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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 

документите 

ПУДООС – 

Предприятие за 

управление на 

дейностите по 

опазване на 

околната среда 
Кампания: „Чиста 

околна среда – 2017 

г.” 

Стартира ежегодния конкурс за 2017 г. в рамките на Национална кампания 

„Чиста околна среда”, която Министерство на околната среда и водите 

провежда повече от 15 години.                                                   

Основните дейности, към които следва да е насочен проекта са свързани с 

почистване и облагородяване на терени, създаване и въстановяване на зони 

за отдих, изграждане на детски спортни съоръжения, спортни уреди, 

съоръжения за игра на открито и др. По отнишение на проектите за 

училища и детски градини дейности по създаване на еко-кът, 

информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на 

екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни 

материали, свързани с предимствата на кампанията. 

ВАЖНО: 

В класирането няма да бъдат включени проекти на Заявители /кметства, 

кметски наместничества, райони на общини/, които са получили 

финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда” през 2015 

г. и 2016 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-

голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници  да 

се възползват от представянето на финансови средства за реализацията на 

екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда” през 2017 г.  

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще 

бъдат обявени в срок до 14.04.2017 г. на електронния сайт на МОСВ – 

www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „За чиста околна 

среда” с мото „Обичам природата и аз участвам” и интернет страницата на 

ПУДООС – www.pudoos.bg.  

Средствата по 

предстоящата 

Кампания се 

разпределят по 

следния начин: 

1. За проекти на 

общини и кметства 

до 10 000 лв . с 

ДДС.  

2. За проекти на 

училища, детски 

градини и ЦПРЛ/ 

ОДК до 5 000 лв. с 

ДДС.  

Допустими 

бенефициенти са: 

Общини, кметства, 

училища, детски 

градини и Центрове 

за подкрепа на 

личностното 

развитие/ Обединени 

детски комплекси. 

1.Училища, детски 

градини и 

Центрове за 

подкрепа на 

личностното 

развитие/ 

Обединени детски 

комплекси – 

17.02.2017 г. 

2.Общини и 

кметства – 

02.03.2017 г. 
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ПРОГРАМА 

„ЕВРОПА НА 

ГРАЖДАНИТЕ” 

2014-2020 

 

Направление 1: 

Европейска памет за 

миналото.  

 

Направление 2: 

Демократична 

ангажираност и 

гражданско участие 

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г. е важен 

инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да 

получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и 

дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира 

общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството 

на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. 

Общите цели на програмата са следните: 

Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и 

неговото многообразие; 

Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за 

гражданско и демократично участие на ниво ЕС. 

Постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите 

ценности и целта на Съюза. 

Насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и 

гражданското общество на ниво ЕС. 

Мерките по това направление са: 

Побратимяване на градове – Тази мярка има за цел да подпомага 

проекти, в които широк кръг граждани от побратимени градове се 

обединяват около теми, съответстващи на целите на програмата. 

Предимство се дава на проекти, насочени към приоритетите, които всяка 

година се определят за тази мярка. Мобилизирайки гражданите на местно 

равнище и на ниво ЕС да обсъждат конкретни въпроси от европейската 

политическа програма, тази мярка ще има за цел да насърчава 

гражданското участие в процеса на разработване на политики на Съюза и 

да създава условия за обществена ангажираност и доброволческа дейност 

на ниво ЕС. Понятието „побратимяване“ трябва да се разбира в общ 

смисъл, като отнасящо се до общини, които са подписали или са се 

ангажирали да подпишат споразумения за побратимяване, както и до 

общини, които използват други форми на партньорство за насърчаване на 

сътрудничествотои културните връзки между тях. 

Мрежи от градове – Общините и асоциациите, които работят заедно по 

обща тема в дългосрочен план, могат да изграждат мрежи от градове с цел 

по-устойчиво сътрудничество. Създаването на мрежи между общините по 

въпроси от общ интерес се явява важен механизъм, способстващ за обмена 

на добри практики. Побратимяването свързва общините в здрава връзка; 

поради това потенциалът на мрежите, създадени чрез поредица от връзки 

Европейска 

памет за 

миналото: 

Максимален 

допустим размер на 

безвъзмездните 

средства за проект: 

100 000 EUR. 

 

Побратимяване 

на градове – 
Максимален 

допустим размер на 

безвъзмездните 

средства за проект: 

25 000 EUR 

 

Мрежи от 

градове  
Максимален 

допустим размер 

на безвъзмездните 

средства за 

проект: 150 000 

EUR 

 

Проекти на 

гражданското 

общество 

Максимален 

допустим размер на 

безвъзмездните 

средства за проект: 

150 000 EUR 

Европейска памет 

за миналото 

Кандидати са 

публични органи на 

местно/регионално 

равнище или 

организации с 

нестопанска цел, 

включително 

организации на 

гражданското 

общество, асоциации 

на пострадалите от 

политическите 

режими, както и 

културни, младежки, 

образователни и 

научноизследователс

ки организации, 

асоциации на 

побратимени 
градове. 

В проекта трябва да 

участват 

организации от поне 

една държава 

членка. 

Предпочитание се 

дава на 

транснационалните 

проекти. 

Побратимяване 

на градове 

Кандидати са 

1 март 2017 
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за побратимяване на градовете, трябва да се използва за развиване на 

тематично и дългосрочно сътрудничество между градовете. Европейската 

комисия подкрепя развитието на такива мрежи, които са важни за 

осигуряване на структурирано, интензивно и многостранно сътрудничество 

и поради това допринасят за постигане на максимално въздействие на 

програмата. Дава се приоритет на мрежи, насочени към годишно 

определяните приоритетни теми. 

Очаква се мрежите от градове: 

• да обединят редица дейности около темата или темите от общ интерес, по 

която или които следва да се работи в контекста на целите на програмата 

или на годишните приоритети; 

• да имат определени целеви групи, за които избраните теми да са особено 

значими, и да включват членове на общността, активни в съответната 

тематична област (т.е. експерти, местни сдружения, граждани и 

граждански групи, пряко засегнати от темата, и т.н.); 

• да послужат като основа за бъдещи инициативи и действия между 

участващите градове във връзка с разглежданите въпроси или евентуално с 

други въпроси от общ интерес.  

Проекти на гражданското общество – Целта е чрез тази мярка да се 

подпомагат проекти, зад които стоят транснационални партньорства и 

мрежи с пряко участие на гражданите. Тези проекти обединяват граждани 

от различни сфери в дейности, които са пряко свързани с политиките на 

Съюза, с оглед на това да им се даде възможност за конкретно участие в 

процеса на създаване на политики на Съюза в областите, свързани с целите 

на програмата. Следва да се припомни, че това може да се постигне на 

всеки един етап и при всички институционални партньори и включва по-

конкретно: дейности за определяне на политическата програма, 

застъпничество по време на подготвителния етап и договаряне на 

предложенията в областта на политиката, както и предоставяне на обратна 

връзка относно свързаните инициативи, които се изпълняват. За целта чрез 

тези проекти ще се отправи призив към гражданите да предприемат 

съвместни действия или да обсъждат годишно определяните приоритетни 

теми на програмата на местно и европейско равнище. Проектът следва да 

се състои в стимулиране и организиране на процес на размисъл, дискусии 

или други дейности, свързани с годишните приоритетни теми на 

програмата, и трябва да предлага конкретни решения, които могат да се 

 Градове/общини или 

техните комитети за 

побратимяване, или 

други организации с 

нестопанска цел, 

представляващи 

органи на местното 

управление. 

Проектът трябва да 

включва общини от 

поне 2 допустими по 

програмата държави, 

от които поне едната 

е държава — членка 
на ЕС. 

Мрежи от градове 

Кандидати 

/заявители са: 

градове/общини или 

техните комитети за 

побратимяване, или 

техни мрежи; други 

органи на 

управление на 

местно/регионално 

равнище; 

федерации/сдружени

я на местни органи 

на управление; 

организации с 

нестопанска цел, 

представляващи 

местни органи на 

управление. Освен 

партньори, които по 
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намерят чрез сътрудничество или координация на европейско равнище; той 

трябва също така да осигурява конкретна връзка с гореспоменатия процес 

на разработване на политики. В изпълнението на проектите следва да 

участват активно голям брой граждани, а целта следва да се състои в 

изграждане на основата за трайни контакти между много организации, 

работещи в тази област, или в насърчаване на развитието на такива трайни 

контакти. С тази мярка се подпомагат проекти, изпълнявани чрез 

транснационални партньорства за популяризиране на възможностите за 

солидарност, обществена ангажираност и доброволческа дейност на ниво 

ЕС. Проектите по мярка „Проекти на гражданското общество“ трябва да 

включват най-малко две от следните три вида дейности: 

� Насърчаване на обществената ангажираност и солидарността: дейности, 

които могат да насърчат дебата/кампаниите/действията във връзка с теми 

от общ интерес в по-широкия контекст на правата и задълженията на 

гражданите на Съюза и които могат да направят връзка с европейската 

политическа програма и процеса на разработване на политики. 

� Събиране на становища: дейности, които са насочени към събиране на 

личните становища на гражданите по конкретна тема, определяна 

ежегодно, и които благоприятстват т. нар. „подход отдолу нагоре“ 

(включително използването на социални мрежи, уебинари и др.) и 

медийната грамотност. 

� Доброволческа дейност: дейности за насърчаване на солидарността сред 

гражданите на Съюза и извън него. 

ВАЖНО: 

1.Дейностите трябва да се провеждат в някоя от допустимите по 

програмата държави (страните, членки на ЕС). Програмата може да е 

отворена за участие и на следните категории държави, при условие че са 

подписали меморандум за разбирателство с Комисията: 

а) присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните 

държави кандидатки в съответствие с общите принципи и общите условия 

за участие на тези страни в програми на Съюза, определени в съответните 

рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или подобни 

споразумения; 

б) държавите от Европейска асоциация за свободна търговия  (ЕАСТ), 

които са страни по Споразумението за Европейско икономическо 

пространство (ЕИП), в съответствие с разпоредбите на това споразумение. 

2.По мярка Побратимяване на градове – Проектът трябва да включва 

своето естество са 

подобни на 

заявителите, 

партньори по тези 

проекти могат да 

бъдат и организации 

на гражданското 

общество с 

нестопанска цел. 

Проектът трябва да 

включва общини от 

поне 4 допустими до 

програмата държави, 

от които поне едната 

е държава — членка 

на ЕС. 

Проекти на 

гражданското 

общество 

Заявители: 

организации с 

нестопанска цел; 

Общините може да 

са партньори. 

Проектът трябва да 

включва 

организации от 

поне 3 допустими 

по програмата 

държави, от които 

поне едната е 

държава — членка 

на ЕС. 
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минимум 25 поканени участници. „Поканени участници“ са международни 

участници, изпратени от допустимия за участие партньор или допустимите 

за участие партньори. Максимална продължителност на срещата е 21 дни. 

3.По мярка Мрежи от градове – Проектът трябва да включва минимум 30 

% от поканените участници. „Поканени участници“ са международни 

участници, изпратени от допустимия за участие партньор или допустимите 

за участие партньори. Трябва да бъдат предвидени поне 4 мероприятия по 

всеки проект.  

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 

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 проекто-предложения по мярка М01„Подобряване на 

обществената среда в  населените  места” :  

- 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  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.  

  

Допустими проекто-предложения по мярка М02„Подобряване  на  

социалната инфраструктура”:  

- 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  

1. Финансовата  

рамка на проекто- 

предложенията по  

мерки М01 и М02  

е, както следва:   

- обща стойност на  

бюджета за едно  

проекто- 

предложение (за  

един обект) – от 50  

000 до 300 000 лв.  

с ДДС;  

- финансиране от  

ПКБ – най-много  

100 000 лв. с ДДС;  

- съфинансиране  

от кандидата –  

най-малко 50% от  

общата стойност  

на бюджета за  

проекто- 

предложението (за  

обекта).  

  

2. Финансовата  

рамка на проекто- 

предложенията по  

Общините са  

допустими  

кандидати.  

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  

оферираните обекти 

или с делегирани 

права за тяхното 

стопанисване и 

управление. 

Допустими  

кандидати  по  мярка  

М02  „Подобряване  

на  социалната  

инфраструктура”  са  

общините  и  

06.02.2017 
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(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.  

  

Допустими проекто-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 преходно жилище);  

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

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

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  с  бюджет  

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  

Всеки кандидат по ПКБ има ограничение за броя на представените проекто- 

предложения – той може да подаде само едно проекто-предложение по всяка  

от мерки М01, М02 и М02-01 или най-много общо три проектни 

предложения.   

В  случай,  че  кандидатът  е  подал  повече  от  едно  заявление  по  някоя  от  

мярка М02-01 е, 

както следва:   

- обща стойност на  

бюджета за едно  

проекто- 

предложение (за  

един обект) – от 50  

000 до 300 000 лв.  

с ДДС;  

- финансиране от  

ПКБ – най-много  

150 000 лв. с ДДС;  

- съфинансиране  

от кандидата –  

най-малко 30% от  

общата стойност  

на бюджета за  

проекто- 

предложението (за  

обекта).  

  

3. Разпределението  

на общия бюджет  

на всяко проекто- 

предложение по  

мерки  

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% за СМР/СРР;  

- 5% за  

организация,  

държавните  

институции,  които  

са  

собственици  на  

оферираните  обекти  

или  с  делегирани  

права  за  тяхното 

стопанисване и 

управление. 

 

Допустими  

кандидати  по  мярка  

М02-01  

„Подобряване  на  

социалните  

услуги  от  

резидентен  тип”  са  

общините,  които  са  

собственици  на  

оферираните обекти.   
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мерките, на разглеждане и оценяване от ПКБ ще подлежи само първото по  

ред входирано проекто-предложение.    

  

Кандидатите трябва да спазват условието всяко проекто-предложение (всеки  

обект) да е с отделно заявление. В противен случай проекто-предложението  

се счита за недопустимо.   

  

Условията  за  допустимост  на  всяко  проекто-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  за  всяко  проекто-предложение  да  е  

съобразена с допустимата – между 50 000 лв. и 300 000 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), 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. 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  проекто-предложението  (важи  за проекто-

предложение по мярка М02 или мярка М02-01, касаещо обект за 

предоставяне на социални услуги в общността).  

  

Проекто-предложенията, които не отговарят на всички условия за 

допустимост, няма  да  се  вписват  в  Централния  регистър  на 

кандидатстващи проекти, няма да се оценяват и няма да се предлагат за 

одобрение от Управителния съвет на ПКБ.  

оперативноуправл

ение и  

контрол от страна  

на ПКБ.  

  

3.1.  

Разпределението  

на общия бюджет  

на всяко проекто- 

предложение по  

мерки  

М01/М02/М02-01,  

което е със  

стойност за  

СМР/СРР над 180  

000 лева с ДДС, е  

както следва:   

- 90% за СМР/СРР;  

- 5% за  

професионално  

обучение на  

регистрирани в  

ДБТ безработни  

лица;  

- 5% за  

организация,  

оперативно  

управление и  

контрол от страна  

на ПКБ. 
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ОЦЕНКА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯТА   

След  приключване  на  кампанията  за  набиране  на  кандидати, 

допуснатите  проекто-предложения  ще  се  впишат  в  Централния регистър  

на  кандидатстващи  проекти  и  ще  се  оценяват  по  следните критерии:   

1.  „Пълнота  и  коректност  на  документацията  в  проекто-предложението” 

– 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)” – критерий с максимум 20 точки;  

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

максимум 20 точки.  

Оценката  по  отделните  критерии  ще  се  извърши  съгласно  приета  от  

Управителния съвет на ПКБ методика.  

Общата оценка на всяко проекто-предложение ще представлява сбор от 

оценките му по отделните критерии. 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.  

ОП „Развитие на 

човешките ресурси 

2014 – 2020“ 

Процедура 

BG05M9OP001- 

4.001 

„Транснационални 

и 

дунавски 

партньорства за 

заетост и растеж“ 

Приоритетна ос 4 

„Транснационално 

сътрудничество“ 

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното 

сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и 

въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към 

намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения 

за партньорство и др., в следните области: 

• пазар на труда и качество на работните места; 

• социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни 

възможности и недискриминация, условия на труд; 

• изграждане на административен капацитет в горните две области. 

Процедурата се реализира в два компонента: 

Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ 

Териториален обхват: На територията на държавите-членки на Европейския 

съюз. 

Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“ 

Териториален обхват: На територията на държавите-членки на Европейския 

съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за 

По Компонент 1 и 

Компонент 2: 

Минимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ: 

50 000 лева. 

Максимален 

размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ: 

200 000 лева. 

 

В рамките на 

процедурата не се 

изисква 

съфинансиране от 

Общината може да 

бъде кандидат или 

български партньор  

по следните 

инвестиционни 

приоритети (ИП): 

ИП 1; ИП 2; ИП 4; 

ИП 7; ИП 8; ИП 9; 

ИП 10; ИП 11. 

 

Кандидатите ще 

могат да подадат само 

едно проектно 

предложение по само 

един от 

05.04.2017 г., 

17:30 ч. 

 

по електронен път 

с Квалифициран 

електронен 

подпис (КЕП), 

като се използва 

ИСУН 2020 
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развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-

Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, 

Хърватия, Румъния и България. 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:  

 -  Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на 

база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави 

и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели 

(задължителна дейност);  

-  Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по 

отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри 

практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни 

дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на 

информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и 

другите заинтересованите страни (задължителна дейност);  

- Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на 

приложимостта на неговите иновативни елементи (задължителна дейност). 

Тази дейност следва да бъде изпълнена задължително след проведена 

процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско 

законодателство;  

- Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни 

и/или негативни), различни от описаните по-долу дейности за информация и 

комуникация (задължителна дейност). 

- Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други 

държави- членки;  

- Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг 

(побратимяване); 

- Дейности/разходи за организация и управление на проекта (задължителна 

дейност);   

- Дейности/разходи за информация и комуникация (задължителна дейност). 

В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително 

трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Следва да се обърне 

специално внимание, че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с 

конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, 

като тяхното съответствие е условие за допустимост. Ето защо е много 

важно, при избора на инвестиционен приоритет тези особености да бъдат 

отчетени, като се представи пълната синергия между кандидати/партньори, 

инвестиционен приоритет, специфична цел и целева група. 

страна на 

кандидатите и 

българските 

партньори. 

Българските 

партньори имат 

право да разходват 

средства по 

проекта само за 

трудови договори 

на предоставени 

свои експерти. 

Важно! 

Чуждестранните 

партньори 

самостоятелно 

осигуряват 

средства за своето 

участие в 

проекта в рамките 

на дейностите 

и/или части от 

дейностите, в 

които участват. 

Средствата могат 

да бъдат лични, 

както и 

привлечени от 

различни 

източници на 

финансиране от 

съответната 

страна-членка. 

компонентите. 

 

Кандидатът 

задължително участва 

в партньорство с поне 

един партньор от 

друга страна-членка 

на ЕС. 

Българските и 

чуждестранните 

партньори имат право 

да участват в повече 
от едно проектно 

предложение, 

съобразено с техния 

технически и 
финансов капацитет.  

 

 Българските и 

чуждестранните 

партньори трябва да 

предложат 

специфични умения и 

опит, 

иновативни подходи 

при изпълнението на 

дейностите и др., 

които биха 

допринесли за по-

доброто изпълнение 

на проекта, което ще 

бъде оценено в 

рамките на 

техническата и 
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Описаните по-долу тематични цели, и свързаните с тях инвестиционни 

приоритети (ИП) на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., са 

изцяло валидни и за двата компонента на настоящата процедура (посочваме 

тези ИП, които са за общините). 

Тематична цел 8: 

ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 

включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а 

също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на 

работната сила. 

Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на 

заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст.  

Допустими целеви групи: 

Поставеният фокус върху конкретни групи в рамките на специфичните цели 

не изключва по-широк обхват на целевите групи в този инвестиционен 

приоритет, а именно: икономически неактивни лица, извън образование и 

обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи 

в неравностойно положение на пазара на труда. 

ИП 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност 

тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и 

младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на 

гаранцията за младежта (ЕСФ). 

Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво 

интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 години вкл.  

Допустими целеви групи: 

Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на 

възраст от 15 до 29 г. вкл. 

ИП 4: „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на 

предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни 

предприятия“.  

Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на 

самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, 

включително иновативни микро-,малки и средни предприятия.  

Допустими целеви групи: 

финансова оценка на 

проектното 

предложение. 
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Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно 

заети лица; микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи 

физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; служители в микро-

предприятия, получили подкрепа по програмата. 

Тематична цел 9:  

ИП 7: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите”.  

Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на 

социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности. 

Допустими целеви групи: 

Основните целеви групи са представителите на ромската общност; хора с 

произход от други държави; хора в риск и/или жертва на дискриминация; 

хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и 

изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация 

на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и 

маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до 

публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.). 

Въпреки че дейностите са насочени приоритетно към представителите на 

ромската общност и гражданите с произход от други държави, те няма да 

изключат подкрепата на други маргинализирани групи със сходни 

характеристики и нужди. С оглед на спецификата на дейностите в рамките 

на инвестиционния приоритет, сред допустимите целеви групи са и 

служители на организации и институции, имащи отношение към социално-

икономическата интеграция на маргинализираните общности. 

ИП 8: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”. 

Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на 

активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи. 

Допустими целеви групи: 

Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. с 

увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на социални 

и здравни услуги. 

ИП 9: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от 

общ интерес”. 
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Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на 

дългосрочна грижа на хора в невъзможност за самообслужване и за хората с 

увреждане и за намаляване броя на децата, младежите и възрастните, 

настанени в институции. 

Допустими целеви групи: 

Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; 

семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи 

и възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани 

институции и техните семейства; лица, заети в специализираните 

институции; служители в организации и институции, ангажирани с 

процесите на деинституционализация; служители на доставчици на социални 

и здравни услуги; служители, ангажирани с реформата в областта на 

младежкото правосъдие. 

ИП 10 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната 

интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.”  

Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя 

на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа. 

Допустими целеви групи: 

Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и 

други социално изключени лица; представители на различни общности, 

заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия 

за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със 

социалното предприемачество. 

Тематична цел 11  

ИП 11: „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на 

публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално 

и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-

добро регулиране и добро управление”.  

Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по 

отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на 

знанията, уменията и компетенциите на служителите в администрацията в 

сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и 

недискриминацията и условията на труд. 

Допустими целеви групи: 
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Служители в различни администрации, в т.ч. експерти по етническите и 

интеграционните въпроси в областните и общинските администрации; 

служители в структури на публичната администрация, предоставящи 

социални и здравни услуги. 

 

ВАЖНО: 

1. В дадено проектно предложение, в рамките на един инвестиционен 

приоритет, може да има повече от една идентифицирани и/или 

трансферирани иновативни практики.  

В дадено проектно предложение една идентифицирана и/или трансферирана 

иновативна практика не може да бъде обвързана с повече от един 

инвестиционен приоритет.  

Предимство се дава на проекти, които включват повече от една 

идентифицирана и/или трансферирана иновативна практика. 

2. Кандидатът и чуждестранните партньори трябва да подпишат 

Споразумение за партньорство (Приложение към Условията за 

кандидатстване), към момента на подаване на проектното предложение. 

Когато кандидатът е община, или партньор по проекта е община, следва да 

се представи Решение на Общинския съвет за подаване на проектно 

предложение по конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за 

одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора за 

кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.  

3. По Компонент 2 е насърчително участието на партньори учредени и 

регистрирани в държави-членки на ЕС, попадащи в региона на р. Дунав, 

съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион - 

федерални провинции Баден- Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, 

Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния. При наличие на подобно 

обстоятелство, съответният проект получава бонус точки при неговата 

техническата и финансова оценка;  

Бази данни, в които са регистрирани подходящи организации за 

чуждестранни партньори могат да бъдат намерени тук: 

http://ec.europa.eu/esf/transnationality/. 

 4.По настоящата процедура всеки проект трябва да допринася за социалните 

иновации, т.е. да съдържа иновативен елемент. В настоящата схема 

понятието „социална иновация“ се разглежда в контекста на ЕСФ Регламент 

1304/20133 и може да се определи като разработване и прилагане на нови 

идеи (продукти, услуги и модели) с цел да се отговори на социални 
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потребности и да се създадат нови социални отношения или сътрудничества. 

Социалните иновации представляват нови отговори на неотложните 

социални искания, които оказват влияние върху процеса на социалните 

взаимодействия. Социалните иновации са насочени към подобряване на 

благосъстоянието на хората. Социалните иновации са не само добри за 

обществото, но и за отделните индивиди, защото подобряват техния 

капацитет за действие. 

5.Продължителността на дейностите и по двата компонента на процедурата 

следва да приключи до 31.12.2018 г. 

6.Чуждестранните партньори трябва да представят следните документи, като 

ги прикачат в системата ИСУН 2020: 1. Приложение VI: Споразумение 

между кандидат и партньори; 2.Удостоверение за актуално състояние на 

чуждестранния партньор или друг релевантен документ, издаден не по-рано 

от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване, сканирано и прикачено в 

ИСУН. От документа следва да е видно, че чуждестранният партньор е 

допустим, както и кои лица които го представляват. Документът се 

представя с български превод. 

ОП „Околна 

среда“ 2014-2020 г. 

Приоритетна ос 5 

„Подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух“ 

Процедура чрез 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG16M1OP002-

5.002  

„Разработване/ 

Актуализация на 

общинските 

програми за 

качеството на 

Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми 

по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване 

нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на 

атмосферния въздух (КАВ) за общини с наднормени нива на замърсители 

(фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и др.) и планиране на 

адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ, които да 

доведат до постигане на определените норми за КАВ. В резултат от 

изпълнението на дейностите по процедурата, следва да бъдат изготвени 

качествени програми, адресиращи основните източници на замърсяване на 

атмосферния въздух на територията на съответната община. 

Допустими дейности: 

1.Дейности за подготовка на проекта: изготвяне на проектно предложение; 

подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на 

изпълнител и др. 

2.Дейности по провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка 

на съвместимост по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

Не е предвиден 

минимален и 

максимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ 

за конкретен 

проект. 

Допустимо е 

съфинансиране от 

страна на 

конкретния 

бенефициент без 

ограничение на 

неговия дял. 

По правило, 

собственото 

участие на 

бенефициентите е 

задължително, 

Конкретни 

бенефициенти по 

процедурата са 28 

общини с нарушено 

качество на 

атмосферния 

въздух, между които 

и община Враца. 

Не се допуска 

участието на 

партньори. 

30.01.2017 г. 16:00 

ч.  

 

Проектните 

предложения се 

подават чрез 

попълването на 

уеб базиран 

формуляр за 

кандидатстване и 

подаването му с 

електронен 

подпис в 

Информационната 

система за 

управление и 

наблюдение на 

средствата от 

Европейските 
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атмосферния 

въздух“ 

Процедурата се 

подпомага 

финансово от 

Кохезионния 

фонд (КФ) на 

Европейския съюз 

(ЕС). 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, при 

необходимост. 

3.Дейности, свързани с разработване/актуализиране на общинските програми 

за КАВ в съответствие с изискванията на Раздел I от Приложение №15 на 

Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 

въздух и изискванията на Инструкция за разработване на програми за  

намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 

вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния 

въздух, в които е налице превишаване на установените норми: 

− набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и 

управление на КАВ; 

 − проучване и анализ на пълнотата на наличната информация; 

 − при необходимост, набиране и анализ на необходимата допълнителна 

информация, отнасяща се до оценката и управлението на КАВ; 

 − комплексна оценка на КАВ в дадения район за оценка и управление, за 

който се разработват програмите; 

 − анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ; 

 − анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на 

КАВ; 

 − дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и 

приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата година, 

включително анализ на резултатите от моделирането; 

 − формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в 

краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива; 

 − прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧ10, NOx и други замърсители) за съответната целева 

(крайна) година на програмата, въз основа на разработения сценарий за 

постигане на нормите; 

 − прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧ10, NOx и други замърсители) за междинна година, при 

програми с план за действие по-голям или равен на пет години; 

− количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху 

нивата на замърсителите /намаление на годишните емисии в резултат на 

приложената мярка (тона/година); 

 − прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките 

когато проектите 

генерират 

приходи.  

За проекти, които 

не генерират 

приходи, 

кандидатите не са 

длъжни, но могат 

по собствена 

преценка да 

осигурят средства 

под формата на 

собствено 

участие. 

 

Общият размер на 

средствата, които 

могат да бъдат 

предоставени по 

процедурата е  

3 000 000 лв. 

с включен ДДС. 

 

структурни и 

инвестиционни 

фондове за 

периода 2014 – 

2020 г. (ИСУН 

2020) на адрес: 

http://eumis2020.go

vernment.bg/. 
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в плана за действие към програмата; 

 − изготвяне на предварителен вариант на програмите за КАВ и съгласуване 

със съответната РИОСВ, заинтересованите лица и екологични организации 

или движения; 

 − изготвяне на окончателен вариант на програмите за КАВ. 

Задължителни дейности: 

1.Организация и управление на проекта. 

2.Мерки за информация и комуникация. 

ВАЖНО: 

1.При разработването/актуализацията на общинските програми за КАВ 

следва да се търси синергия с Плановете за устойчива градска мобилност 

(ако такива са налични за съответната община). При изпълнение на мярката 

следва да бъдат взети предвид резултатите от приключили проекти по 

Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) и Седмата 

рамкова програма, както и целите за укрепване на капацитета в дългосрочен 

план във връзка със заключенията от проекта Air Implementation Pilot на 

Европейската агенция по околна среда и Генерална дирекция „Околна среда“ 

на Европейската комисия, приложими за територията на съответната 

община. 

2.Към проектното предложение се прилага  подписан от кандидата анализ 

относно остойностяването на дейностите, включени в проектното 

предложение – кандидатът следва да разпише въз основа на какви 

документи, анализи, проучвания е остойностил дейностите по проекта - 

напр. стойност на предишни договори, получени оферти и/или проучване в 

интернет, като посочи съответни линкове. 

3.Прилага се и попълнен въпросник за оценка на капацитета на 

бенефициента (въпросникът не се представя и нова оценка на капацитета не 

се прави, ако в рамките на 12 месеца от последното одобрено проектно 

предложение по ОПОС 2014 – 2020 г., кандидатът е подавал попълнен 

въпросник по процедура по ОПОС 2014 – 2020 г.). 
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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 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. 

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 стойността на 

СМР. 

В Указанията не са 

посочени 

индикативни 

стойности на 

проектите. 

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 организации, 

културни институти, 

читалища, 

професионални 

камари и др.) 

 

Без срок за 

кандидатстване 

 

Заявление за 

проявен интерес 

за финансиране на 

проект в рамките 

на ИПК се 

изпраща в 

електронен вид на 

ecofund@ecofund-

bg.org 

 


