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ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОИТО ОБЩИНИТЕ 

ИМАТ РОЛЯ НА ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПАРТНЬОР  

 

Програма – приоритет, 

операция, бюджетна 

линия 

Цел и допустими дейности 

Допустими 

стойности на 

проекта, мин. /макс. 

Възможна роля 

на Общината – 

кандидат и/или 

партньор 

Краен срок 

за 

подаване 

на 

документи

те 

ПРОЕКТ „КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ” (ПКБ)  

е част от програмата на 

Министерство на труда 

и социалната политика 

(МТСП) за намаляване 

на безработицата и 

стимулиране на 

заетостта в страната. 

Той ежегодно се 

финансира от 

програмния бюджет по 

Националния план за 

действие по заетостта. 

Основната цел на Проект „Красива България" е намаляване на безработицата, 

обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на 

социална инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и 

среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в 

общините.  

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПРОЕКТО - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

МЕРКИТЕ НА ПКБ 

1. Допустими кандидати по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в 

населените места” са общините и областните управители, държавните 

институции и контролните органи, които са собственици на обектите, 

включени в проектните предложения, или са с делегирани права за тяхното 

стопанисване и управление. 

Допустими проектни предложения по мярка М01: 

- СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено 

обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и 

социалния туризъм; 

- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, 

културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на 

недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги 

1. Финансовата 

рамка на всяко 

проектно 

предложение по 

мярка М01 или М02 

е, както следва:  

- общ бюджет – от 

60 000 до 400 000 лв. 

с ДДС; 

- финансиране от 

ПКБ – най-много 

120 000 лв. с ДДС; 

- съфинансиране от 

кандидата – най-

малко 50% от общия 

бюджет за 

проектното 

предложение. 

 

Общините са 

допустими 

кандидати. 

15.01.2018 
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ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от 

допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им 

по ПКБ; 

- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе 

сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 

 

2. Допустими кандидати по мярка М02 „Подобряване на социалната 

инфраструктура” са общините и държавните институции, които са собственици 

на обектите, включени в проектните предложения, или са с делегирани права за 

тяхното стопанисване и управление. 

Допустими проектни предложения по мярка М02: 

- СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено 

обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, 

училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); 

здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, 

центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на 

социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, 

центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-

професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени 

трапезарии); 

- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, 

които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че 

техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че 

същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни 

работи след обновяването им по ПКБ; 

- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе 

сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 

 

3. Допустими кандидати по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги 

от резидентен тип” са общините, които са собственици на обектите, включени 

в проектните предложения.  

Допустими проектни предложения по мярка М02-01: 

- СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново 

строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от 

резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно 

настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и 

2. Финансовата 

рамка на всяко 

проектно 

предложение по 

мярка М02-01 е, 

както следва:  

- общ бюджет  – от 

60 000 до 400 000 лв. 

с ДДС; 

- финансиране от 

ПКБ – най-много 

180 000 лв. с ДДС; 

- съфинансиране от 

кандидата – най-

малко 30% от общия 

бюджет за 

проектното 

предложение. 

 

3. Разпределението 

на общия бюджет за 

всяко проектно 

предложение по 

мярка М01/М02/М02-

01, което е със 

стойност за 

СМР/СРР по-малка 

или равна на 180 000 

лева с ДДС, е както 

следва:  

- 95% от общия 

бюджет за 

проектното 

предложение са 

средства за СМР/СРР 

на обекта;   

- 5% от общия 
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преходно жилище). 

По мярка М02-01 не се финансират СМР/СРР на обекти, които са със статут на 

недвижима културна ценност. 

 

При всички обекти по мерки М01, М02 и М02-01, които са със стойност за 

СМР/СРР над 180 000 лева с ДДС, задължително се предвижда прилагането на 

мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, 

подпомагаща регистрирани в ДБТ безработни лица чрез професионалното им 

обучение по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на 

архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение по всяка от 

мерките, т.е. най-много три проектни предложения (едно по мярка М01, едно 

по мярка М02 и едно по мярка М02-01). В случай, че кандидат е подал повече 

от едно заявление по някоя от мерките, на разглеждане и оценяване от ПКБ ще 

подлежи единствено първото по ред входирано проектно предложение.   

2. Всяко проектно предложение трябва да е с отделна документация, вкл. с 

отделно заявление. В противен случай проектното предложение се счита за 

недопустимо. 

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Условията за допустимост на всяко проектно предложение по мерки 

М01/М02/М02-01 са следните: 

1. Кандидатът да е допустим по избраната от него мярка на ПКБ; 

2. Обектът да е допустим по избраната от кандидата мярка на ПКБ; 

3. Обектът да не е финансиран през последните 5 години по други проекти и 

програми и кандидатът да е приложил попълнено, подписано и подпечатано 

Приложение – Декларация за липса на двойно финансиране; 

4. Общата стойност на бюджета да е съобразена с допустимата – между 60 000 

лв. и 400 000 лв. с ДДС; 

5. В решението на общински съвет да е посочена точна стойност или точен 

процент за съфинансиране на обекта, в съответствие със стойността/процента 

за съфинансиране от Приложение – Финансова рамка (важи за кандидат, който 

е община); 

6. За обекта да има или одобрен инвестиционен проект с издадено разрешение 

за строеж/поставяне (важи в изискуемите по ЗУТ случаи, вкл. в случаите по чл. 

184, ал. 1 от ЗУТ, касаещи съоръженията за достъпна среда на хората с 

бюджет за 

проектното 

предложение са 

средства за 

организация, 

оперативно 

управление и 

контрол от страна на 

ПКБ. 

3-А. Разпределението 

на общия бюджет за 

всяко проектно 

предложение по 

мярка М01/М02/М02-

01, което е със 

стойност за 

СМР/СРР над 

180 000 лева с ДДС, е 

както следва:  

- 90% от общия 

бюджет за 

проектното 

предложение са 

средства за СМР/СРР 

на обекта;   

- 5% от общия 

бюджет за 

проектното 

предложение са 

средства за 

професионално 

обучение на 

регистрирани в ДБТ 

безработни лица; 

- 5% от общия 

бюджет за 

проектното 
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увреждания), или проект за заснемане, придружен от писмо на главния 

архитект на съответната община, съдържащо становище, че по ЗУТ не се 

изисква разрешение за строеж/поставяне с одобрен към него инвестиционен 

проект; 

7. За всяко проектно предложение по мерки М02 и М02-01, касаещо обект за 

предоставяне на социална услуга, да са представени заверени „вярно с 

оригинала” копия от актуални писма от централите на Агенция за социално 

подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето (при социална услуга за 

деца), които да съдържат категорична подкрепа за проектното предложение. 

Проектните предложения, които не отговарят на седемте условия за 

допустимост, няма да се вписват в Централния регистър на кандидатстващи 

проекти за 2018 г., няма да се оценяват и няма да се предлагат за одобрение от 

Управителния съвет на ПКБ. 

 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

След приключване на кампанията за набиране на кандидати, допуснатите 

проектни предложения ще се впишат в Централния регистър на 

кандидатстващи проекти за 2018 г. и ще се оценяват по следните критерии:  

1. „Пълнота и коректност на документацията в проектното предложение” – 

критерий с максимум 30 точки; 

2. „Пълнота на инвестиционния проект или на проекта за заснемане” – 

критерий с максимум 30 точки; 

3. „Средно равнище на безработица в общината (по данни на Агенция по 

заетостта към деветмесечието на 2017 г.)” – критерий с максимум 20 точки; 

4. „Предложено по-голямо съфинансиране от кандидата” – критерий с 

максимум 20 точки. 

Оценката на проектните предложения ще се извърши по всеки един от 

четирите критерия и съгласно приета от Управителния съвет на ПКБ методика. 

Общата оценка на всяко проектно предложение ще бъде сбор от оценките му 

по отделните критерии, като при получени равни общи оценки ще спечели 

кандидатът с повече точки по първия критерий, а в случай на равен брой точки 

по първия критерий, предимство ще има кандидатът с повече точки по втория 

критерий, и т.н. След оценяването им, въз основа на получените общи оценки, 

проектните предложения ще се класират по всяка една от мерки М01, М02 и 

М02-01.  

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

предложение са 

средства за 

организация, 

оперативно 

управление и 

контрол от страна на 

ПКБ. 
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След оценяване и класиране на проектните предложения и след приемане от 

Министерски съвет на Националния план за действие по заетостта през 2018 г., 

проектните предложения с най-висока обща оценка ще бъдат предложени на 

Управителния съвет на ПКБ за одобряване за финансиране и реализация. 

Управителният съвет ще извърши одобряването с решение, което ще се 

оповести в интернет-страница: www.beautifulbulgaria.com . Всички одобрени 

кандидати ще бъдат известени за подписване на споразумение с МТСП.  

Неодобрените в началото на 2018 г. проектни предложения, които ще са 

следващи по ред в класирането, ще останат за разглеждане от Управителния 

съвет на ПКБ, най-вероятно през м. юни, когато се очаква освобождаване (в 

резултат на проведени обществени поръчки на първоначално одобрените 

кандидати) на финансов ресурс.   

Подадените проектни предложения в Кампания 2018 на ПКБ, които няма да 

получат финансиране, ще се съхраняват най-късно до края на м. декември 2018 

г. и ще могат да бъдат върнати на кандидатите въз основа на техни писмени 

искания. Служителите в ПКБ няма да носят отговорност за съхранението на 

тези проектни предложения след изтичане на 2018 г. 

ОП „Околна среда“ 

2014-2020 

Приоритетна ос 4: 

„Превенция и 

управление на риска от 

наводнения и 

свлачища“ 

ПРОЦЕДУРА: 

BG16М1OP002-4.004   

„МЕРКИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА 

РЕШЕНИЯ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА ОТ 

НАВОДНЕНИЯ“ 

Цели на процедурата: 

1. Повишаване защитата на населението от наводнения; 

2.Подобряване техническото състояние и защита на критичната 

инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална 

инфраструктура, разположена на територията на общината бенефициент; 

Двете цели ще бъдат постигнати като по процедурата се финансират мерки за 

подобряване техническото състояние на общинските язовири, вкл. чрез 

изпълнение на мерки за осигуряване на проводимост на речното легло в 

съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 

метра след язовирната стена, когато са необходими такива за намаляване на 

риска от наводнения за населението, както и дейности по 

възстановяване/осигуряване на ретензионния обем на язовирите. 

3. Повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения. 

Допустими дейности: 

1.Подготовка, проектиране и изпълнение на дейности, свързани с подобряване 

на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях: 

1.1. Изготвяне на анализи на техническото състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях, включително, при необходимост извършване на 

водолазни огледи с цел установяване на състоянието на язовира, оценка на 

По процедурата не е 

предвиден 

минимален размер на 

БФП за конкретен 

проект. 

Максималният 

размер на БФП за 

едно проектно 

предложение се 

определя по следния 

начин: 

І. При режим 

„непомощ“ - когато 

подпомагането по 

процедурата не 

представлява 

държавна помощ по 

смисъла на чл. 107, 

параграф 1 от 

Общината е 

кандидат. 

Дейностите по 

изграждане на 

радиокомуникац

ионна система 

и/или сиренна 

система за ранно 

предупреждение 

и 

оповестяване на 

населението при 

бедствия с цел 

повишаване 

степента на 

подготвеност на 

населението за 

реакция при 

наводнения и 

01.10.2018 

г., 18:30 

часа 

 

Проектнит

е 

предложен

ия се 

подават по 

електроне

н път чрез 

ИСУН 

2020 на 

следния 

интернет 

адрес: 

https://eumi

s2020.gove

rnment.bg. 

http://www.beautifulbulgaria.com/
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сигурността съгласно наредбата,извършване на извънредни технически 

прегледи, геоложки и хидроложки анализи, устройствено планиране, 

проектиране, дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на 

административни актове по законодателството за околна среда, ЗУТ и друго 

приложимо законодателство и др. 

1.2.Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с 

ремонта и/или реконструкцията на язовирната стена и облекчителните и 

водовземни съоръжения към нея – напр. отстраняване на повреди в 

облицовката, пукнатини и частични разрушения на стената, ремонтиране на 

участъци с филтрация и свличания, изпълнение на земни, кофражни, 

армировъчни, бетонни и други видове строителни и монтажни работи за 

привеждане на съоръженията /водна кула, основен изпускател, входяща и 

изходяща шахта, преливник, бързоток, енергогасител, отводящ канал, 

геодезична опорна мрежа и др./ на язовира в експлоатационна годност, 

премахване на нарушаващи хомогенността на въздушния и воден откос 

растителни видове и др.; 

1.3. Мерки, свързани с осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, 

включително мъртвия обем, мерки за осигуряване на проводимост на речното 

легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние 

до 500 метра след язовирната стена, възстановяване проводимостта на 

основните изпускатели, изграждане/възстановяване на контролно-измерителна 

система за мониторинг върху язовирните стени и др.; 

2. Подготовка и изпълнение на дейности за повишаване подготвеността за 

реакция на населението в случай на наводнения - изграждане на 

радиокомуникационна система и/или сиренна система за ранно 

предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, която ще се 

задейства при риск от наводнения, поставяне/възстановяване на автоматични 

нивомерни устройства за следене на водните нива във водохранилището на 

язовира с осигуряване на връзка със сиренната система. 

3.Организация и управление на проекта (задължителна дейност). 

4.Мерки за информация и комуникация (задължителна дейност). 

 

ВАЖНО: 

1.Оценките, анализите и извънредните технически прегледи следва да са 

извършени във връзка с и да доказват необходимостта от ремонтните 

дейности/реконструкцията на язовира, включени в проектното 

Договора за 

функционирането на 

Европейския съюз 

(ДФЕС), 

максималният размер 

на БФП за едно 

проектно 

предложение е 

1 000 000 лв. с ДДС. 

II. При режим 

„минимална помощ“, 

общият размер на 

всички помощи за 

кандидата и за 

всички субекти, с 

които той образува 

едно и също 

предприятие, 

включително 

максималният размер 

на БФП по 

процедурата (с 

изключение на 

размера на БФП, 

която се 

предоставя за 

закупуването и 

монтирането на 

крайни акустични 

устройства (сирени) 

при изпълнението на 

дейности, свързани с 

повишаване 

подготвеността на 

населението 

за реакция при 

наводнения), не може 

дейностите по 

поставяне/възста

новяване на 

автоматични 

нивомерни 

устройства за 

следене на 

водните нива с 

осигуряване на 

връзка 

със сиренната 

система се 

изпълняват 

съвместно с 

асоцииран 

партньор в 

лицето на 

Дирекция 

„Комуникационни 

и информационни 

системи“ към 

Министерство 

на 

вътрешните 

работи. 
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предложение. 

По процедурата се финансира изпълнението на мерки за ремонт и/или 

реконструкция на язовирни стени и прилежащите им съоръжения, чието 

техническо състояние е определено като неизправно или предаварийно. 

С цел удостоверяване на техническото състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях, кандидатите следва да приложат към проектните 

си предложения последния издаден протокол (от 2017 или 2018 година) 

за обследване на техническото и експлоатационно състояние на 

язовирните стени и на съоръженията към тях, извършено от комисията 

по чл. 138а, ал. 3 от ЗВ. 

При кандидатстване, всеки кандидат следва да представи и последния 

издаден протокол (от 2017 или 2018 година) от оглед на язовирната 

стена и съоръженията към нея, извършен от Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 

2.Ремонтът и/или реконструкцията на язовирната стена и на 

съоръженията към нея се изпълняват по работен проект, който е 

утвърден от собственика и е в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционното 

проектиране (Наредба № 4/2001 г.). Кандидатите следва да представят 

работен проект, придружен от подробни количествени сметки - 

спецификации на основните, предвидени за влагане, строителни 

продукти, по всички части. В съответствие с чл. 149 и чл. 150 от Наредба 

№ 4 /2001 г., кандидатите следва да представят „част Сметна 

документация“ с включена в нея „Обобщена (генерална) стойностна 

сметка“, като отделна самостоятелна част от проекта. 

3.Към момента на подаване на проектните предложения трябва да са 

приключили: 

- процедурите по устройствено планиране - с влязъл в сила 

административен акт; 

- съгласувателните процедури по реда на глава VІ на Закона за опазване 

на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие - с 

влязъл в сила административен акт. 

- процедури по реда на ЗВ с влязло в сила разрешително за ползване на 

да надвишава 200 000 

евро (391 166 лева) 

за период 

от три бюджетни 

години.  

Кандидатите следва 

да имат предвид, че 

разходи за дейности, 

свързани с 

инвестиции в 

ремонт и/или 

реконструкция на 

язовири, които се 

експлоатират или се 

предвижда да се 

експлоатират със 

стопанска цел, са 

допустими за 

финансиране по 

режим „минимална 

помощ“. 

 

В рамките на 

настоящата 

процедура  

всеки кандидат има 

право да 

подаде повече от 

едно проектно 

предложение.  

Всяко проектно 

предложение трябва 

да се отнася до 

ремонта и/или 

реконструкцията на 

един язовир. 
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воден обект в случай на реконструкция на съществуващи системи и 

съоръжения за регулиране на оттока (чл. 46, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗВ). 

4.Кандидатът и асоциираният партньор сключват помежду си 

споразумение за асоциирано партньорство, което определя правата и 

задълженията на страните във връзка с дейностите по изграждане 

на/осигуряване на връзка с радиокомуникационна система и/или сиренна 

система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, 

разпределението на задачите по изпълнението на дейностите по проекта 

и последващото функциониране на системата. Споразумението между 

съответния кандидат и асоциирания партньор се представя при 

кандидатстване по настоящата процедура. В допълнение, кандидатите, 

които изпълняват проекта в асоциирано партньорство, следва да 

представят декларация, подписана от асоциирания партньор по образец 

(Приложение № 13 към насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“) за липса на конфликт на интереси по чл. 7, ал. 4 от 

ПМС № 162/2016 г. 

5.За проектни предложения, включващи изпълнението на дейности в 

сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 

(компютърен хардуер, софтуер, лицензи и др.), всеки кандидат трябва да 

предвиди необходимото време за изпълнение на задълженията, 

произтичащи от разпоредбата на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното 

управление, като предостави за утвърждаване от председателя на 

Държавна агенция „Електронно управление“ подготвеното си във 

финален вариант проектно предложение. 

При подаването на съответното проектно предложение трябва да бъде 

приложено писмо от Държавна агенция „Електронно управление“, с 

което председателят на агенцията утвърждава проектното предложение. 

Допълнителна информация относно процедурата по предоставяне за 

утвърждаване на проектни предложения може да намерите на интернет 

страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ 

(https://www.e-gov.bg/bg/8). 

6.Приоритет ще бъде даван на проектни предложения, които предвиждат 

изпълнението на дейности по ремонт и/или реконструкция на язовирни 

В рамките на 

процедурата 

финансиране под 

формата на 

минимална помощ 

няма да 

бъде предоставено 

за ремонт и/или 

реконструкция на 

язовири, които се 

използват за 

дейности в областта 

на рибарството и 

аквакултурите. 
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стени и съоръженията към тях, разположени над населени места и/или 

каскадно разположени над друг воден обект. 

7.При кандидатстване общините следва да предоставят авариен план, 

който в съответствие с чл. 138а, ал. 1, т. 3 от ЗВ да съдържа информация 

за застрашените населени места, промишлени и други обекти. 

Застрашените населени места следва да се намират на територията на 

РЗПРН, определени в ПУРН за съответния район на басейново 

управление.Списъкът на РЗПРН, определени в ПУРН за съответния 

район на басейново управление се намира на следния интернет адрес: 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259. 

Броят на населението, което ще се ползва от мерките за защита от 

наводнения, финансирани по процедурата, следва да се определи в 

съответствие с информацията за застрашени населени места в аварийния 

план и официалните данни на Националния статистически институт за 

население по общини и населени места. По процедурата са допустими за 

финансиране разходи за анализи, оценки и др.дейности, свързани с 

определянето на застрашени населени места, промишлени и други 

обекти, както и броят на населението, което ще се ползва от мерките за 

защита от наводнения. 

8. Язовирите, чиито ремонт и/или реконструкция се финансират по 

настоящата процедура, както и имотите, върху които са разположени, 

следва да бъдат публична общинска собственост. Собствеността върху 

язовирите и имотите, на които ще бъдат изпълнявани предвидените в 

проектното предложение дейности по ремонт и реконструкция, се 

доказва с представянето на акт за публична общинска собственост, 

придружен от скица на имота. Кандидатите следва да разполагат с 

нужните за изпълнението на проекта сервитутни права, ако това е 

необходимо, и да представят съответните документи (като договори с 

предмет право на преминаване през чужд имот и др.). 

9.Когато съответният язовир се стопанисва, поддържа и експлоатира от 

общинско предприятие за извършване на стопанска дейност, проверка 

на декларираните от кандидатстващата община данни се извършва в 

регистъра на общинските предприятия,воден съгласно чл. 54а, ал. 1 от 
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Закона за общинската собственост и/или в списъка с решения на 

общинския съвет, които са налични на интернет страницата на 

общината, отнасящи се до създаването на общинското предприятие и 

одобряването на правилника за дейността му. Кандидатите следва да 

посочат електронен адрес, на който документите са публично достъпни. 

Когато язовирът е предоставен за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на трето лице (наемател или концесионер), общината 

следва да приложи към формуляра за кандидатстване всички действащи 

договори, сключени с третото лице, както и всички допълнителни 

споразумения към тях, с цел установяване предмета на договора, както и 

правата и задълженията на страните по него. 

В случай че язовирът е отдаден на концесия, кандидатът предоставя 

данни за това обстоятелство във формуляра за кандидатстване в ИСУН 

2020. Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. извършва проверка 

на заявените данни посредством справка в Националния концесионен 

регистър. 

10.Ще бъдат насърчавани проектни предложения, към които е 

представен актуализиран съобразно обхвата на проектното предложение 

проект за експлоатация и инструкции за експлоатация на съоръжението 

съгласно наредбата, които определят изискванията за гарантиране на 

сигурността, както и такива, към които са представени данни относно 

предвидените човешки ресурси и административен капацитет, които ще 

осигурят правилното функциониране и устойчива експлоатация на 

язовира. В допълнение разработеният механизъм следва да представи 

информация относно потенциалните източници на финансиране, които 

ще гарантират финансовата жизнеспособност на резултатите от 

изпълнението на проектното предложение. 

11.Във връзка с изпълнението на проекта всеки кандидат трябва да 

удостовери следното: 

 - разполага с налични финансови ресурси за покриване на 

първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да 

бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г.; 

 - разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на 
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недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 

12. Проектното предложение трябва да бъде съобразено с: 

- Мерките от Становище по екологична оценка № 15-9/2014 г. на 

министъра на околната среда и водите, с което е съгласувана ОПОС 

2014 - 2020 г.: 

(http://www5.moew.government.bg/wpcontent/uploads/filebase/Industry/SEA

/Statements_EO/Stanovishte_EO-15-9-2014.pdf); 

13.Към проектната документация се прилага и Решение на Общинския 

съвет за кандидатстване по процедурата. 

14.При приложим режим „минимална помощ“ в съответствие с раздел 

16 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, се 

прилага Проект за изменение на счетоводна политика на общината и 

индивидуален сметкоплан към нея, както и правила за отчитане на 

приходите и разходите. 

 

ОП „Околна среда“ 

2014-2020 

Приоритетна ос 2: 

„Отпадъци“ 

ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ДИРЕКТНО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ 

BG16M1OP002-2.005 

„ПРОЕКТИРАНЕ И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КОМПОСТИРАЩИ 

ИНСТАЛАЦИИ ЗА 

РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ 

ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ 

БИОРАЗГРАДИМИ 

ОТПАДЪЦИ“ 

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови 

отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и 

рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. 

Допустими дейности: 

1.Дейности, свързани с подготовката и изпълнението на подаденото проектно 

предложение, в т.ч.: 

а) изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване, вкл. за 

определяне на броя и вида на необходимото оборудване за компостиращата 

инсталация; за определяне на необходимата съпътстваща инфраструктура за 

експлоатация на компостиращата инсталация; за определяне на съоръженията и 

техниката за разделно събиране на зелените и/или биоразградимите битови 

отпадъци, в т ч. на съдовете за събиране на биоразградимите отпадъци при 

източника на образуване и на специализираните транспортни средства; 

б) устройствено планиране; 

в) идейно/работно проектиране на проект на компостираща инсталация; 

г) идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура; 

д) дейности, свързани с провеждане на процедури и подготовка на 

документация с цел издаване на административни актове по законодателството 

за околна среда; 

е) други проучвания, анализи, обосновки, информации и дейности, необходими 

По процедурата не е 

предвиден 

минимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

(БФП) за конкретен 

проект. 

Максималният 

размери на БФП е в 

зависимост от 

капацитета на 

компостираща 

инсталация 

т/год.  

При капацитет 

-между 10 001 и 20 

000  т/год. вкл.  -  

до 6 166 666,67 лв.; 

-между 6 001 и 10 

000  т/год. вкл. -      

Общината е 

кандидат. 

 

БФП ще бъде 

предоставяна за 

проектни 

предложения, 

всяко от които 

задължително 

трябва да 

включва само 1 

бр. инсталация 

за компостиране 

на разделно 

събрани зелени 

и/или 

биоразградими 

битови 

отпадъци, като 

нейния вид и 

28 май 

2018 г. 

(понеделн

ик), 18.30 

часа 

 
Проектните 

предложени

я се подават 

по 

електронен 

път чрез 

ИСУН 2020 

на следния 

интернет 

адрес: 

https://eumis

2020.govern

ment.bg. 
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за подготовката на проекта; 

2.Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки; 

3.Изготвяне на анализ разходи-ползи (ако е необходимо), финансови анализи и 

изследвания; 

4.Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с 

изграждането на компостираща инсталация; 

5.Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. 

електропровод, път за достъп до площадката, водопровод, канализация), която 

обслужва само изграждания обект; 

6.Дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на 

строеж и други ограничени вещни права; 

7.Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими 

за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталация; 

8.Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно 

събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове (само на 

предназначени за многократно използване) за събиране на зелени и/или 

биоразградими отпадъци при източника на образуване и на специализирани 

транспортни средства; 

9.Организация и управление на проекта; 

10.Информация и комуникация. 

ВАЖНО: 

1.Допустими за финансиране са само следните видове инсталации 

(самостоятелно или при комбинация между тях) за компостиране: 

- система за компостиране в редове без аерация, или 

- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и 

принудителна аерация, или 

- системи за компостиране в открити клетки с или без навес. 

2.Към проектната документация се прилагат Решения на Общото събрание на 

регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО), отнасящи се до 

изислванията на процедурата за кандидатстване. 

3.Към проектната документация се прилагат Решения на Общинския съвет 

на общината-кандидат и на общината-партньор относно: 

-  кандидатстване по настоящата процедура; 

- поемането на ангажимент съответната община да не се присъединява към 

друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години 

след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. 

до 4 500 000 лв.; 

-между 4 001 и 6 000 
т/год.  вкл.-  

до 3 250 000 лв. 

-между 2 000 и 4 000 
т/год.  вкл. –  

до 2 833 333,33 лв. 

капацитет трябва 

да бъдат 

обосновани и 

съобразени с 

всички 

изисквания в 

насоките за 

кандидатстване, 

част „условия за 

кандидатстване“. 
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по настоящата процедура; 

-  собствеността на инсталацията за компостиране; 

-  споразумение за партньорство между  общината-кандидат и на общината-

партньор; 

- одобрение на актуална до 2020 г. Общинска програма за управление на 

отпадъците, където са предвидени мерки за зелените и/или биоразградимите 

битовите отпадъци, съответстващи на проектното предложение и са включени 

прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс на отпадъците, 

генериран на територията на общината, изготвен като отделен файл във 

формата на Приложение № 12 към насоките за кандидатстване, част „условия 

за кандидатстване“) и анализ на инфраструктурата за управление на 

отпадъците; информация за електронния адрес на който е публикувана 

програмата и пълен текст на програмата. 

4. Във връзка с изпълнението на проекта всеки кандидат трябва да удостовери 

чрез съответни документи, че: 

 - разполага с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните 

допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от 

ОПОС 2014-2020 г.; 

 - разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на 

недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 

Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на 

бедността и 

насърчаване на 

социалното 

включване“ 

ПРОЦЕДУРА 

BG05M9OP001- 2. 009 

„ОТКРИЙ МЕ“ 

Операцията се реализира в подкрепа на Мярка 3: „Формиране на умения за 

самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие“ от 

Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в Република България“, приет с 

РМС 859/13.10.2016 г. 

Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на 

институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и 

младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в 

риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока 

формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на 

личностното развитие. 

Допустими дейности: 

1. Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова 

работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване 

на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чиито основен фокус е: 

овеждане на терапевтични дейности за 

Минимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ:  

50 000 лева 

Максимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ: 

150 000 лева 

Общините са 

допустими 

партньори на  
неправителствен

и организации 

или на  
доставчици на 

социални услуги 

– съгл. чл. 18, ал. 

3 и ал. 4 от 

Закона за 

социално 

подпомагане: 

физически лица, 

регистрирани по 

30.11.2017 

г., 17:30 

часа. 

 
Проектните 

предложени

я се подават 

по 

електронен 

път чрез 

ИСУН 2020 

на следния 

интернет 

адрес: 

https://eumis

2020.govern

ment.bg. 
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компенсиране на трудности в развитието; 

 

 

 

 

 умения за самостоятелен живот; 

 

 

трудово и друго консултиране на младежите и др.; 

 

 

2. Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез 

целеви действия, насочени към деца и младежи, настанени в резидентни 

услуги. 

Всяко проектно предложение следва да съдържа задължително: 

• Дейности за информация и комуникация 

Кандидатите не трябва да описват в проектните си предложения дейностите за 

организация и управление на проекта, наред с преките дейности по проекта, а с 

подписването на Формуляра за кандидатстване се задължават да ги изпълняват. 

Допустими целеви групи по настоящата процедура са: 

 

услуги и техните семейства. 

Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от 

различни източници за една и съща дейност. 

Когато партньор по проекта е община/район на община, следва да се представи 

Решение на Общинския съвет за одобряване на партньорство.  

Търговския 

закон, и 

юридически 

лица; 

лица, 

извършващи 

търговска 

дейност, и 

юридически 

лица, 

възникнали 

съгласно 

законодателство

то на друга 

държава - членка 

на 

Европейския 

съюз, или на 

друга държава от 

Европейското 

икономическо 

пространство. 

 

 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 

ЕВРОПЕЙСКА 

СТРАТЕГИЯ ЗА 

ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 

 

 

ОПЕРАЦИЯ – ПРАВА, 

РАВЕНСТВО И 

ГРАЖДАНСТВО 

Общата цел на програмата е да допринесе защитата на равенството между 

половете и правата на гражданите да бъдат по – ефективно осъществени в 

съответствие с чл. 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и залегналите 

принципи в Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и 

Хартата на основните права на ЕС и в международни конвенции за правата на 

човека, по които Съюза се е присъединил. 

Специфични цели на програмата: 

 Насърчаване за ефективното прилагане на принципа за недопускане на 

дискриминация, основана на пол, раса, етнос, религия, убеждения, 

Бюджетът на  

проекта не трябва 

да бъде по – малък 

от 75 000 Евро 

 

 

Безвъзмездната 

финансова помощ 

може да бъде 

Партньорите 

могат да бъдат 

както 

национални, 

така и 

международни, 

необходимо е 

обаче 

Крайният 

срок за 

кандидатст

ване е 

14.11.2017

г. 

 

Проектнит

е 
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увреждания, възраст или сексуална ориентация, както и на основанията, 

посочени в чл. 21 от Хартата на основните права на ЕС; 
 Предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други форми на 

нетърпимост; 
 Насърчаване на защитата на хората с увреждания; 

 Насърчаване на равенството между мъжете и жените и равенството 

между половете; 
 Предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу деца, 

младежи и жени, както и насилие срещу други групи в риск и да се 

защитят жертвите на такова насилие; 
 Насърчаване на защитата на правата на детето; 
 Осигуряване на най – високо ниво на защита на личния живот и личните 

данни; 
 Насърчаване на ефективното използване на правата на гражданите, 

които произтичат от членството на техните държави в Европейския 

съюз; 
 Да се даде възможност на физически лица, в качеството им на 

потребители или предприемачи в рамките на вътрешния пазар, да 

упражняват правата, произтичащи от членството на техните страни в 

Европейския съюз, като се взимат предвид проектите, финансирани по 

програмата за потребителите; 
Наред с друго, специфичните цели се постигат чрез: 

 Повишаване на осведомеността и разбирането на политиките на ЕС, 

както и на правата, залегнали в основите и принципите на Съюза; 
 Подкрепа за ефективно, всеобхватно и последователно въвеждане и 

прилагане на правни инструменти и политики на Съюза; 
Описание на операцията, по която може да се кандидатства: 

„Предотвратяване и борба с насилието, основано на пола и насилието 

срещу деца” 
Приоритетни оси: 

1. Превенция на насилието, основаващо се на пола. Акцентът се поставя 

върху първичната превенция, а именно смяната на социалните нагласи и 

поведение, за да се сложи край на нетолерантността във всичките и 

форми; 

Заложеният бюджет е 2 500 000 Евро. 

максимум 80% от 

стойността на 

проекта 

 

 

партньорството 

да се състои от 

минимум 2 

организации. 

 

 

Партньори 

могат да бъдат: 

1.образователн

и центрове и 

центрове за 

обучение; 

2.държава, 

град, район, 

община /местна 

власт; 

3. 

изследователск

а институция 

4. лобистка 

група / 

профсъюзи 

5.международн

а организация 

6. малки и 

средни 

предприятия (с 

персонал 

между 10 и 249 

души) 

7.микропредпр

иятия (с 

персонал под 

предложен

ия могат 

да бъдат 

подавани 

чрез този 

електроне

н адрес : 

http://ec.eur

opa.eu/rese

arch/partici

pants/portal

/desktop/en

/opportuniti

es/rec/topic

s/rec-rdap-

gbv-ag-

2017.html 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
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2. Защита и подкрепа на жертвите на насилие, основаващо се на пола и на 

насилието срещу деца, включително чрез насърчаване на 

сътрудничеството между съответните специалисти; 

Заложеният бюджет е 3 206 000 Евро. 
3. Да се създадат услуги в подкрепа на хора, претърпели сексуално или 

друго, свързано с пола насилие, които да са адаптивни за бежанци,    или 

мигранти (деца, жени, млади мъже и момчета) и по – специално да се 

гарантира тяхното възстановяване от такива травми. Тази приоритетна 

ос няма да финансира текущи разходи, а има за цел да се промени 

предназначение на сгради, в такива за прием на бежанци и назначаване 

на медиатори/преводачи, където това е необходимо; 

Заложеният бюджет е 3 000 000 Евро. 

4. Лечение на извършителите, за да се предотврати извършването на     

други подобни престъпления. Целта е да се изгради капацитет от 

специалисти, които да работят с тях и да се предпази обществото от 

възможен рецидив; 

Заложеният бюджет е 1 000 000 Евро. 

5. Създаване на национална координационна рамка или планове за 

действие за насилие над деца. Целта е да се окаже подкрепа на страните 

членки при разработването на такива рамки; 

Заложеният бюджет е 3 000 000 Евро. 

Дейностите, финансирани по поканата могат да включват: 

За всички приоритетни оси: 

 взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество; 

 проектиране и изпълнение на програми, развитие на методи на работа, 

които могат да се преотстъпват на други региони и страни; 

 изграждане на капацитет и обучение на професионалисти; 

За приоритетни оси 1 и 2: 

 повишаване на осведомеността и развитие на образователни дейности; 

За приоритетна ос 3: 

 полагане на усилия бежанци и други мигрантски общности да бъдат 

включени в различни услуги; 

 адаптиране на съществуващите услуги, включително наемане на 

преводачи/медиатори; 

За приоритетна ос 5: 

 адаптиране и развитие на националните рамки към превенцията на 

10 души) 

8.НПО 

9. 

Университети / 

колежи 

10.Предприяти

я с над 250 

души персонал 

 

Те могат да 

бъдат 

организации от 

всички страни 

членки на ЕС, 

както и 

Исландия и 

Лихтенщайн. 
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насилието над деца; 

 повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет, за да се 

насърчи участието и разработването на национални рамки; 

Всички проектни предложения по приоритетни оси 2, 3 и 5 трябва да описват 

как ще допринесат за развитието на междуведомственото и 

мултидисциплинарното сътрудничество и съвместна работа както на 

национално, така и на транснационално ниво. 

Проектни предложения по приоритетни оси 1, 2, 3 и 4 е добре да бъдат 

съсредоточени върху конкретни форми на насилие или определени групи от 

жертви. Трябва да бъде посочена и обосновка за тези избори. 

 

ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ НА 

ЕИП 2009-2014 

 

 
ПРОГРАМА BG06 

“ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В 

РИСК” 

Целта на проектното предложение е търсене на партньори от страни 

донори преди или по време на подготовката на проектно предложение по 

Програма BG06 „Деца и младежи в риск”; развитието на такива 

партньорства; подготовка на заявление за партньорство на страните 

донори; както и подобряване на развитието на мрежи за споделяне, 

обмен и трансфер на знания, технологии, опит и добри практики между 

бенефициерите и страните донори.  

Допустими дейности по мярка 1.А: 

а) участия в семинари, организирани от партньори по проекта – описание 

на идеен проект; 

б) пътни разходи и разходи за срещи с партньори; 

в) участия в промоционални дейности, организирани преди подаването 

на проектни предложения; 

г) организиране на събития, свързани с партньорски проекти. Предвижда 

се да се финансират проекти, реализирани с партньори от държавите 

донори, в които се подготвят информационни и промоционални 

обучения, които имат за цел да подпомогнат намирането на подходящи 

партньори по проекта. Първите стъпки ще бъдат предприети от УО чрез 

организиране на срещи с отговорните държавни институции и 

изпращане на заявки към държавите донори (правителствени и 

неправителствени организации), за да се създаде списък с подходящи 

партньори. Списъкът вече съдържа информация и контакти на няколко 

институции; 

д) разходи, необходими за подаване на заявлението; 

Общ бюджет на 

проекта:               

138 705 Евро 

 

Бюджет по мярка 

1.А: 

37 815 Евро 

 

Бюджет по мярка 

1.Б: 

100 890 Евро 

 

 

БФП – до 100% 

 

Максималните 

допустими 

разходи на едно 

лице за участие в 

семинари, такси, 

дневни и пътни 

разходи е до 3 000 

Евро на човек. 

Допустими 

кандидати по  
мярка 1.А: 

Всички лица в 

страните 

бенефициенти 

и държавите 

донори, които 

отговарят на 

условията. 

 
 

 

Допустими 

кандидати по  
мярка 1.Б: 

Бенефициенти 

от всички 

одобрени 

проекти, 

партньори по 

одобрени 

проекти и 

държави 

донори. 

Крайният 

срок  

за 

подаване 

на 

проектни 

предложе

ния е 

ноември 

2017г. 

 

Кандидат

ите 

трябва да 

подадат 

на 

английск

и език: 

а) идеен 

проект, 

описание 

на 

финансир

аните 

http://bg06eeagrants.bg/bg
http://bg06eeagrants.bg/bg
http://bg06eeagrants.bg/bg
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е) такси за външни консултации. 

Допустими дейности по мярка 1.Б: 

а)такси и пътни разходи за участие в конференции, семинари, курсове и 

срещи; 

б) пътни разходи за учебни пътувания; 

в) пътни разходи и разходи за възнаграждения на експерти. 

Европейският департамент за програми и Министерството на 

образованието, младежта и науката ще изпълняват ролята на 

Секретариат. Проектните предложения ще бъдат разгледани от двама 

експерти и необходимите документи ще бъдат допълнени до 5 работни 

дни от получаването на заявлението. 

Заявленията ще бъдат изпратени до членовете и наблюдателите на 

Комитета за сътрудничество по електронен път за окончателно решение 

и одобрение. Крайният срок за решението им е до 10 работни дни. 

Подаденото заявление се счита за одобрено, когато 50% + 1 от членовете 

на Комитета за сътрудничество изпратят утвърдителен отговор. 

Одобрените кандидати се информират официално по електронната поща. 

Неодобрените кандидати също ще получат официално писмо по 

електронната поща, където ще бъдат посочени аргументите за отказа. 

Индикатори: 

1. Степен на сътрудничество: Брой на споразумения за партньорство 

по проекта в публичния сектор - очакваният брой е 4, базовата 

стойност - 0; 

2. Резултати: По-широките ефекти: Брой на професионални мрежи 

между институции на бенефициенти и държавите донори, 

очакваният брой е -  2, базова стойност - 0. 

 

 

Заинтересувани

те лица подават 

заявление по 

образец. 

Финансирането 

ще се 

разглежда като 

допълнително 

– т.с. различно 

от бюджета на 

проекта. 
 

дейности; 

 

б)Кратко 

описание 

на 

мотиваци

ята за 

кандидат

стване и 

как 

проектно

то 

предложе

ние ще 

допринес

е за 

постиган

ето на 

общите 

цели на 

програма

та; 

 

в)прогноз

ен 

бюджет 

 

 

ОП „Региони в растеж“ 

2014-2020 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална 

инфраструктура“ 

ПРОЦЕДУРА: 

Основната  цел  на  настоящата  процедура  е да осигури подходяща и 

ефективна социална инфраструктура, допринасяща за  предоставяне  на  нов  

вид  резидентни  и  съпътстващи  услуги  в  общността, включително  и  

здравно-социални,  които  да  заменят  институционалния  модел  на грижа за 

деца. 

Конкретни цели:   

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

(100%) за Община 

Враца 1 566 550 лв. 

Не се изисква 

Конкретни 

бенефициенти:   

Компонент 1: 

Общини – 

вкл.Община 

Враца, съгласно 

1-ви краен 

срок - 

03.08.2017   
2-ри краен 

срок - 

03.11.2017  
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BG16RFOP001-5.001  
„ПОДКРЕПА ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИ-

ЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА 

ДЕЦА” 

•Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и 

младежите, настанени  в  ДДЛРГ,  ДМСГД,  включително  и  за  децата  с  

увреждания  и  децата  с потребност от постоянна медицинска грижа; 

•Да  се  подкрепи  осигуряването  на  инфраструктура  за  услуги  в  общността  

за  деца  и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в 

семейна среда и Картата на резидентните услуги. 

Правилата,  които  ще  се  прилагат  по  отношение  на  консултативните,  

почасовите  и дневните услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, 

подкрепени по ОПРР 2014-2020, са:  

 със съвкупността от 

дейности, за  чието  предоставяне  е  създадена,  независимо  от  възможна  

промяна  на наименованието й;  

допускане на разширяване  на  обхвата  –  брой  потребители  и  нови  дейности,  

които  надграждат съществуващите;  

–  допускане  при  намаление  на  броя  

на  децата  с увреждания,  получаващи  грижа  и  подкрепа  в  съответните  

центрове,  разширение  на целевата група с пълнолетни младежи с увреждания. 

Правилата,  които  ще  се  прилагат  по  отношение  на  резидентните  

услуги,  подкрепени  по ОПРР 2014-2020, са:  

 със съвкупността от 

дейности, за  чието  предоставяне  е  създадена,  независимо  от  възможна  

промяна  на наименованието й;  

 деца  на  

пълнолетни  лица  – лица с увреждания или стари хора, в случай на:  

o  липса на непълнолетни потребители на услугата;  

o  значително намаление на броя на децата, ползващи резидентната услуга, 

което прави поддържането й като услуга за деца неефективно.  

 деца с увреждания 

на деца без увреждания и обратно, в случай на:  

o  липса на потребители на услугата от целевата група, за която е създадена;  

o  наличие  на  повече  потребители  от  другата  целева  група  деца  и  липса  

на достатъчно места в услугите, предназначени за тях.  

Профилирането  на  услугите  в  дадена  група  резидентни  услуги  по  

признаци  възраст  и потребност от постоянни медицински грижи, не се счита за 

промяна на характера на услугата.   

Във  всеки  отделен  случай  прилагането  на  изключенията  от  общите  

съфинансиране, но 

бенефициентът се 

задължава да 

поддържа 

съответните услуги 
минимум  5  години  

след  датата  на  

приключване  на 

дейностите  по  

проекта  и  

верификация  на  

искането  за  

окончателно  

плащане  от страна 

на УО. 

Размер на резерва за  

изпълнение спрямо  

етапната цел на  

приоритетна ос     

597 296,39 лв. 

Индивидуална 

етапна цел за 2018 г.   

(верифицирани от 

УО на ОПРР 

средства до 30  

септември 2018 г.) 

220 883,55 лв. 

В  случай,  че  

конкретен  

бенефициент  не  е  

постигнал 

индивидуалната  си  

етапна  цел  на  

верифицирани  от  

УО  на  ОПРР  

средства  до 

30.09.2018 г.,  УО  на  

Картата на 

услугите за  

подкрепа в 

общността и в 

семейна среда и  

Картата на 

резидентните 

услуги. 

Компонент 2: 

Министерство 

на 

здравеопазване 

Конкретните  

бенефициенти 

следва да 

изградят всички 

услуги, които са 

предвидени да  

се  подкрепят  на  

тяхната  

територия  

съгласно  

Картата  на  

услугите  за  

подкрепа  в  

общността  и  в  

семейна  среда  и  

Картата  на  

резидентните  

услуги.  В  

зависимост  от  

проектната 

готовност на 

бенефициентите, 

услугите могат 

да бъдат 

разделени в едно 

До  03  

август  

2017  г.  
конкретни

ят  

бенефицие

нт  е  

длъжен  да  

подаде  

проектни  

предложен

ия  в  

размер  на  

минимум  

50%  от  

бюджета  

на  БФП,  

който  му  

е  

определен  

съгласно  

Насоките 

за 

кандидатст

ване. 

 

Кандидатс

тването се 

осъществя

ва по 

електроне

н път чрез  

Модула  за  

електронн

и  услуги  

на  

Информац
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правила  за осигуряване на устойчивост на услугите във вида и обхвата, в които 

са създадени, ще се  оценява  индивидуално  и  въз  основа  на  становище  на  

Министерството  на  труда  и социалната политика.   

Допустими дейности: 

1.Разширяване/преустройство/ремонт  на  материалната  база  на  съществуващи 

центрове за обществена подкрепа, включително прилежащо дворно 

пространство (ако е приложимо) с оглед разширяване на дейността им съгласно 

Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;  

2.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд за изграждане  на  нови  Центрове  за  обществена  

подкрепа/Общностни  центрове  за деца  и  семейства,  включително  

прилежащо  дворно  пространство  (ако  е  приложимо) съгласно Картата на 

услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.   

Ново  строителство  на  ЦОП/Общностен  център  се  допуска,  при  доказана  

необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, която 

да  може  с  по-малко  средства  от  тези,  необходими  за  ново  строителство,  

да  се ремонтира,  преустрои  и/или  реконструира,  по  начин,  че  да  е  

подходяща  и  да отговаря на функционалните изисквания за услугата.  

3.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд  за създаване  на  дневни  центрове  за  подкрепа  на  деца  с  

тежки  множествени увреждания и техните семейства, включително прилежащо 

дворно пространство (ако е  приложимо)  съгласно  Картата  на  услугите  за  

подкрепа  в  общността  и  в  семейна среда;  

Ново строителство на Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки 

множествени увреждания  и  техните  семейства  се  допуска,  при  доказана  

необходимост  и  в случай че в рамките на общината няма материална база, 

която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, 

да се ремонтира, преустрои и/или  реконструира,  по  начин,  че  да  е  

подходяща  и  да  отговаря  на функционалните изисквания за услугата.  

4.Разширяване/преустройство/ремонт  на  материалната  база  на  съществуващи  

дневни центрове  за  деца  с  увреждания  и  центрове  за  социална  

рехабилитация  и интеграция, включително прилежащо дворно пространство 

(ако е приложимо) с оглед разширяване  на  дейността  им и  превръщането  им  

в  дневни  центрове  за  подкрепа  на деца  с  увреждания  и  техните  семейства  

съгласно  Картата  на  услугите  за  подкрепа  в общността и в семейна среда;  

5.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд  за изграждане  на  дневни  центрове  за  подкрепа  на  деца  с  

ОПРР си  запазва  

правото  да  

ревизира  

определения  общ  

ресурс  на БФП  

(100%)  за  

съответния  

конкретен  

бенефициент  и  

размера  на  

предоставената  до 

момента 

безвъзмездна 

финансова помощ по 

сключените 

договори за БФП с 

размера на 

средствата, които 

бенефициентът не е 

постигнал като 

верифицирани от УО 

на ОПРР до  

този  момент  (и  

които  в  тази  връзка  

следва  да  бъдат  

поети  като  собствен  

принос  от страна на 

съответния 

конкретен 

бенефициент). 

или  

няколко  

проектни  

предложения  с  

общ  размер  на  

БФП  по  

проектите  до  

максималната 
прогнозна  

стойност,  

посочена  в  

приоритизирани

я  списък  в  

Насоките  за  

кандидатстване  

за  съответния  

конкретен  

бенефициент.   

 

ионната  

система  за  

управлени

е  и  

наблюдени

е  

„ИСУН 

2020“ на 

електроне

н адрес 

https://eumi

s2020.gove

rnment.bg. 
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увреждания  и  техните семейства, включително прилежащо дворно 

пространство (ако е приложимо) съгласно Картата на услугите за подкрепа в 

общността и в семейна среда;   

Ново  строителство  на  Дневни  центрове  за  подкрепа  на  деца  с  увреждания  

и техните  семейства  се  допуска,  при  доказана  необходимост  и  в  случай  че  

в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко 

средства от тези,  необходими  за  ново  строителство,  да  се  ремонтира,  

преустрои  и/или реконструира,  по  начин,  че  да  е  подходяща  и  да  отговаря  

на  функционалните изисквания за услугата.  

6.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд  за изграждане  на  инфраструктура  за  нови  социални  услуги  в  

общността  от резидентен тип за деца и младежи без увреждания, включително 

прилежащо дворно пространство  (ако  е  приложимо)  съгласно  Картата  на  

резидентните  услуги,  както следва:    

o  Център за настаняване от семеен тип за деца;  

o  Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;  

o  Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.    

Допуска се ново строителство на ЦНСТ/Преходно/Наблюдавано жилище само 

по изключение, в случай че в рамките на общината няма материална база, която 

да може  с  по-малко  средства  от  тези,  необходими  за  ново  строителство,  да  

се ремонтира,  преустрои  и/или  реконструира,  по  начин,  че  да  е  подходяща  

и  да отговаря на функционалните изисквания за услугите  

7.Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден 

фонд за изграждане  на  центрове  за  специализирана  здравно-социална  грижа  

за  деца, включително прилежащо дворно пространство (ако е приложимо) 

съгласно Картата на резидентните услуги,  както следва:    

o  Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания  

с потребност от постоянни медицински грижи;  

o  Център  за  специализирана  здравно-социална  грижа  за  деца  с  високо- 

рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;  

-  Доставка  и  монтаж  на  оборудване  и  обзавеждане  за  горепосочените  

сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;  

-  Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите 

сгради/помещения. 

8.Дейности за информация и комуникация по проекта (задължителна дейност). 

В  рамките  на  настоящата  процедура  конкретните  бенефициенти  следва  да  

създадат  всички  услуги,  които  са  предвидени  да  се  изградят  на  
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тяхната територия  съгласно  Картата  на  услугите  за  подкрепа  в  общността  

и  в  семейна среда и Картата на резидентните услуги. За община Враца 

услугите са 5,  както следва: 

Услуги за подкрепа в общността и в семейна среда: 

 Нови* ЦОП/ Общностни центрове за деца и семейства (до 4 места за 

спешно настаняване) – 1; 

 Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени 

увреждания и техните семейства – 1. 

*Изграждането  на  предвидените  в  картите  нови  услуги   може  да  бъде 

реализирано  както  чрез  ново  строителство,  така  и  чрез  извършване  на 

ремонт/реконструкция  на  съществуваща  материална  база,  в  която  да  се  

предоставя новата услуга. 

Резидентни услуги: 

 Нови   ЦНСТ за деца – 1; 

 Нови Преходни жилища за деца от 15 до 18-годишна възраст -1; 

 Нови Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. – 1. 

ВАЖНО: 

1. В  случай  че  конкретният  бенефициент  реши  да  представи  всяка  услуга  

в отделно проектно предложение, то максималният размер на БФП за проекта 

следва да е до  размера  на  индикативната  стойност,  определена  за  услугата  

в  таблицата  по-долу.  

При  комбиниране  на  няколко  услуги  в  един  проект,  максималният  

размерна  БФП  за проекта  следва  да  е  сбор  от  индикативните  стойности  на  

отделните  услуги,  като  по отношение  на  определяне  на  стойността  на  

конкретните  услуги,  бенефициентът  не  е длъжен да се съобразява с 

посочената индикативна стойност за услугата.   

Услуга (вид)                                                                  Индикативна стойност 

-Нови  Центрове  за  обществена  

подкрепа/Общностни  центрове  за  деца  и                до 321 500,00 лв. 

семейства    (до  4  места  за  спешно  
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настаняване); 

- Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с          до 430 000,00 лв. 

тежки  множествени  увреждания  и  техните              
семейства; 

- Нови Центрове за настаняване от семеен  тип         до 400 050,00 лв. 

за деца; 

- Нови  Преходни  жилища  за  деца  от  15  до       до 290 000,00 лв. 

18-годишна възраст; 

- Нови Наблюдавани жилища за младежи от          до 125 000,00 лв. 

18 до 21 г. 

2.Изграждането  на  инфраструктурата  следва  да  бъде  в  съответствие  

с  разработените  и утвърдени от Министерство на труда и социалната 

политика функционални изисквания и насоки за изграждане на 

инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за 

деинституционализация и живот в общността. Функционалните 

изисквания са приложение /Приложение Н/ към Насоките за 

кандидатстване. 

3.Не се допуска изграждане на резидентни социални и интегрирани 

здравно-социални услуги  в  сградите  на  закрити  или  предстоящи  за  

закриване  специализирани институции  –  сградите  на  бившите  домове  

за  деца  с  увреждания,  бившите  и функциониращите все още домове за 

деца, лишени от родителска грижа и бившите и функциониращите все 

още домове за медико-социални грижи за деца, както и в сградите  на  

лечебни  заведения. 

4.Допустимо  е  разширяването  на  материалната  база  на  

съществуващи  центрове  за обществена  подкрепа  не  само  чрез  

инвестиции  в  основната  сграда,  в  която  се помещава съществуващия 

център, но и чрез ремонт/изграждане на помещения и в друга физическа 

среда, включително и в сградите на съществуващи детски градини и 

учебни заведения. 

5.Всички дейности, обект на интервенция по настоящата процедура, 

трябва задължително да  бъдат  извършвани  върху  общинска  

собственост  и/или  държавна  недвижима собственост,  предоставена  за  

безвъзмездно  ползване  за  нуждите  на  съответната  социална/здравно-



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 

Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 02.10.2017г. 

Изготвил: Дирекция МПП 

24 

социална услуга. 

6.Дейностите  по  изготвяне  на  енергийни  и  технически  обследвания,  

заснемания, технически/работни  проекти,  оценка  на  съответствието  на  

проектите  са подготвителни дейности спрямо основните дейности по 

проекта. В тази връзка в случай че тези дейности са завършени преди 

подаване на проектното предложение, разходите за тях са допустими за 

финансиране в съответствие с допустимите разходи, посочени в 

Условията за кандидатстване. 

7.Всички проекти следва да включват мерки, свързани с подобряване на 

достъпа на хора с  увреждания,  в  съответствие  с  изискванията  на  

Наредба  №4  от  01.07.2009  г.  за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания. 

8.Материалната  база  и  оборудването/обзавеждането  следва  да  

гарантират  безопасна  и сигурна среда за децата и младежите. 

9.Към Пакета документи за кандидатстване към проектното предложение 

трябва да бъде приложено  Решение  на  Общинския  съвет 

 за  кандидатстване  с  проекта  по  настоящата  процедура,  с  което  се  

декларира, че :  

1) поема ангажимент за създаване на съответната социална/здравно-

социална услуга.  

2) до  приключване  на  строително-ремонтните  работи  по  

изпълнението  на  настоящия проект, ще стартира създаването на 

съответната услуга;   

3) услугата  ще  бъде  поддържана  минимум  5  години  след  датата  на  

приключване  на дейностите  по  проекта  и  верификация  на  искането  

за  окончателно  плащане  от страна на УО;  

4) предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 

проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 

датата на приключване на  дейностите  по  проекта  и  верификация  на 

искането  за  окончателно  плащане  от страна на УО“.  

5) поема  ангажимент,  че  до  втория  краен  срок  за  кандидатстване  ще  

бъдат представени  проектни  предложения  за  всички  услуги,  които  са  
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предвидени  да  се изградят  от  конкретния  бенефициент  съгласно  

Картата  на  услугите  за  подкрепа  в общността и в семейна среда и 

Картата на резидентните услуги.  

В случай на съществуваща услуга, следва да се поеме ангажимент само 

по т.3, т.4 и т.5. 

10.С оглед гарантиране съответствие с функционалните изисквания и 

насоки за изграждане на  новата  инфраструктура  към  пакета  

документи  за  кандидатстване  към  проектното предложение трябва да 

бъде приложено и писмо за подкрепа от МТСП:  

 

строително-монтажните  работи  не  изискват  разработването  на  

инвестиционен  проект съгласно ЗУТ);  

  съгласуване  на  технически  или  работен  проект  (в  случаите,  

когато  има разработен готов работен/технически проект с издадено 

разрешение за строеж на етапа на кандидатстване);  

 

В случай че бенефициентът предвижда процедура на инженеринг писмо 

за подкрепа за  съгласуване  на  технически  или  работен  проект  следва  

да  бъде  представено пред УО на ОПРР на етапа на верификация на 

средствата по проекта. 

11.Конкретният  бенефициент  трябва  да  предвиди  строителен  надзор  

от  лицензирана фирма  –  консултант  съгласно  чл.168  ал.2  от  Закона  

за  устройство  на  територията  за проектни предложения, включващи 

строежи от първа до четвърта категория.Завършването на строителството 

и въвеждането в експлоатация се извършва по реда на Закона за 

устройство на територията. 

12.Реализацията на проекти, които касаят ползване или водовземане от 

повърхностни или  подземни  водни  тела,  подлежат  на  разрешителен  

режим,  съгласно  Закона  за водите (ако е приложимо). 

13.Техническата документация няма да бъде предмет на оценка по 

настоящата процедура и в тази връзка не се представя на етапа на 

кандидатстване. Конкретният бенефициент представя декларация  в 
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зависимост от степента на проектната готовност на обекта на 

интервенция и носи  пълната  отговорност  за  качеството  и  пълнотата  

на  разработената  техническа документация, включително за 

законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в 

качеството му на Възложител по проекта. Задължение  на  конкретния  

бенефициент  е  да  съхранява  към  всяко  проектно  предложение 

техническата  документация  в  целия  й  наличен  обем  (скица  на  имота  

за  застрояване, архитектурно заснемане с обяснителна записка, 

технически или работен проект съгласно Закона  за  устройство  на  

територията,  Наредба  №4  за  обхвата  и  съдържанието  на 

инвестиционните проекти, придружен от КС на проектантите по 

приложимите части и подробна  количествено-стойностна  сметка  по  

видове  СМР, оценка  на  съответствието със  съществените  изисквания  

към  строежите)  и  свързаната  с  нея  налична документация 

(съгласувания, одобрения и разрешения и др.), която се представя на 

етапа на верификация на разходите.   

14.Ръководителят  на  инфраструктурен  проект,  финансиран  по  ОП 

„Региони в растеж” трябва да отговаря на следните изисквания:   

- Да има  висше образование с образователно-квалификационна степен 

бакалавър или магистър  с  не  по-малко  от  3  години  професионален  

опит  в  управлението  и/или изпълнението,  координацията,  контрола  и  

администрирането  на  инфраструктурни проекти. 

15.Планираната продължителност на всеки проект, включително 

дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца. 

НАЦИОНАЛЕН 

ДОВЕРИТЕЛЕН 

ЕКОФОНД 

 

Програма за набиране 

на проекти по 

Инвестиционна 

програма за климата 

(ИПК) 

Целта на настоящата публична покана е да се оформи портфейл от проекти, 

които да бъдат финансирани за намаляване емисиите на парникови газове. 

Финансират се проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в 

сгради и други обекти публична държавна или публична общинска собственост. 

Допустими са  изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на 

дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ по прибори за 

измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура с понижение”, 

ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради и други. 

По ИПК ще се приемат проекти, които ще се финансират на базата на 

стойността на инвестицията, необходима за намаляване на емисиите на 

Начини и размер на 

финансиране: 

За публични 

институции 

(държавни органи, 

общини), 

финансирането e - 

до 85 % от 

инвестиционните 

разходи. 

Бенефициери по 

тези проекти 

могат да бъдат: 

публични 

институции 

(държавни 

органи, 

общини), 

регистрираните 

вероизповедания

Без срок 

за 

кандидатс

тване 

 

Заявление 

за проявен 

интерес за 

финансира

не на 
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парниковите газове, на базата на извършен енергиен одит и изготвен съответен 

инвестиционен проект съгласно българското законодателство. 

Одобрението на всеки проект се осъществява на две основни фази: 

Фаза 1: Предварителен подбор на проекти чрез прилагането на предварително 

обявени задължителни изисквания за съответствие. 

Проектите се представят в приложения формат на Заявление за проявен интерес 

за финансиране на проект в рамките на ИПК. За всяко получено заявление ще 

бъде изпратен отговор за потвърждение на получаването и ще бъде издаден 

входящ номер само при съответствие на съдържанието на подадените 

документи с изискванията. НДЕФ си запазва правото след преглед на 

заявлението да изиска допълнителна информация или обосновано да остави за 

преразглеждане заявлението за интерес. 

Фаза 2: Оценка и класиране на проекти по предварително обявени изисквания 

за кандидатстване, методика и критерии за оценка и подбор 

Кандидатите, преминали успешно проверката за съответствие, подават 

Формуляр за кандидатстване по образец. 

 

В този процент влиза 

финансиране на 

СМР, както и 

авторски и 

строителен надзор и 

инвеститорски 

контрол, стойността 

на които общо може 

да достига до 3% от 

стойността на СМР. 

В Указанията не са 

посочени 

индикативни 

стойности на 

проектите. 

, лица, 

регистрирани по 

ЗЮЛНЦ, както и 

други 

юридически 

лица, създадени 

за задоволяване 

на обществени 

интереси 

(научни 

организации, 

културни 

институти, 

читалища, 

професионални 
камари и др.) 

 

проект в 

рамките на 

ИПК се 

изпраща в 

електроне

н вид на 

ecofund@e

cofund-

bg.org 

mailto:ecofund@ecofund-bg.org
mailto:ecofund@ecofund-bg.org
mailto:ecofund@ecofund-bg.org

