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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 

документ

ите 

Програма за 

транснационално 

сътрудничество „Дунав 

2014-2020“ 

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е 

финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи 

свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в 

специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и 

да изградят ефективни връзки между властите и организациите в 

Дунавския регион. 

Регионите, които програмата обхваща са на територията на 9 държави-

членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални 

провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, 

Словения и Словакия и 3 държави кандидат-членки: Босна и 

Херцеговина, Сърбия, и Черна гора. Молдова и четири области от 

Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) 

също могат да участват в програмата с финансиране от страна на 

Европейския инструмент за съседство. 

Общият размер на 

средствата 

възлиза на 262 989 

839 евро, 

осигурени от 

Европейския фонд 

за регионално 

развитие, 

Инструмента за 

предприсъединител

на помощ, и 

национално 

съфинансиране. 

Предвижда се и 

финансиране от 

Бенефициенти 

по програмата 

могат да бъдат 

национални, 

регионални и 

местни власти, 

както и 

неправителстве

ни и частни 

организации. 

 

 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

документ

ите – 06. 

06. 2017 
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Втората проектна покана е отворена в Специфични цели 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4 и 3.2, и е ограничена до теми в другите специфични цели, без 4.1, 

за която няма да се отнася написаното. 

СЦ 1.1 – Отворена – Разпространение на резултати от изследвания и 

технологичен трансфер; клъстерна политика, международно 

сътрудничество между клъстери, основано на смарт подходи; 

управление на интелектуална собственост за подпомагане на иновации. 

СЦ 1.2 – Отворена (неуточнено)  

СЦ 2.1 – Отворена – ограничена до превенция при наводнения. 

(мониторинг/системи за ранно предупреждаване; превантивни решения); 

управление качеството на водата (синхронизиран мониторинг, система 

за оценка, мерки за намаляване на опасността от замърсяване с опасни 

вещества; по-ефикасни мерки за пречистване на водата). 

СЦ 2.2 – Отворена (неуточнено) 

СЦ 2.3 – Отворена (неуточнено) 

СЦ 2.4 – Отворена (неуточнено) 

СЦ 3.1 – Отворена – мулти/интермоделни съоражения (насочени най-

вече, но не само, до железопътен и въздушен транспорт); транспортна 

сигурност (включваща и интелигентни транспортни системи, ако са 

налични); модернизация на транспортните паркове, свързаност със 

селските райони и подобряване на обществения транспорт. 

СЦ 3.2 – Отворена (неуточнено) 

СЦ 4.1 – Затворена  

Европейския 

инструмент за 

съседство. 
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Документите, необходими за кандидатстването, са публикувани на 

страницата на програмата. 

Пакет с документи, необходими на кандидатстващия 

Дунавската транснационална програма предоставя на заинтересованите 

страни и на потенциалните кандидати подходяща информация с високо 

качество. Пакета документи съдържа следните документи: Документи за 

сътрудничество, Наръчник на кандидатстващия, Обявление за 

кандидатстване, чернова на Форма за кандидатстване, Насоки за 

кандидатстване, декларации и други документи. Всички документи са 

публикувани на сайта на програмата.  

Помощ от Съвместния секретариат  

Всеки участник има право да се консултира индивидуално с Съвместния 

секретариат. Препоръчва се проектите в ранен етап на разработка да 

бъдат отнасяни до Националния оператор (Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството). Консултация може да бъде 

изискана само след изпращане на имейл с обобщаваща бележка по 

проекта.  

Имейлите за контакт са предоставени на сайта на програмата. 

Финансов инструмент 

С цел подпомагане на кандидатстващите, експертите от Съвместния 

секретариат разработиха инструмент, базиран на Excel, чрез който 

кандидатстващите да определят финансовата си рентабилност. Не е 

задължителен за употреба, тъй като Съвместния секретариат има 

финалната дума по финансовата оценка.  
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На страницата на програмата е предоставен линк за изтегляне на 

инструмента. 

Линк към ЕСДР (Европейска стратегия за дунавския регион) 

С цел улесняване работата на кандидатстващите при търсенето на 

актуална информация относно ЕСДР, експертите от Съвместния 

секретариат предоставят директна връзка между уебсайта на ДТП и 

ЕСДР, където може да се следи прогреса на приоритетните зони. 

 

 

 

ОП „Региони в растеж“ 

2014-2020 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална 

инфраструктура“ 

ПРОЦЕДУРА: 

BG16RFOP001-5.001  
„ПОДКРЕПА ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИ-

ЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА 

ДЕЦА” 

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:   

•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:  

  Гарантиране на запазване на характера на новата услуга със съвкупността от 

дейности, за  чието  предоставяне  е  създадена,  независимо  от  възможна  

промяна  на наименованието й;  

  Недопускане на намаление на обхвата на дейностите в новата услуга, но 

допускане на разширяване  на  обхвата  –  брой  потребители  и  нови  

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

(100%) за Община 

Враца 1 566 550 лв. 

Не се изисква 

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 

Конкретни 

бенефициенти:   

Компонент 1: 

Общини – 

вкл.Община 

Враца, съгласно 

Картата на 

услугите за  

подкрепа в 

общността и в 

семейна среда и  

Картата на 

резидентните 

услуги. 

Компонент 2: 

Министерство 

на 

здравеопазване 

Конкретните  

бенефициенти 

1-ви краен 

срок - 

03.08.2017   
2-ри краен 

срок - 

03.11.2017  

До  03  

август  

2017  г.  
конкретни

ят  

бенефицие

нт  е  

длъжен  да  

подаде  

проектни  

предложен

ия  в  

размер  на  

минимум  
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дейности,  които  надграждат съществуващите;  

  За  услугите  за  деца  с  увреждания  –  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:  

  Гарантиране на запазване на характера на новата услуга със съвкупността от 

дейности, за  чието  предоставяне  е  създадена,  независимо  от  възможна  

промяна  на наименованието й;  

  Допускане  на  промяна  на  целевата  група  на  услугата  от  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.  

  Допускане на промяна на целевата група на услугата от 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  

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  

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  

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 

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 

или  

няколко  

проектни  

предложения  с  

общ  размер  на  

БФП  по  

проектите  до  

максималната 
прогнозна  

стойност,  

посочена  в  

приоритизирани

я  списък  в  

Насоките  за  

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

ионната  

система  за  

управлени

е  и  

наблюдени

е  

„ИСУН 

2020“ на 

електроне

н адрес 

https://eumi

s2020.gove

rnment.bg. 
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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  

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  

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). 

кандидатстване  

за  съответния  

конкретен  

бенефициент.   
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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  

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  
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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  

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 
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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-

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 
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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  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:  

  за съгласуване на местоположението на сградния фонд;  

  за  съгласуване  на  обяснителна  записка  (в  случаите,  когато  
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строително-монтажните  работи  не  изискват  разработването  на  

инвестиционен  проект съгласно ЗУТ);  

  за  съгласуване  на  технически  или  работен  проект  (в  случаите,  

когато  има разработен готов работен/технически проект с издадено 

разрешение за строеж на етапа на кандидатстване);  

 за съгласуване на списък на предвиденото оборудване/ обзавеждане;  

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 

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 
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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. 

Финансов механизъм 

на европейското 

икономическо 

пространство 

В Брюксел e обявен стартът на Фонда за младежка заетост по ФМ на 

ЕИП и НФМ.  

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предоставят общо 60,6 милиона евро 

за период от седем години в подкрепа на транснационални проекти 

насочени към устойчива и качествена младежка заетост. Целта на фонда 

е да финансира пилотни проекти, които ще помогнат на младежите да 

намират работа, както и за обмен на добри практики от една държава в 

друга. Предвидени са средства и за изследвания. 

Цели на проекта: 

- Целевата група са хора между 15 и 29 години, като акцента е 

върху тези между 25 и 29. 

- Препоръчаните мерки са: добри практики за развитие на стабилни 

работни места, иновативни решения за обучение на трайно 

безработни младежи, използвайки иновативни технологии, 

разширяване на кръга на заинтересованите страни – социални или 

младежки институции, психолози. 

- Включване на нетипични работодатели – НПО, граждански 

организации, малки и средни предприятия. 

- Разработване на стратегии. 

- Развитие на социалното предприемачество. 

Мин. – 1 млн. Евро 

(85% финансиране 

на НФМ, 15% от 

партньорите) 

Допустими 

кандидати: 

- Общински 

администрации, 

сдружения на 

общини, 

организации с 

общинско 

участие. 

- Областни 

администрации, 

сдружения и 

организации с 

участие на 

администрациит

е. 

- Учреждения на 

централната 

власт. 

- Публични или 

частни учебни 

или 

-  Краен 

срок за 

подаване 

на 

документи

те –  1 

август 

2017 г. 

- 

Продължи

телност на 

проекта – 

от датата 

на 

подписван

е на 

договора 

до 30 

април 

2024. 
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- Подпомагане на млади предприемачи. 

- Обучение на цялото семейство. 

- Нов менторски подход. 

- Експериментална педагогика. 

- Разработка на гъвкави решения. 

- Комбиниране на формално и неформално образование. 

- Учене чрез работа. 

- Стратегии спрямо пола. 

Подпомагани сфери: 

- Иновации и изследвания. 

- Трансфер на добри практики. 

- Анализи и проучвания. 

Дейности по проекта: 

Иновации и изследвания: 

Тук се търсят проекти, които се фокусират върху нови, 

експериментални решения за справяне с безработицата сред целевата 

група и за създаване на нови, устойчиви работни места за младите 

хора. 

Насърчават се нови решения и нестандартни практики. 

Кандидатстващите в тази насока трябва да са наясно, че идеите им са 

нови за сферата, сектора, целевата група и страната, в която се 

изпълняват. 

Проектния консорциуми, които иска да тестват да получат и тестват 

практики, които са приложени и тествани от други, трябва да 

кандидатстват по направление „Трансфер на знания и добри 

практики“. 

 

Трансфер на знания и добри практики 

Тук Фонда търси проект, целящи споделяне на добри практики и 

знания в сферата на младежката заетост между страните, работещи 

по Механизма. Крайната цел е създаването на нови работни места и 

намаляване на трайната безработица при младежите от целевата 

група или страните-участнички. 

изследователски 

центрове. 

- Публични 

организации, 

НПО, социални 

предприятия. 

- Частни 

компании и 

сдружения. 

- Социални 

партньорства. 
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Трябва да се вземе в предвид, че за да се постигне успешен трансфер 

на добра практика от една страна в друга , трябва да се направят 

специфични анализи на страната – приемник, структурата и 

условията, при които е работила, както и предложения как ще работи 

в новите условия. 

 

Анализи и проучвания 

В последните години, страните-членки на ЕС насочиха сериозни 

суми към сериозни инициативи, насочени към безработните млади 

хора и тези, които не се обучават, учат или работят. Липсват, обаче, 

проучвания, които да оценка на тези нови инициативи, както и за 

изграждането на капацитет от страна на националните агенции, с 

който да се изготвят проучвания на резултатите. Тъй като такива 

инициативи действат на територията на много от страните-членки на 

ЕС, Фондът ще финансира международни мрежи за проучвания, 

които да споделят знания (идеи, теории, практики и упражнения) за 

това как да се правят оценки на влиянието в страните, допустими за 

финансиране по НФМ. Включването на експертни партньори от 

другите страни-членки на ЕС, страни-донори и международни 

организации също трябва да бъде обмислено. Фондът приветства 

съвместни кандидатури от страна научни центрове, имащи 

намерението да повишат капацитета си с докторанти в сферата на 

оценките на влиянието.  

Международните анализи и оценки на инициативи, насочени към 

трайно безработни, неучещи и необучаващи се хора на 25 и повече 

години, са приоритет на фонда.  

Фондът предвижда анализ на, но не се ограничава до, следните 

инициативи: 

- Обучения (оценка на новите програми и модули във формалното 

и неформалното образование, придобиване на търсени на пазара на 

труда умения). 

- Връщане на отпадналите обратно на училище. 

- Предприемачество (оценка на обучения по предприемачество). 
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- Работодателство (оценка на публичните услуги и инициативи, 

включващи консултации и помощ при търсене на работа). 

- Програми за субсидии на заплати или сходни услуги. 

- Социално и финансово подпомагане на млади безработни. 

- Общностни инициативи. 

- Специални инициативи, насочени към най-уязвимите групи. 

Документи: 

- Обобщаваща бележка с приоритетите на проекта (международен 

проект, с целеви подход, насочен към резултатите и даващ решения 

на проблемите на целевата група). Целите на проекта и нуждите на 

целевата група трябва да са ясно обяснени. Трябва да съдържа ясна 

обосновка на заложените дейности, проучванията и собствения опит 

в тази сфера. Бланката за обобщаващата бележка е прикачена към 

поканата за участие. Трябва да е написана на английски, а бюджета 

да е в Евро. 

- Елементите, зададени в обобщаващата бележка, могат да бъдат 

сериозно променени в пълната проектна апликация, оформяща 

Стъпка 2. Партньорите по проекта, включени в обобщаващата 

бележка, трябва да присъстват и тук. Може да има и нови партньори. 

Разликите в проектобюджета не трябва да са големи. Всеки 

консорциум от партньори може да участва само с една обобщаваща 

бележка. На партньорите не се разрешава да участват с други 

консорциуми по същата покана.  

- Крайния срок за подаване на концептуалните бележки чрез 

платформата на Фонда (EGREG) е 01. 08. 2017 г., 12:00 

Централноевропейско време. Не се разрешават промени по 

обобщаващата бележка след изтичане на крайния срок за подаване. 

Програмата за 

трансгранично 

сътрудничество между 

Румъния и България 

 

Кандидатстването ще се осъществи по електронен път в два етапа: 

подаване на Заявление за интерес и предоставяне на пълна форма за 

кандидатстване от одобрените след първия етап бенефициенти. Всеки 

кандидат ще получи по електронен път официално потвърждение за 

регистрирането в системата на подаденото от него Заявление за 

интерес.Втората фаза за ще се състои в подаване на пълната форма 

По-долу е 

информацията за 

рамките на 

бюджета за 

съответната 

приоритетна ос и 

Кандидатите 

трябва да 

отговарят на 

следните 

критерии: 

1.Румънски 

Крайната 

дата за 

подаване 

на 

Ззаявлени

е за 
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кандидатстване.  

Възможно е да се кандидатства както по „меки” мерки (проучвания, 

стратегии, семинари, ноу-хау обмен), така и по „твърди” мерки 

(строителство или включващи инвестиции с конкретно въздействие на 

трансграничния регион, или такива, в които повече от половината 

бюджет е за закупуване на оборудване). 

Фаза 1 Заявление за интерес. 

Трябва да се предостави попълнено Заявление за интерес заедно с 

приложения EOI 1-6. В случай, че повече от 3 приложения не бъдат 

изпратени, заявленията ще бъдат директно отхвърлени. Изпраща се 

електронно и трябва да съдържа следните опорни точки: 

- Резюме на проекта и бюджета; 

- Партньори ( може да се промени във втората фаза само при 

наличието на форсмажорни обстоятелства ); 

- Значение на проекта за трансграничното сътрудничество; 

- !!! фокус – очаквани резултати и основни изводи относно приноса 

на програмата; 

Максималният брой бенефициенти може да бъде не повече от 5          

( включително водещият бенефициент ). 

За да бъде допустим проекта, трябва да се отговаря на три критерии: 

- Допустимост на кандидата 

- Допустимост на разходите  

- Допустимост на дейностите 

Разходите трябва да бъдат изцяло в областта на кандидатстване. 

Възможно е не повече от 20% да не бъдат в тази област, но трябва да 

са взаимосвързани и от полза на трансграничното сътрудничество. 

Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“ 

Специфична цел 1.1 Подобряване на планирането, разработването и 

координирането на трансграничните транспортни системи. 

Индикативни операции: 

цел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

проекта 

При „меки” мерки 

общата финансова 

помощ е в размер 

между 150 000 и 

или български 

нетърговски 

органи; 

2.Неправителст

вени 

организации, 

органи на 

местната и 

централната 

власт, трябва 

да отговарят на 

следните 

критерии: 

3.Да бъдат със 

седалище в 

допустимия 

трансграничен 

регион или да 

имат такъв 

район на 

компетентност, 

или да имат 

клонове в тези 

области; 

4. Да бъдат 

пряко 

отговорни за 

управлението 

на проекта, а не 

като 

посредници; 

5. Да назначат 

интерес е 

15 Май 

2017, 

16:00 

часа. 

За 

втората 

фаза ще 

има нов 

краен 

срок. Той 

ще бъде 

най – 

малко 

месец и 

половина 

по – 

късно 

спрямо 

срока по 

първата 

фаза.  
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- Разработването на трансгранични стратегии, свързани с  оценка и 

проучвания на въздействието върху околната среда, както и при 

свързването на автомагистралите с второстепенните и 

третостепенните пътища, с цел да бъде оптимизирана 

инфраструктурата и логистиката;. 

- Разработване на стратегия за подобряването на мобилността на 

хората в неравностойно положение; 

- Подобряване на сътрудничеството между автотранспортните 

фирми (чрез предоставяне на информация), осигуряващи 

обществения транспорт, с цел да се подобри обслужването на 

клиентите;. 

- Изграждане на велоалеи и подобни вторични и третични пътни 

връзки; 

- Създаване на интелигентна система за управление на трафика ( 

отчитане на задръствания, закъснения, ремонти и т.н.); 

При „меки” мерки продължителността е 18 месеца от стартирането на 

проекта. 

При „твърди” мерки продължителността е  36 месеца от стартирането 

на проекта. 

 

Специфична цел 1.2 Повишаване безопасността на водния 

транспорт и морските транспортни пътища. 

За действията отбелязани със * трябва да се спазват следните условия: 

- бенефициентите могат да бъдат само публични органи, които 

имат право да обявят дадена услуга като услуга от "общ 

икономически интерес", а когато се кандидатства за проекта, 

услугата трябва да бъде определена чрез юридически / 

административен акт като "услуга от общ икономически интерес 

"; 

- инфраструктурата за изпълнение на проекта трябва да е 

500 000 евро. 

При „твърди” 

мерки общата 

финансова помощ е 

в размер между 500 

000 и 8 000 000 

евро, в случай за 

изграждане на 

изцяло нов път – 

до 10 000 000 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

проекта 

При „меки” мерки 

общата финансова 

помощ е в размер 

между 150 000 и 

500 000 евро. 

При „твърди” 

мерки общата 

финансова помощ е 

в размер между 500 

000 и 6 000 000 

евро. 

 

за всеки проект 

водещ 

бенефициент 

по него; 

6. Има 

стабилни и 

достатъчни 

източници на 

финансиране; 

7. Да може да 

докаже 

възможността 

си да управлява 

проекта за 

частта, за която 

кандидатства 

за субсидиране; 

8. Да бъде 

институция, 

която може да 

осъществява 

действия в 

разрешен 

регион; 

9. Да не са се 

възползвали от 

финансова 

подкрепа от 

публичните 

фондове 5 

години преди 

крайния срок за 
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собственост на държавния орган, само управлението и услугите 

могат да бъдат възложени на частни лица чрез обществена 

поръчка и само при условие, че те заплащат пропорционалната 

пазарна такса за предоставяне на тази услуга, и само по такъв 

начин, че наемът за управлението на инфраструктурата и 

възнаграждението за  услугите, изплатени от частната фирма, са 

на пазарна цена; 

- бенефициентът е длъжен да предвиди в договора, че всички 

възстановителни работи ще бъдат извършени от частната фирма, 

на която е възложена поръчката; 

Индикативни операции: 

- Обмяна на опит: съвместни семинари, учебни посещения, 

изследвания и обучения, водещи до прилагането на нови методи, 

свързани с поддържането на плавателността на река Дунав и  

Черно море през зимата; 

- Инвестиране ( в инфраструктура и оборудване) в подобряване на 

товарния и пътническия речен и морски транспорт на 

трансгранично ниво *; 

- Разработване на интегрирани планове и мерки с цел подобряване

условията за плаване по река Дунав и Черно море в трансграничния

район (например съвместни предпроектни проучвания; инженерно

планиране, морфологични и хидродинамични изследвания

установяването на условията за натрупването на седиментни скали

по регулиране на реки и да се въведе система за речни информационни

услуги и разработване на морски пространствени планове (MSP) за Черно

море); 

- Разработване и изпълнение на съвместни координирани 

стратегии, инструменти и пилотни приложения за подобряване на 

развитието на мултимодални възли и пристанищни услуги; 

При „меки” мерки продължителността е 18 месеца от стартирането на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

проекта 

подаване на 

проектното 

предложение  

за еднакъв 

проект от 

гледна точка на 

целите, 

дейностите или 

резултатите; 
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проекта. 

При „твърди” мерки продължителността е  36 месеца от стартирането 

на проекта. 

 

Приоритетна ос 2 „Зелен регион“. 

Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивото използване на 

природните ресурси и културното наследство. 

 

Индикативни операции: 

- Подготовка на съвместни проучвания, стратегии, планове за 

управление и т.н. в областта на културното наследство и 

природните богатства; 

- Повишаване на информираността по отношение на опазването и 

насърчаването на развитието на природнитe ресурси и 

културното наследство; 

- Запазване, популяризиране и развитие на нематериалното 

културно наследство, най-вече чрез културни събития с 

трансгранично измерение *; 

- Подкрепа за популяризиране и използване на потенциала на 

културното наследство и природните ресурси и развитие в 

областта туризма; 

- Модернизиране/изграждане на пътища до природни и културни 

забележителности, които ще бъдат част от туристическите 

маршрути; 

- Реконструкция на културната инфраструктура: възстановяване и 

популяризиране на културните паметници на базата на 

съответните трансгранични стратегии/концепции; 

- Разработване на общи туристически продукти и услуги, базирани 

на природните богатства и културно наследство *; 

- Развитие на координирано управление на природните паркове, 

При „меки” мерки 

общата финансова 

помощ е в размер 

между 150 000 и 

500 000 евро. 

При „твърди” 

мерки общата 

финансова помощ е 

в размер между 300 

000 и 1 500 000 

евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

проекта 
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природни резервати и други защитени територии; 

 

При „меки” мерки продължителността е 18 месеца от стартирането на 

проекта. 

При „твърди” мерки продължителността е  36 месеца от стартирането 

на проекта. 

 

Приоритетна ос 3 „Сигурен регион“ 

Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното управление на риска 

в трансграничния регион. 

Индикативни операции: 

- Повишаване на координацията и ефективността на властите в 

извънредни ситуации, причинени от природни бедствия 

(наводнения, пожари, земетресения, бури), както и създаването на 

общи правила/наредба, относно строителство в районите, които 

са засегнати; 

- Създаване и интегриране на хармонизирани стандарти и системи 

за по-добро прогнозиране на природни бедствия и опасности 

(наводнение, земетресение, пожар, бури), включително 

изготвяне/актуализиране на карти за заплахите,основани на 

екосистемни решения (за равнините, опазване на влажните зони, 

управление на горите); 

- Създаване на хармонизирани интегрирани инструменти за 

предотвратяване и намаляване на риска (включително откриване, 

ранно предупреждение и тревога, картографиране и оценка на 

риска) създаване на съвместни структури за спешни, 

непредвидени ситуации (включително силно специализирани 

звена за реагиране на гражданска защита), и развитие на 

регионално ниво на трансгранична инфраструктура в областта на 

готовността за извънредни ситуации (например транспортни 

При „меки” мерки 

общата финансова 

помощ е в размер 

между 100 000 и 

350 000 евро. 

При „твърди” 

мерки общата 

финансова помощ е 

в размер между 200 

000 и 1 000 000 

евро. 
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аварии, бедствия и т.н.), включително в случаите на рискове, 

свързани с времето (като бури, екстремни температури, горски 

пожари, суша, наводнения) и геофизични рискове (като 

свлачища, земетресения); 

- Разработване на съвместни подробни карти и бази данни, 

показващи природни и технологични рискове и създаването на  

екологични служби за спешна помощ; 

- Обмяна на опит и знания(включително програми и инициативи за 

обучение, базирани в общността, двуезични карти, 

информационни листове, брошури за природни и други 

опасности) целенасочени към специфични целеви групи 

(деца/младежи, проектанти, представители на местните власти и 

т.н.); 

- Извършване на подобрения на регионите със средно и високо 

ниво на риск на опасност, въз основа на екосистемни решения 

(включително: оздравяване и залесяване на речните брегове, 

изграждане на зелена инфраструктура и брегови укрепления, 

изграждане на диги, язовирни стени, залесяване, намаляване на 

пустеещите земи, където има висок риск от суша, презасаждане 

на влажните гори, събиране на дъждовна вода, залесяване); 

- Подкрепа и насърчаване на трансграничните инвестиции в зелена 

инфраструктура, която спомага за намаляване на риска от 

бедствия  (като системи за събиране на дъждовна вода, 

залесяване); 

- Измерване/наблюдение на екологичните параметри, които са 

важни за ранно предупреждение и ефективни мерки за 

намаляванe нивата на вредните емисии, чистотата на водата, 

анализ на почвата и водните проби и т.н., чрез закупуването на 
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общо оборудване и съвместна оценка на резултатите; 

При „меки” мерки продължителността е 18 месеца от стартирането на 

проекта. 

При „твърди” мерки продължителността е  36 месеца от стартирането 

на проекта. 

 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 

МОСВ набира 

предложения за 

иновативни проектни 

предложения, свързани 

с опазване на околната 

среда в рамките на 

Споразумение между 

екоминистерствата на 

България и Германия. 

Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата 

(ограничаване на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност), за 

подобряване качеството на въздуха и водите, опазването на почвите, 

въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно 

използване на ресурсите. 

Допустими за финансиране са инвестиции в екологосъобразни технологии, 

обучения и квалификация на персонал във връзка с инвестиционни проекти и 

дейности за повишаване на информираността. 

Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи 

технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в 

страната, да има моделен характер за подобни последващи проекти, както и 

научноизследователските и развойни дейности да са приключили.  

Цели на проектите: 

• Инвестиции в екологични технологии, които служат за: 

− надминаване нормите за опазване на околната среда; 

− по-добри шансове за иновации; 

− преодоляване на пречки; 

− могат да бъдат приложени в други случаи. 

• икономически ефективни; 

• насърчаване на предприятията за осъществяване на зелени инвестиции; 

•допринасят по-доброто приемане на опазването на околната среда в 

обществото. 

Важни аспекти при подаването на проектни предложения: 

•Проектът да служи като модел в контекста на политиките за опазване на 

околната среда и да е иновативен за България; 

•Достатъчно време за предварителна работа; 

•Главният изпълнител се избира чрез състезателна процедура 

Финансирането е във 

вид на безвъзмездни 

инвестиционни 

грантове и целеви 

заеми. 

Няма твърдо 

определена 

сума/процент на 

отпуснато 

финансиране, очаква 

се и съфинансиране 

от страна на 

инвеститора. 

 

Кандидати могат 

да бъдат 

предприятия, 

общини и 

общински 
предприятия 

31 май 

2017 г. 

Апликацио

нната 

форма се 

подава на 

български 

и на 

немски 

език. 

Документи

те (+ тяхно 

копие нa 

електроне

н носител) 

трябва да  

се 

изпращат 

до 

Министерс

твото на 

околната 

среда и 

водите на 

адрес: 

София 

1000, бул. 
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•Реалистичен времеви план => Средствата са налични на годишна база. 

•Обезпечаване на общото финансиране преди изплащане на средствата. 

Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по 

отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от 

трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна 

помощ. Годишният обем на Програмата за иновации в околната среда на 

Федералното министерство е 2, 5 млн. евро общо за всички страни, които са 

допустими за финансиране по програмата – България, Чехия, Полша, Латвия, 

Румъния. Изплащането на грантовете ще става от банкова група „KfW”, 

определена от Федералното министерство на околната среда . 

Допълнителна информация: http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-

foerderung/foerderprogramme/umweltinnovationsprogramm-ausland 

„Кн. 

Мария 

Луиза” 22, 

Дирекция 

„Координа

ция по 

въпросите 

на ЕС и 

междунаро

дно 

сътруднич

ество“  –  

на 

вниманиет

о на Диана 

Бакалова. 

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 

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 

Начини и размер на 

финансиране: 

За публични 

институции 

(държавни органи, 

общини), 

финансирането e - 

до 85 % от 

инвестиционните 

разходи. 

 

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 

Бенефициери по 

тези проекти 

могат да бъдат: 

публични 

институции 

(държавни 

органи, 

общини), 

регистрираните 

вероизповедания

, лица, 

регистрирани по 

ЗЮЛНЦ, както и 

други 

юридически 

лица, създадени 

за задоволяване 

на обществени 

интереси 

(научни 

Без срок 

за 

кандидатс

тване 

 

Заявление 

за проявен 

интерес за 

финансира

не на 

проект в 

рамките на 

ИПК се 

изпраща в 

електроне

н вид на 

ecofund@e

cofund-

bg.org 
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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. 

стойността на СМР. 

В Указанията не са 

посочени 

индикативни 

стойности на 

проектите. 

организации, 

културни 

институти, 

читалища, 

професионални 

камари и др.) 

 


