 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Отпускане на финансови
средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП Отпускане на социални
помощи по чл. 27, т.1 от ЗСП Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП
Фонд „Социална закрила” фина
проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност
за: - предоставяне на нов вид социални услуги в общността; - подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и
материалната база; - подобряване условията на живот на лица в риск; - деинституционализация на социалните услуги; - подкрепа в
кризисни, извънредни ситуации и положения.
Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републикански
от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.
Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в
регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от
ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.
Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и о
могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.
Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя
доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или отказ на проекта.
За
организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от
населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини. Кандидатстването се извършва по
утвърден формуляр, в който са посочени необходимите документи, които кандидатите следва да представят. EN ISO 9001:2015
"Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014
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