 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 Архив от дата: . Над 210 000
души получиха подкрепа от ОП „Развитие на човешките ресурси“ През 2018 г. се постигна рекордно ниво на програмиране и ефективно
използване на средствата от Европейския социален фонд за постигане на целите на секторните политики в ресора на Министерството на
труда и социалната политика. Това каза заместник-министър Зорница Русинова при представянето на напредъка в изпълнението на
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) на заседание на парламентарната Комисия по европейски въпроси и
контрол на европейските фондове. По време на дискусията беше одобрен годишният доклад по напредъка на програмите, съфинансирани
със средства от Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.
Русинова посочи, че към 11.03.2019 г. размерът на програмираните
средства по ОПРЧР възлиза на 2,0961 млрд. лева, което е 98,14 % от бюджета на програмата за настоящия програмен период. Броят на
сключените договори е 2641, като тяхната обща стойност е 1,6 млрд. лв. Размерът на извършените плащания е 860 млн. лв., което е малко
над 40% изпълнение спрямо финансовия план на програмата.
За да онагледя приноса на ОПРЧР към развитието на политиките на пазара на
труда и социалното включване, следва да отбележа, че над 210 000 души получиха различна форма на подкрепа, каза Русинова. Тя добави,
че със средства по програмата е осигурена заетост на над 70 000 неактивни и безработни, 50 000 души са преминали през стажове и
обучения. Близо 70 000 лица в неравностойно положение са получили подкрепа с осигуряване на социални и здравни услуги. В изпълнение
на дългосрочната политика на правителството по политиката за деинституционализация 20 000 деца са включени в мерки, подкрепящи
ранното детско развитие, превенция от изоставяне и изпадане в бедност, подчерта заместник-министър Русинова. По време на заседанието
народните представители отличиха оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като една от най-успешните програми по време
на настоящия програмен период 2014-2020 г. По оперативната програма за Храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020
средногодишно 270 000 пакета хранителни продукти от първа необходимост са достигнали до 600 000 нуждаещи се лица. 210 партньорски
общини предоставиха топъл обяд на 51 000 потребители чрез изградените обществени трапезарии. EN ISO 9001:2015 "Административно
обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница
на Министерството на труда и социалната политика на Република България
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