
Предоставяне на грижа за Осъществени
психологически, Брой подпомогнати лица – 138;
непридружени малолетни медицински,
социални
и
правни Брой проведени обучения – 3;
и непълнолетни деца,
консултации и др. в подкрепа на лицата, Брой включени в обучение служители –

Отговорни
институции

ДАБ при
МС, МВР

Коментар
Няма
формулирана
конкретна
целева
стойност –
дейността е
насочена към
включване на
всички
желаещи в
курсове за
изучаване на
български език.

ДАБ при
МС

ДАБ при
МС, МВР

Няма
формулирана
конкретна
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Индикатори за резултат

получили международна
закрила – осигуряване на
правна помощ и
консултации, както и
специализирано
интеркултурно обучение
на работещите с тях

получили международна закрила.

54.

Предоставяне на грижа за
непридружени малолетни
и непълнолетни деца,
търсещи и получили
международна закрила,
настанени в
териториалните
поделения на ДАБ при
МС, включително
организиране на курсове
за изучаване на
български език за
преодоляване на
езиковата бариера и
предоставяне на

В периода м. ноември 2014 г. – м. юни
2016 г. бе реализиран проект „Сигурност и
подкрепа за децата” на Сдружение „ФИЦЕ
– България”, финансиран от ЕБФ чрез
ДАБ към МС. В рамките на проекта е
разработен модел за предоставяне на
социални услуги за непридружени деца
бежанци – “Мобилен център за работа с
непридружени деца-бежанци”.
БЧК по проект на ВКБООН осигури
социален работник на пълен работен ден
за работа с непридружените непълнолетни
деца бежанци, настанени в трите
приемателни центъра на ДАБ при МС.
Броят на подпомогнатите по програми на

Брой подпомогнати лица – 286 лица за
2015 г. и 83 лица за 2016 г.;
Брой лица, преминали обучение по
български език – 32 непридружени
малолетни и непълнолетни деца,
търсещи и получили международна
закрила.

Отговорни
институции

Коментар
целева
стойност –
дейността е
насочена към
предоставяне
на грижа за
всички
желаещи
непридружени
малолетни и
непълнолетни
деца, получили
международна
закрила.

ДАБ при
МС, МВР
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Индикатори за резултат

Отговорни
институции

помощни услуги като
БЧК непридружени непълнолетни е 792.
писмен и устен превод
Мярка: Приоритетно участие на деца от рискови групи в целодневна организация на учебния ден
Повишаване на обхвата и В изпълнение на мярката са осигурени: Брой ученици, обхванати в целодневната МОН
насърчаване на
подходящи
условия за
целодневна организация на учебния ден за учебната
посещаемостта чрез
организация
на
учебния
процес; 2015/2016 г. - общо 276 244 ученици в
целодневната
педагогически кадри; столово хранене в 11 949 групи.
организация на учебния
съответствие с изискванията; безплатен
ден
транспорт за учениците от други населени
места.

Коментар

Изпълнението
на тази мярка
изисква
осигуряване на
условия и
ресурси, вкл.
финансови, за
тази
организация,
поради което
постигнатите
резултати,
както целевите
и текущите
стойности по
нея и по
следващата
мярка са
идентични.
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Финансово осигуряване
на поетапното въвеждане
на целодневната
организация на учебния
ден за учениците в
държавните и общински
училища и за пътуващите
ученици в средищните
училища

В изпълнение на мярката са осигурени:
подходящи
условия за
целодневна
организация
на
учебния
процес;
педагогически кадри; столово хранене в
съответствие с изискванията; безплатен
транспорт за учениците от други населени
места.

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

Брой ученици, обхванати в целодневната МОН
организация на учебния ден за учебната
2015/2016 г. - общо 276 244 ученици в
11 949 групи.

Приоритет № 3 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване
Мярка: Утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на
уязвимите групи
Идентифициране на
През 2015 г. в 19 области в 76 общини на Разширена мрежа от здравни медиатори МЗ, РЗИ,
населени места, в които
страната са назначени 170 здравни –170 през 2015 г. и 195 през 2016 г.
общини
има нужда от здравни
медиатори. През 2016 г. са назначени 195
медиатори и избор на
здравни медиатори в 26 области в 110
подходящи хора
общини на страната.
Обучение на здравни
През 2015 г. са обучени 20 нови здравни
Брой здравни медиатори – 20 за 2015 г.
МФ, МЗ
медиатори за
медиатори, а през 2016 г. са обучени 25
Брой здравни медиатори – 25 за 2016 г.
придобиване на
медиатори.
необходимите знания и
умения
Мярка: Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към хроничните
незаразни болести
25
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Провеждане на
обучителни мероприятия
и предоставяне на
здравно информационни
материали за повишаване
нивото на
информираност за
основните рискови
фактори: тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол,
хранене, физическа
активност.

Проведени кампании, семинари, лекции,
дискусии, видеопокази, свързани с
превенция на основните рискови фактори;
издадени и разпространени здравноинформационни материали.

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Обучения – 45, обхванати над 1 443 лица; МЗ, РЗИ,
беседи и лекции – 681, обхванати над 8
НЦОЗА
977 лица; кампании – 124, обхванати над
3 780 лица; презентации – 35, обхванати
785 лица; прожекции на филми и
клипове – 35, обхванати 560 лица;
участие в комисии – 4; работни срещи –
40; проведени консултации – 620;
радиопредавания/ТВ предавания – 65;
публикации в интернет – 45; публикации
в пресата – 38; прессъобщения – 12;
раздадени здравно-образователни
материали – 6 715.
Мярка: Повишаване на имунизационния обхват в дългосрочен план до 95% от подлежащите на имунизации
Ограничаване
Осигурени и разпределени ваксини за
МЗ, РЗИ
възникването и
изпълнение на Имунизационния календар
разпространението на
на България;
заразни болести чрез
Постигане
и
поддържане
на
ваксинопрофилактика и
имунизационен обхват при:
надзор на заразните
- 95% от подлежащите на основни планови 91.4%
болести
имунизации деца;
- 75% от подлежащите на реимунизации 60.09%
лица над 18 годишна възраст.
Недопускане
възникването
и
разпространението на епидемии от
ваксино-предотвратими заразни болести.

Коментар

Невъзможност
за осигуряване
през 2015 г. в
пълен обем на
необходимите
количества и
видове
ваксини.

Приоритет № 4 Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване
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Мярка: Предоставяне на
потребителите
Подобряване на
индивидуалната социална
работа с потребителите
на социални услуги

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в общността, отговарящи на индивидуалните нужди на

Приет от Народното събрание ЗИД на
Закона за социално подпомагане, обн. в
ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г. Част от
промените са насочени към осигуряване
на по-добър достъп до социални услуги,
прилагане на индивидуален подход и
гарантиране на правата на потребителите.
Облекчаване на
Приет от Народното събрание ЗИД на
регистрационния и
Закона за социално подпомагане, обн. в
лицензионния режим за
ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г. Част от
предоставяне на услуги
промените в Закона касаят режимите за
регистрация и лицензиране на лица, които
могат да предоставят социални услуги
чрез прецизиране на процедурите по двата
режима, облекчаване на доставчиците на
социални услуги.
Осигуряване на
Осигурена
е
устойчивост
чрез
необходимата финансова финансиране от държавния бюджет на
устойчивост за
всички социални услуги за деца, разкрити
предоставяне на
в рамките на проектите, изпълнявани с
социални услуги за деца, финансиране от европейските структурни
в т.ч. на новооткритите
фондове
и
те
продължават
да
социални услуги по
функционират
като
делегирани
от
проекти
държавата дейности.
Актуализиране на
В периода 2015-2016 г. са актуализирани
областните и общинските стратегиите за развитие на социалните
стратегии за развитие на услуги по области и общини в страната,

Приети нормативни промени – 1.

МТСП

Приети нормативни промени – 1.

МТСП

Брой финансирани услуги от ДБ – 605, с
общ капацитет 13 462 места (към 30
ноември 2016 г.).

МФ,
МТСП,
АСП,
общини

Актуализирани стратегии:
Областни – 28;
Общински – 265.

Областни
администр
ации,
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Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

социалните услуги
обхващащи периода 2016-2020 г.
общини
Мярка: Развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за деца, хора с увреждания и възрастни хора, зависими
от грижите на професионалисти
Актуализиране на Плана Проектът на Актуализиран план за Разработен проект на Актуализиран план Междувед
за действие към
действие беше разработен с активното за действие
омствена
Националната стратегия участие
на
всички
ангажирани – 1.
работна
„Визия за
министерства и агенции, НСОРБ и НПО.
група по
деиституционализация на Актуализираният План за действие беше
деинституц
децата в Република
приет с Решение № 859/13.10.2016 г. на
ионализац
България” с акцент върху МС.
ия на
превенцията на
високо
разделянето на децата от
ниво
семействата
Изготвяне на анализ на
Изготвен анализ по проект „Развитие на Изготвен анализ – 1.
МТСП,
състоянието на
системата за планиране и предоставяне на
АСП
специализираните
социални услуги на регионално равнище”,
институции за възрастни ОП РЧР 2007-2013 г.
хора и хора с увреждания
Разработване на План за Разработен проект на План за действие за Разработен проект на План за действие
МТСП
действие за изпълнение
периода 2016-2020 г. за изпълнение на – 1.
на Националната
Националната стратегия за дългосрочна
стратегия за дългосрочна грижа, по който обаче все още се водят
грижа
консултации с НСОРБ и включените в
проекта на Плана общини.
Прилагане на мерки за
Мярката е с постоянен срок на действие.
За 2016 г.:
АСП
Мярката е с
закрила на дете в риск
Брой успешни случаи по превенция на
постоянен срок
изоставянето – 2 915;
на действие.
Брой успешни случаи по реинтеграция в
биологичното семейство – 990;
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Индикатори за резултат

Брой деца, настанени в семейството на
роднини и близки – 5 927;
Брой деца, настанени в приемно
семейство – 2 355;
Брой утвърдени приемни семейства – 2
552
Стартиране и изпълнение Осигурена алтернативна форма на грижи и За 2015 г.:
на операция „Приеми ме сигурна среда за деца в риск.
2 701 деца, настанени в приемни
2015“
семейства; 1 288 утвърдени приемни
семейства;
За 2016 г. – 2 078;
общ брой утвърдени приемни семейства
– 2 224.
Стартиране и изпълнение В рамките на проекта е:
Осигурена грижа в домашна среда на 17
на операция „НОВИ
- Осигурена грижа в домашна среда и 127 потребители.
АЛТЕРНАТИВИ“ по ОП превенция
на
настаняването
в
РЧР 2014-2020 г.
специализирани институции на 17 127
потребители на услугите;
- Разширен достъп на потребителите до
услугата личен асистент – допълнително
са включени над 2 500 потребители в
сравнение с операция „Алтернативи“;
- Осигурен достъп до здравни услуги на 7
516 потребители чрез наети 1 200
медицински специалисти;
- Осигурена трудова заетост на 16 055
лични асистенти.
Стартиране и изпълнение Процедура „Независим живот“ по ОП РЧР Участници с увреждания и участници
на операция „Независим 2014-2020 г. стартира през м. май 2015 г. с над 65 г., в невъзможност за

Отговорни
институции

Коментар

AСП

АСП

Проектът
приключи
изпълнението
си, както и
предоставянето
на услугите
през февруари
2016 г.

МТСП,
общини
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Дейности

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

живот“

конкретни бенефициенти общините и самообслужване, с подобрен достъп до
районите на общини в Република услуги – 25 164.
България. Общият брой на подадените
проектни предложения от общини и
райони на общини е 294. Сключените
договори са 293 на обща стойност 147 153
133,95 лв. (договорена сума и включени
допълнителни споразумения с 12 общини).
Мярка: Развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 г. възраст и техните семейства
Предоставяне на
В края на 2015 г. приключи изпълняваният Общини, предоставящи услуги за ранно МТСП,
интегрирани услуги за
от МТСП и финансиран със заем от детско развитие – 66.
общини
ранно детско развитие за Международната банка за възстановяване
деца от 0 до 7-годишна
и развитие Проект за социално включване.
възраст и техните
По
този
проект
бяха
създадени
семейства
интегрирани услуги за ранно детско
развитие в 66 общини. В началото на 2016
г. стартира изпълнението на операция
„Услуги за ранно детско развитие“ по ОП
РЧР 2014-2020 г. Към м. декември 2016 г.
с 65 общини – бенефициенти са сключени
договори на обща стойност 29 065 570,11
лв. С 1 община предстои сключване на
договор.
Разширяване на
Разработена програма и проведени
Разработена програма – 1;
МЗ
компетентностите и
обучения на ОПЛ и педиатри за ранно
Проведени обучения – 3.
мотивацията на
откриване на аутизъм при деца.
специалистите от
първичната медицинска
помощ за консултиране
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Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

на родители в областта на
ранното детско развитие
Обучение на
Проведени 3 обучения на медицински
Брой обучени специалисти – 93 обучени МЗ
медицинските
специалисти от първичната медицинска
ОПЛ и педиатри през 2015 г.
специалисти за
помощ.
консултиране и
ефективна комуникация с
родителите и децата
Мярка: Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства и други уязвими групи
Изграждане на пилотни
През 2015 г. са създадени 27 Здравно- Брой създадени центрове – 31.
МЗ
центрове за Майчино и
консултативни центрове за майчино и
детско здраве
детско здраве във всички области на
страната, а през 2016 г. техният брой
достигна 31.
Развитие на интегрирани През м. септември 2015 г. от Народното Разработени и приети нормативни МЗ, МТСП
здравно-социални услуги събрание бяха приети промени в Закона за промени – 1.
здравето (обн. в Държавен вестник №
72/18.09.2015
г.),
чрез
които
се
регламентираха интегрираните здравносоциални
услуги.
Сформирана
е
междуведомствена работна група за
изготвяне на проект на наредба за
условията и реда за предоставяне на
интегрираните здравно-социални услуги.
Мярка: Продължаващо въвеждане на добрите практики при деинституционализацията на пациенти с психични заболявания
Разработване на политика През 2015 г. НС прие Национална здравна Приета Национална здравна стратегия
за психично здраве
стратегия 2020, в която като приоритет са 2020 – 1;
заложени мерки за опазване и подобряване Изготвен проект на Национална

МЗ
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Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

на психичното здраве. Разработен е проект политика за психично здраве с акцент
на Национална програма за психично върху превенцията на честите психични
здраве на гражданите на Р. България 2017- разстройства – 1.
2023 г.
Приоритет № 5 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания
Мярка: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение
Предоставяне на
социални помощи

Осигурена е материална подкрепа и
подпомагане на хората с най-ниски доходи
чрез прилагане на диференциран подход,
подобряване целенасочеността на мерките
и оптимизиране на разходите.

Предоставяне на целеви
помощи за отопление

Осигурена е целева социална защита за За отоплителен сезон 2015/2016 г. са
отопление на хората с ниски доходи през подпомогнати 237 207 лица и семейства.
зимния период.
За отоплителен сезон 2016/2017 г. към
31.12.2016 г. са начислени помощи по
217 623 издадени заповеди за отпускане
на помощта.
Създадени условия за осигуряване на Средномесечен брой лица с увреждания,
равни възможности за пълноценен живот получили месечни добавки за социална
на
хората
с
увреждания,
чрез интеграция – 524 504 през 2015 г. и 524
осъществяване
на
социално- 459 до 31.12.2016 г.; Средномесечен брой
икономическата им защита, под формата лица, получили целеви помощи за
на изплатени месечни добавки за социална покупка и ремонт на помощни средства,
интеграция и целеви помощи за покупка и приспособления и съоръжения и/или
ремонт
на
помощни
средства, медицински изделия – получили 9 836
приспособления
и
съоръжения
и през 2015 г. и 10 101 до 31.12.2016 г.
медицински изделия.

Осигуряване на
социално-икономическа
защита на хората с
увреждания

За 2015 г. са отпуснати помощи на общо МТСП,
68 540 лица и семейства;
МФ, AСП
Към 31.12.2016 г. са отпуснати помощи
на общо 56 976 лица и семейства.

Мярката е с
постоянен срок
на действие.

МТСП,
МФ, AСП

МТСП,
МФ, AСП
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Дейности
Осигуряване на
хранителни пакети и
топъл обяд на лица и
семейства, подпомагани
със социални помощи

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Дейността се реализира по Оперативна 295 850 лица и семейства са получили
АСП
програма за храни и/или основно пакети храни и топъл обяд по програмата
материално подпомагане, съфинансирана (до 31.12.2016 г.).
от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица.

Мярка: Подпомагане на семейства с деца
Подобряване на модела
Приет от Народното събрание ЗИД на
за предоставяне на
Закона за семейни помощи за деца, обн. в
семейни помощи за деца Държавен вестник, бр. 57 от 28.07.2015 г.
и
Измененията
и
допълненията
в
повишаване на тяхната
Правилника за прилагане на Закона за
ефективност
семейни помощи за деца са обнародвани в
ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г. Промените са
насочени основно към насърчаване на
отговорното родителство и гарантиране на
по-голяма социална справедливост при
предоставяне на семейни помощи.
Предоставяне на семейни Оказана
финансова
подкрепа
на
помощи за деца
семействата с деца за отглеждането им в
семейна среда. За предоставянето на
семейни помощи за деца през 2015 г. от
ДБ са изразходени средства в размер на
547 483 476 лв., от които 384 167 112 лв. за
месечни помощи за отглеждане на дете до
завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст. За 2016 г..
този е размер е 503 388 484 лв, от които
352 077 563 лв за месечни помощи за

Приети нормативни промени – 2.

МТСП

През 2015 г. средномесечно са
подпомогнати 496 117 семейства за 741
364 деца.
За 2016 г. средномесечно са
подпомогнати 39 633 семейства с
680 121 деца.

МТСП,
МФ, АСП

Коментар
Предвидените
мерки по
оперативната
програма се
реализират
ежегодно.

Мярката е с
постоянен срок
на действие.
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Постигнати резултати

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

отглеждане на дете до завършване на
средно образование, но не повече от 20годишна възраст.
Оказване на финансова
Изплатени помощи и месечни средства за Средно месечен бр. случаи за 2015 г. – 5 МТСП,
Мярката е с
подкрепа на деца и
деца, настанени в семейства на роднини и 351.
МФ, АСП постоянен срок
семейства
близки, в приемни семейства, за Средно месечен бр. случаи за 2016 г. - 4
на действие.
реинтеграция,
за
превенция
на 352.
изоставянето в размер на 10 803 203 лв. за
2015 г. и в размер на 8 553 292лв. за 2016
г.
Мярка: Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им
Осъвременяване на
Ежегодно осъвременяване на пенсиите:
Нетен Коефициент на заместване на
МТСП,
пенсиите на основание
1 юли 2015 г. – с 1.9%;
дохода
МФ, НОИ
разпоредбата на чл. 100
1 юли 2016 г. – с 2.6%.
2015 г. – 56.5%.
от КСО – по т.нар.
„швейцарско правило“
Разработване на проект
През 2015 г. е приет пакет от мерки за Приет ЗИД на КСО – 1.
МТСП,
на Закон за изменение и усъвършенстване на пенсионния модел.
МФ, НОИ
допълнение на КСО
Приоритет № 6 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните
услуги при реализиране на общи цели за социално включване
Мярка: Повишаване на капацитета чрез въвеждане на нови подходи при предоставянето на услуги – мултидисциплинарен подход,
индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка и други
Изграждане на
Създадените 31 здравно-консултативни Изготвени алгоритми за поведение и МЗ
логистични мрежи при
центрове за майчино и детско здраве могат взаимодействие между структурите и
обслужване на деца с
да насочват при необходимост децата към институциите – 1.
хронични болести и
сформираните в университетски болници
специални потребности
16 Експертни комисии за комплексно
наблюдение на деца с хронични
34

Дейности

Постигнати резултати

Индикатори за резултат

заболявания,
които
изготвят
индивидуални медико-социални планове
на
деца
с
определени
хронични
заболявания.
Изграждане на консенсус, Създаден е Национален координационен Обмен на добри практики.
обмен на добри практики съвет по майчино и детско здраве и
и система за комуникация работни групи за дейностите по НППМДЗ
между заинтересованите с участието на представители на МЗ и
институции, НПО по
други държавни институции, лечебни
въпросите на майчиното заведения, научни дружества, НПО и др.
и детското здраве

Провеждане на
проучвания за знанията,
нагласите и поведението
на подрастващите за
собственото им здраве
Изпълнение на процедура
„Центрове за заетост и
социално подпомагане
/ЦЗСП/“

Отговорни
институции

МЗ

Проведено национално представително Проведени проучвания – 1.
проучване за знанията и нагласите за
задължителния характер на ваксините.

МЗ

По проекта се предоставят интегрирани В рамките на планираните дейности по
услуги на лица от уязвимите групи в 65 проекта предоставяне на комплексни
Центъра
за
заетост
и
социално услуги от 65-те ЦЗСП.
подпомагане, от съвместни екипи на АЗ и
АСП. Услугите
са съобразени с
индивидуалните потребности на лицата, за
да се мотивират за по-активно включване
на пазара на труда.

МТСП

Коментар

Предвид
естеството на
дейността и
заложения
индикатор не
биха могли да
бъдат посочени
конкретни
числови
стойности.

Приоритет № 7 Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна
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Постигнати резултати

Мярка: Осигуряване на достъп до информация и комуникация
Изпълнение на проект
В рамките на проекта, чието изпълнение
„Развитие на
приключи в края на 2015 г., са изпълнени
високоскоростен
всички
дейности
по
проектиране,
широколентов достъп в
строителство и въвеждане в редовна
Република България
експлоатация
на
високоскоростен
посредством
широколентов достъп от следващо
изграждането на
поколение в 29 общински центъра и 24
критична, защитена,
малки населени места. Очаква се
сигурна и надеждна
предоставяне на концесия на изградената
обществена ИКТ
ИКТ
инфраструктура
по
проект
инфраструктура”
BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на
високоскоростен широколентов достъп в
България посредством изграждането на
критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура”.
Организиране на часове Взето участие от лица, получили
за запознаване със
международна закрила, в културни и
социалната система в
творчески мероприятия, включително и в
страната, политическото рамките на дейности по проект „Бежанци“,
устройство, културните
съвместна инициатива между Си Ви Ес
традиции и обичаи, за
България и Каритас София.
получилите
международна закрила и
граждани на трети
държави, легално
пребиваващи в страната
Мярка: Осигуряване на достъп до публични услуги
Предоставяне на
Предоставена
правна
помощ
и

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Брой обхванати малки и слабо населени
места с изградена инфраструктура за
широколентов достъп – 24.

МТИТС,
ИА
ЕСМИС

2015 г.
Брой включени лица – 132;
2016 г.
Брой включени лица - 50.

ДАБ при
МС, МВР

Брой подпомогнати лица.

ДАБ при

Коментар

БЧК на
проектен
принцип
изпълнява
подобен род
дейности.
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Отговорни
институции

Дейности

Постигнати резултати

административна и
правна помощ на лицата,
получили международна
закрила, и граждани на
трети страни, легално
пребиваващи в страната,
при контакти с
институции,
включително
предоставяне на писмен и
устен превод
Социална медиация,
идентифициране и
насочване към социални
услуги, медицинска и
психологическа помощ
на уязвими лица,
получили международна
закрила, в периода на
първоначална интеграция

консултации на лица, търсещи закрила, по
проект
„Подпомагане
процеса
на
първоначална адаптация на търсещи
международна закрила чрез социална
медиация, образователни дейности и
психологическа
помощ
и
правно
консултиране”.

МС, МВР

В изпълнение на мярката се предоставят
дейности по проект „Подпомагане процеса
на първоначална адаптация на търсещи
международна закрила чрез социална
медиация, образователни дейности и
психологическа
помощ
и
правно
консултиране”. В рамките на проекта са
предвидени курсове по български език (за
начинаещи), предоставяне на социална
медиация и консултиране, с които да се
улесни достъпа на търсещите закрила до
здравни
и
други
административни
институции и др.

Средно около 3 000 лица средномесечно, ДАБ при
преминали през здравните кабинети на
МС, МВР,
ДАБ;
БЧК
Брой подпомогнати лица с
психологическа помощ – 1 001;
Средно около 255 лица, насочени към
социални услуги.
Средно 15 лица, подали молба за
закрила, настанени в ТП и на външни
адреси;
10 лица, включени в курсове по
български език;
Правно консултиране, предоставено на
11 лица.

Коментар

Мярка: Осигуряване на достъп до култура и спорт
Изпълнение на мерките, През 2015 г. са организирани 4 обучения с Проведено
обучение за музейни МК
заложени в Концепцията музейни специалисти, работещи с публики специалисти. Мерките от Концепцията са
за промени в
за осигуряване на достъп на хората с заложени в проект на План за
37
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нормативната база във
връзка с прилагането на
чл. 30 – участие в
културния живот,
почивка, свободно време
и спорт, от Конвенцията
за правата на хората с
увреждания.

увреждания до музейните експозиции.
През 2015 г. са въведени в действие
Указания за дейността на комисиите,
извършващи разпределение на годишната
държавна субсидия за читалищата по чл.
23 от ЗНЧ. В разработените критерии се
съдържат и такива, с които да се насърчи
достъпа на хора с увреждания в
читалищните дейности.
Създадени са условия за провеждане на
безплатни
занимания
с
физически
упражнения и спорт за деца и младежи с
увреждания и деца в риск за преодоляване
на тяхната изолация, повишаване на
двигателната им активност и пълноценна
интеграция и адаптация в обществото.
Създадени са предпоставки и условия
чрез провеждане на безплатни занимания
с физически упражнения и спорт за
предизвикване и затвърждаване на
интереса на децата от детските градини
към двигателна активност, увеличаване и
разнообразяване на възможностите за
оптимизиране на двигателният режим,
формите и средствата за прилагането му.
Създадени са условия за практикуване на
спорт и изява на ученици чрез участие в
организирани
форми
на
спортносъстезателна
дейност
и

изпълнение на приетата през 2016 г. от
МС Национална стратегия за хората с
увреждания за периода 2016-2018 г.

Изпълнение на Програма
„Спорт за деца и младежи
с увреждания и деца в
риск“

Изпълнение на Програма
„Спорт за деца в детските
градини“

Провеждане на
ученически игри за
учениците от
общообразователните

Отговорни
институции

Брой утвърдени проекти – 52;
Брой обхванати участници – 1 810;
Брой спортове – 22;
Брой ангажирани специалисти – 116.

ММС

Брой утвърдени проекти – 84;
Брой обхванати участници – 6 237;
Брой спортове – 25;
Брой ангажирани специалисти – 148.

ММС

Брой обхванати участници – 95 000;
Брой спортове – 8;
Брой състезания –1 300.

ММС

Коментар
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възпитаване на трайни навици за системни
спортни занимания с цел подобряване на
физическото и психичното състояние на
учениците.
Провеждане на
Създадени са условия за практикуване на
ученически игри за
спорт, сформиране и изява на училищни
учениците от
отбори чрез доброволно участие в
специалните училища
организирани
форми
на
спортносъстезателна
дейност
и
възпитаване на трайни навици за системни
спортни занимания с цел подобряване на
физическото и психичното състояние на
учениците с увреждания.
Изпълнение на Програма Създадени са условия за повишаване на
„Развитие спорта на
качеството и ефективността на дейностите
учащите“
в областта на ученическия и студентския
спорт и спортът за децата в риск, чрез
изграждане, усъвършенстване и постигане
на равновесие между физическите и
интелектуалните дейности и достъп до
спортните съоръжения.
Подобряване на
условията и
възможностите за
участие на хора от
уязвимите групи в
занимания с физически
упражнение и спорт, с
цел социално включване

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

училища

Брой обхванати участници – 330;
Брой спортове – 11;
Брой състезания –15.

ММС

Брой обхванати участници – 10 480;
Брой проекти – 3.

ММС

Хора с увреждания, участници в
двигателна активност и спортни
занимания;
Участия в държавен и международен
спортен календар;
Реализирани спортни прояви.

ММС
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Интеграция на уязвимите
групи и създаване на
възможности за участие и
изява в спортни дейности
и прояви от държавен и
международен спортен
календар

В резултат от изпълнението на проект
„Научи се да караш ски“ на Българската
федерация по ски с подкрепата на
Министерство на младежта и спорта и
Програма „Научи се да плуваш“ на
Министерството, деца от специализирани
институции и училища са включени в
обучение и занимания за подобряване на
тяхното
здраве
и
физическа
дееспособност.
Подобряване на
В резултат от изпълнението на мярката е
качеството на живот чрез подобрена спортно-техническата база на 6
създаване на
спортни училища.
благоприятна и
здравословна среда за
гарантиране на личното и
общественото здраве

Подпомагане на
спортните организации

През 2015 г. и 2016 г. са финансирани по
проекти спортни федерации и спортни
клубове.

Индикатори за резултат
Хора с увреждания, участници в
двигателна активност и спортни
занимания;
Участия в държавен и международен
спортен календар;
Реализирани спортни прояви.

Отговорни
институции

Коментар

ММС

Подпомагане на дейности, свързани с
ММС
изграждане; Модернизация и оборудване
на спортни обекти и съоръжения,
ремонти и реконструкция на
съществуващата спортна
инфраструктура; Повишаване размера на
средствата, които се предоставят за
изграждане и модернизация на спортните
обекти и съоръжения и обекти за
социален туризъм, като се създават
условия за ползването им от всички
граждани, включително от хора с
увреждания.
45 финансирани проекти на спортни
ММС
федерации и 930 финансирани проекти
на спортни клубове.
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Индикатори за резултат

Осигуряване на услуги в
подкрепа на младежкото
развитие, социално
включване и реализация
чрез проекти, програми и
инициативи,
финансирани по
Национална програма за
младежта

През 2015 г. са изпълнявани 58 проекта на
неправителствени организации, одобрени
за финансиране по Национална програма
за младежта (2011-2015). Общият брой на
предоставените услуги (консултантски,
информационни, обучения, кампании и
инициативи,
форуми,
конференции,
кръгли маси и срещи) е 4 648 като в
дейностите по тях са обхванати 217 075
млади
хора.
Общият
размер
на
финансовите средства за изпълнение на
дейностите е стойност на поетите
финансови 1 680 259,37 лв. Към 31.12.2016
г. по Националната програма за младежта
са одобрени и финансирани общо 68
проекта на обща стойност 1 526 810,84 лв.
През 2016 г. е одобрена нова Национална
програма за младежта (2016-2020), която
финансира проекти за младежки дейности.
Услуги в подкрепа на младежкото
развитие,
социално
включване
и
реализация се предоставят на младите
хора в страната по проекти, финансирани
по подпрограма 1 „Развитие на мрежата от
Младежки информационно-консултантски
центрове“. Дейностите на финансираните
проекти по програмата се реализират през
2017 г. и конкретни данни за цялостното
изпълнение на постигнатите резултати ще

Брой обхванати младежи в дейностите –
217 075;
Брой предоставени услуги – 4 648, от
тях:
консултантски – 1 942;
информационни – 1 550;
обучения – 441;
кампании и инициативи – 591;
форуми, кръгли маси, проучвания – 124.

Отговорни
институции

ММС

Коментар
Посочените
числови данни
се отнасят за
2015 г. На този
етап не могат
да бъдат
подадени
конкретни
числови
стойности за
2016 г.
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Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар

бъдат налични през 2018 г.

Приоритет № 8 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните
Мярка: Осигуряване на достъп до жилищно настаняване
Осигуряване на средства През м. юли 2015 г. между БЧК и ДАБ е 6 лица, включени по проекта на ЕК.
за плащане на наем за
подписано споразумение за бежанци,
срок до една година при които да бъдат настанявани на външни
прехвърляне на лица,
адреси. Споразумението касае лица, които
получили международна получават закрила в страната, но нямат
закрила, от центровете за финансова възможност да излязат от
настаняване на външни
центровете и да си наемат жилище.
адреси
Средствата за изпълнение се отпускат от
Европейската комисия като част от
безвъзмездното финансиране на спешни
мерки за справяне с миграционния натиск.

ДАБ при
МС

Проектът е
прекратен през
м. декември
2015 г.
Основните
причини,
поради които
лицата,
получили
закрила, не
пожелаха да се
възползват от
Програмата, са
следните:
не разполагат
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Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар
със средства за
да се издържат
извън
регистрационн
ите центрове;
предложенията
за работа,
които
получават, са с
ниско
заплащане, тъй
като нямат
необходимата
квалификация;
открито
заявяват
намеренията си
да напуснат
страната
веднага след
получаване на
личните си
документи.

Приоритет № 9 Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия
Мярка: Подобряване на информационното осигуряване на политиката за борба с бедността и социалното изключване от гледна точка
на техните причини, измерения и проявления
Изпълнение на проект
Интегрираната информационна система е Разработена и внедрена информационна АСП
BG051PO001 – 6.2.01
с три функционално обособени модула система и база данни - 1.
„Разработване и
„Социално подпомагане“, „Социални
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внедряване на
информационни системи
и бази – данни,
обслужващи системата за
социално подпомагане,
предоставяне на
социални услуги и
социално включване”
Събиране на информация
и създаване на регистър
относно социалния и
професионалния профил
на получилите
международна закрила с
цел насочване към
социални услуги и
прилагане на
интеграционни мерки

услуги“ и „Закрила на детето“. Към
30.09.2016 г. системата е внедрена във
всички
147
дирекции
„Социално
подпомагане“ и 28 регионални дирекции в
цялата страна.

След обнародването на Наредба за
условията
и
реда
за
сключване,
изпълнение
и
прекратяване
на
споразумение за интеграция на чужденци
с
предоставено
убежище
или
международна закрила в Държавен
вестник, бр.65 от 19.08.2016 г., беше
създаден регистър, както и формуляри за
оценка на нуждите на търсещите и
получили
международна
закрила.
Създаден е и интеграционен профил за
лица, получили международна закрила.
Документите и регистрите са нови и са в
процес на прилагане.

Индикатори за резултат

Създаден регистър;
Брой насочени лица към социални
услуги и прилагане на интеграционни
мерки – 11 лица.

Отговорни
институции

ДАБ при
МС

Коментар

Лицата,
получили
закрила, през
2015 и 2016 г.,
масово
напускат
страната и не
проявяват
интерес към
социални
услуги и
интеграционни
мерки.

Мярка: Проучване и обмен на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно
ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване
Участие в партньорски
В периода 2015-2016 г. Република
3 партньорски проверки.
МТСП
Разминаването
проверки за проучване на България взе участие в 3 партньорски
в стойностите е
опит и добри практики
проверки, организирани от ЕК по
в резултат на
между държавите-членки Програма „Партньорски проверки в
направени
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на ЕС, организирани от
областта на социалната закрила и
ЕК по Програма
социалното включване”.
„Партньорски проверки в
областта на социалната
закрила и социалното
включване”

Индикатори за резултат

Отговорни
институции

Коментар
промени в
Програмата на
Комисията.
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