
На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 
Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 22.01.2016 г. 
Изготвили: Станислава Пеева и Теодора Иванова Дирекция ПАПМС 

1

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 
 

НАЦИОНАЛНА 
КАМПАНИЯ „ЗА 
ЧИСТА ОКОЛНА 
СРЕДА - 2016 г” 

„Обичам 
природата и аз 

участвам” 
 

 
 
 
Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата 
страна. 
Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016 г.“ е повишаване на 
екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на 
опазване на околната среда. С реализацията на дейностите по Националната 
кампания „За чиста околна среда 2016 г.” се цели постигане на резултати на 
територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се 
осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и 
възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни 
съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното 
самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, 
затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у 
гражданите. 
Участници в конкурса могат да бъдат държавни и общински училища, 
детски градини, обединени детски комплекси. Целта на кампанията „За 
чиста околна среда 2016г.“ е повишаване на екологичната култура и 
навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната 
среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора , 
посредством възможността за финансиране на дейности от материален 
характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес 
във всяко от заведенията или организациите , заявители на проектите. 
 
 

За реализиране на 
всеки от 
класираните 
проекти ще бъдат 
предоставени 
средства в размер 
съответно до 10 
000 лева (с вкл. 
ДДС) за общини и 
кметства и до 5 
000 лева (с вкл. 
ДДС) за учебни 
заведения. 

Общината може да 
бъде кандидат 

 
 
 

За общини и 
кметства – 
26.02.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За държавни и 
общински 

училища, детски 
градини, 

обединени детски 
комплекси – 

15.02.2016 
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В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители 
/кметства, кметски наместничества, райони на общини/, които са 
получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна 
среда“ през 2014 г. и 2015 г. 

Оперативна 
програма „Околна 

среда” 2014-2020 

Процедура на 
подбор на проекти 

за безвъзмездна 
финансова помощ 

BG16M10P002-
2.001 - 

Проектиране и 
изграждане на 
компостиращи 
инсталации за 

разделно събрани 
зелени и/или 

биоразградими 
отпадъци, вкл. 
осигуряване на 
необходимото 

оборудване и на 
съоръжения и 

техника за 
разделно събиране 

на зелени и 
биоразградими 

отпадъци    
Приоритетна ос 

„Отпадъци” 

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 
подпомагане изпълнението на специфичната цел за намаляване на 
количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез 
разделното им събиране и рециклиране. Под „рециклиране“ следва да се 
разбира всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните 
материали се преработват в продукти, материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на 
енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или 
за насипни дейности. 
Чрез настоящата процедура се предоставя възможност за финансиране 
изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими битови отпадъци. 
Под "биоразградими отпадъци" следва да се разбират всички отпадъци, 
които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като 
хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други (т. 3, § 1 от ДР на 
ЗУО). 
Под "битови отпадъци" следва да се разбират"отпадъци от домакинствата" 
(отпадъци, образувани от домакинствата) и"подобни на отпадъците от 
домакинствата"(т. 4 във връзка с т. 18, § 1 от ДР на ЗУО). 
Под „компостиране“ следва да се разбира процес на контролирано аеробно, 
екзотермично, биологично разграждане на разделно събрани биоотпадъци и 
утайки с цел получаване на компост (т. 7, § 1 от ДР на Наредбата за 
третиране на биоотпадъци). „Компост“ е богат на хумус продукт, съдържащ 
най-малко 15 % и не повече от 50 % сухо органично вещество от общото 
тегло, получен в резултат на процеса компостиране(т. 6 от § 1 на ДР на 
Наредбата за третиране на биоотпадъци). 
Проектното предложение трябва да е за не повече от 1 бр. инсталация за 
открито компостиране с капацитет между 2 000 т/год. и 20 000 т/год. 
включително. 
Допустими за финансиране са следните видове инсталации за открито 
компостиране: 

Максималният 
размер на БФП 
зависи от 
капацитета на 
инсталацията: 
 
- между 10 001 и  
20 000 вкл. m/год. - 
до 7 400 000 лв.; 
 
- между 6 001 и  
10 000 вкл. m/год. 
– до 5 400 000 лв.; 
 
- между 4 001 и  
6 000 вкл. m/год. 
– до 3 900 000 лв.; 

 
- между 2 000 и 
4 000 вкл. m/год. 
– до 3 400 000 лв. 
 
По настоящата 
процедура могат 
да се предоставят 
до 100 % от 
максималния 
размер на 
допустимите 
разходи. 

Всяка българска 
община е допустим 
кандидат или 
партньор за БФП,  
ако отговаря на 
всяко едно от 
следните условия: 
 
1.Общината участва 
в Регионално 
сдружение по 
смисъла на ЗУО; 
2.Регионалната 
система за 
управление на 
отпадъците (РСУО) 
се обслужва от 
изградено или ще се 
обслужва от 
изграждащо се 
регионално депо, 
което отговаря на 
нормативните 
изисквания. 
3. РСУО няма 
изградена или 
изграждаща се 
инсталация за 
компостиране или 

1 август 2016 г., 
23:59 часа 
включително. 
 
Предложения по 
настоящата 
процедура за 
подбор на проекти 
следва да бъдат 
подадени само по 
електронен път с 
Квалифициран 
електронен 
подпис (КЕП) 
като се използва 
Информационната 
система за 
управление и 
наблюдение на 
Структурните 
инструменти на 
ЕС в България 
(ИСУН 2020) - 
https://eumis2020.g
overnment.bg 
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- система за компостиране в редове без аерация или 
- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и 

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

Дейности, допустими за финансиране: 
1. Дейности, свързани с подготовката на подадения проект за изграждане на 
една инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или 
биоразградими битови отпадъци, включително необходимото оборудване и 
инфраструктура за експлоатация на инсталацията, както и съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови 
отпадъци (изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; 
устройствено планиране; анализ разходи-ползи; идейно/работно проектиране 
на проект на компостиращата инсталация; идейно/работно проектиране на 
довеждащата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на 
процедури с цел издаване на административни актове по законодателството 
за околна среда и др.); 
2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки; 
3.Строително-монтажни работи, строителен надзор и други дейности във 
връзка с изграждането на инсталация за компостиране на разделно събрани 
зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимата 
инфраструктура за експлоатация на инсталацията; 
4. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. 
електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само 
изгражданите обекти; 
5. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, 
необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации, 
включително и за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови 
отпадъци. 
6.Организация и управление на проекта (задължителна дейност); 
7.Дейности за информация и комуникация (задължителна дейност). 
 
ВАЖНО: 
 
1.При подаване на проектно предложение кандидатите трябва да 
удостоверят, че: 

- Разполагат с налични финансови ресурси за покриване на 
първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да им 

 
Важно: 
В случай, че 
проектът 
генерира 
приходи, 
конкретният 
размер на БФП 
ще се определи в 
зависимост от 
резултатите от 
анализа разходи 
– ползи (АРП) на 
проекта. 
Няма 
ограничение по 
отношение на 
съфинансирането 
от страна на 
кандидата, като 
минималният 
размерът на 
собственото му 
участие ще се 
определи с АРП. 
В случай, че две 
или повече 
общини решат да 
кандидатстват 
съвместно по 
настоящата 
процедура за 
изграждане на 
обща 

за анаеробно 
разграждане на 
зелени отпадъци 
и/или 
биоразградими 
битови отпадъци, 
обслужваща всички 
общини в региона;  
4. Приета е 
общинска/регионал
на програма за 
управление на 
отпадъците, където 
са предвидени  
мерки за зелените 
и/или 
биоразградимите 
отпадъци, включени 
в проектното 
предложение; 
5. Налично е 
Решение на общото 
събрание на 
Регионалното 
сдружение, с което 
са разпределени 
задълженията на 
съответната 
община/общини за 
изпълнение целите 
по чл. 31, ал. 1, т. 2 
от ЗУО, 
съответстващи на 
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бъдат възстановени от ОПОС; 
- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на 

допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, 
вкл. собствения принос; 

- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на 
недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта. 
За целта към проектното предложение следва да се представи един или 
повече от следните документи: 
o Решение на Общинския съвет, с което се приема или изменя годишния 

бюджет на общината, придружено с извлечение от бюджета, в която е 
посочено в кое бюджетно перо са включени горепосочените разходи; 
o Решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за получаване на банков кредит или кредит от друга финансова 
институция, а също и писмено предварително съгласие/уверение/намерение 
от банка/финансова институция за финансиране на горепосочените разходи, 
ако проектът бъде финансиран по ОПОС; 
o Договор за безлихвен заем от ПУДООС; 
o Договор за заем от банка и Решение на Общинския съвет за ползване на 

банков кредит; 
o Документ, удостоверяващ намерение за финансиране от ФЛАГ и 

Решение на Общинския съвет за ползване на кредит от ФЛАГ; 
o Документ, удостоверяващ получаването на заем от Министерство на 

финансите (МФ) или друга държавна институция и Решение на Общинския 
съвет за ползване на такъв заем; 
o Документ, удостоверяващ осигурено финансиране от държавния 

бюджет; 
o Документ, удостоверяващ одобрен заем от ЕИБ или доказващ наличието 

на такова съгласие; 
o Решение на Общински съвет, че средствата ще бъдат осигурени чрез 

такса битови отпадъци за времето на изпълнението на проекта; 
o Решение на Общински съвет, че средствата ще бъдат осигурени от 

отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и 
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при 
депониране на отпадъци и принципно съгласие на директора на РИОСВ по 
чл. 25, ал. 7 от същата наредба за предоставяне на средства. 
2.Общината, кандидат за БФП, трябва да е собственик на всички имоти, 
върху които се предвижда строителство на съответното съоръжение, или да 

инсталация, 
която да се 
ползва от 
съответните 
общини, 
собственото 
финансово 
участие следва да 
бъде справедливо 
разпределено 
между общините 
със 
споразумението 
за партньорство. 
 

проектното 
предложение, 
което: 
- доказва 
необходимостта от 
допълнителна 
инфраструктура в 
региона за 
постигане на целите 
за рециклиране и 
оползотворяване на 
отпадъците, в т.ч. 
по потоци 
отпадъци; 
- съдържа анализ на 
това кой подход е 
по-ефективен – 
обща за целия 
регион или за част 
от региона 
инфраструктура или 
поотделно за всяка 
община от РСУО. 
Към решението се 
прилагат пълните 
текстове на 
документите, въз 
основа на които то е 
взето. 
 
6. Решение на 
Общинския съвет 
на съответната 
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има учредени ограничени вещни права, в т.ч. право на строеж, надстрояване 
или право на преминаване. За имотите, в които се разполага инсталацията за 
компостиране, се допуска наличие на ограничени вещни права вместо 
собственост на  кандидата, само ако собствеността на имотите е държавна. 
Имотите, върху които се предвижда строителството на съответното 
съоръжение, трябва да са в административните граници на общината, 
кандидат за БФП. 
3.Допустимо е две или повече общини, които може да не участват в едно и 
също Регионално сдружение, но да имат общи административни граници и 
всяка една от които поотделно удовлетворява условията за кандидатстване, 
да подадат съвместно проектно предложение за изграждане и ползване на 
една обща инсталация за компостиране на зелените и/или  биоразградимите 
битови отпадъци, като за целите на кандидатстването съответните общини 
следва да представят Решения на общите събрания на Регионалните 
сдружения, в които участват. В този случай между общините трябва да има 
споразумение за партньорство. В случай че споразумението за партньорство 
противоречи или не отговаря на всички изисквания на настоящите насоки 
или на условията на договора за предоставяне на БФП, , проектното 
предложение се отхвърля. 
4.Определянето на капацитета на инсталацията за компостиране и 
доказването на нейната икономическа целесъобразност, както и на броя, 
видовете и капацитета на необходимите съдове и техника, се извършва въз 
основа на представени към проектното предложение: 
 Актуален към момента на кандидатстването анализ на 

морфологичния състав на битовите, в частност на биоразградимите 
отпадъци, генерирани на територията на съответната община/общини - 
кандидат / партньори, както и на база общото количество на генерираните на 
територията на региона/ите и на съответната/ите община/общини 
биоразградими отпадъци, като дял от общинските битови отпадъци. Предвид 
законодателните изисквания, за актуални се считат тези анализи, които са 
изготвени през 2014 и 2015 г., по изключение – 2016 г. 
 Прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и 

анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците в актуална 
общинска/общински/ регионална програма (програми) за управление на 
отпадъците. Предвид законодателните изисквания, за актуални се считат 
тези програми, чиито краен срок на действие е до 2020 г. и са в съответствие 
с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

община за 
кандидатстване по 
настоящата 
процедура. 
 
 
В случаите на 
сдружаване, 
определената за 
водеща община е 
кандидат по 
процедурата за 
предоставяне на 
БФП, а останалите 
общини са 
партньори. 
 
 
Кандидатите и 
партньорите, в 
случай на 
сдружаване, могат 
да участват само в 
едно проектно 
предложение. 
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5.Препоръчва се проектното предложение да отчита и проучвания за 
нагласите на населението в съответната община и/или населено място, които 
ще бъдат обслужвани от инсталацията за компостиране, към разделното 
събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към 
употребата на компост от отпадъци, и за степента на осведоменост на 
населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени 
и биоразградими битови отпадъци за целите на компостирането. 
6.За гарантиране постигането на целите за рециклиране, както и гарантиране 
на устойчивост на финансирането, кандидатите следва да разработят и 
представят План за използване на получения краен продукт – компост, 
Схема за контрол на качеството на компоста и План за третиране на 
остатъчния отпадък,  който следва да бъде предаван за третиране в 
съоръжение или инсталация, отговарящо на нормативните изисквания.  
7.Анализът разходи-ползи (ако е приложимо), предварителните 
(прединвестиционни) проучвания и идейният проект задължително трябва да 
се приложат към проектното предложение към формуляра за 
кандидатстване. 
8.Максималният срок за изпълнение на проекта е 30 месеца от влизане в сила 
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които: 24 
месеца са за фактическото изпълнение на проекта, 6 месеца са 
необходимото време за УО на ОПОС за документално приключване на 
проекта и финално плащане на верифицираните разходи. 
9.Кандидатът следва да  сключи договорите с изпълнители до 12 месеца от 
датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ. Неспазването на посочения срок води до отмяна на 
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът спира 
да тече при обжалване на процедурите за определяне на изпълнител или 
прекратяване на обявените процедури. 

Програма за 
транснационално 
сътрудничество 

„Балкани – 
Средиземно море“ 

2014-2020 

Основна цел на схемата: 
• изграждане на общи териториални предимства и насърчаване на 
интегрирано териториално развитие и сътрудничество за по-
конкурентоспособна и устойчива Балканско-средиземноморска зона. 
Приоритетни оси: 
1. „Предприемачество и иновации“ - насърчаване предприемаческите, 
социални и дигитални иновации; установяване на връзки между бизнеса и 
образованието; подпомагане обмяната на знания и добри практики между 

Приоритетна ос 1 
„Предприемачест
во и иновации”: 
Минимален 
бюджет-500 000 
евро 
Максимален 
бюджет- 

Община Враца 
може да бъде водещ 
партньор или 
партньор. 
 
Всеки партньор 
може да участва 
като водеща 

15.04.2016 г. 
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отделните региони. 
2. „Околна среда“ - устойчивото използване на ресурсите и опазване на 
природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно 
море. 
Специфични цели: 
1.1 Конкурентни територии: стимулиране на ефективността на бизнеса чрез 
транснационални връзки, клъстери и мрежи. 
1.2 Иновативни територии: разгръщане на териториалния потенциал за 
подобряване на транснационалния иновативен капацитет. 
1.3 Територии на знанията: предприемаческо обучение и трансфер на знания 
за по-конкурентни МСП. 
2.1 Биоразнообразие: повишаване на екологичната свързаност и интеграция 
на транснационални екосистеми. 
2.2 Устойчиви територии: насърчаване на транснационалното 
сътрудничество за ефективно използване на ресурсите и издръжливост на 
климатичните промени. 
2.3 Предоставяне на правна рамка за околната среда: подобряване на 
транснационалния управленски капацитет. 
Допустими страни: 
• Гърция 
• България 
• Кипър 
• Албания 
• Бивша Югославска Република Македония 
Допустими кандидати: 
• Представителни организации на МСП (търговски камари, търговско-
промишлени палати, икономически камари и други юридически лица, 
представляващи МСП или МСП професионални мрежи в програмната 
област); 
• Агенции за развитие и планиране; 
• Местни, регионални и национални власти; 
• Центрове за технологичен трансфер и университети; 
• Мрежи за подкрепа на иновациите; 
• Центрове за обучения и за професионално обучение; 
• Екологични агенции и агенции за развитие; 
• Организации и органи за управление на защитени/определени територии; 
• Нестопански организации и организации на гражданското общество. 

1 000 000 евро 
 
Приоритетна ос 2 
„Околна среда”: 
Минимален 
бюджет-500 000 
евро 
 
Максимален 
бюджет-
1 500 000 евро 
 
 Няма 
съфинансиране 
от Община Враца 
 

организация 
максимум в два 
проекта. 
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Водещите организации трябва да са регистрирани най-малко 24 месеца 
преди стартирането на поканата за подаване на проекти, а останалите 
партньори - най-малко 12 месеца. 
Партньорство: 
• Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте 
държави-участнички. 
• Поне един от партньорите трябва да е страна член на ЕС. 
• Максимум 8 партньора могат да участват в един проект. 
• Партньор по проекта не могат да бъдат само нестопански организации. 
• Програмата допуска участието на партньори като наблюдатели или с 
консултативни функции, като те могат да бъдат от страни извън Балканско-
средиземноморския регион и не се включват в партньорското споразумение, 
а подписват декларация, че ще бъдат наблюдатели. За тези организации няма 
бюджет. Могат да им се заплащат единствено командировъчни разходи от 
другите партньори в проекта. 
Допустими дейности: 
Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации”: 
Клъстери, инкубатори и бизнес сътрудничество, мрежи за подобряване на 
транснационалната конкурентоспособност, съвместно развитие и бърз 
трансфер на технологични и нетехнологични решения, «зелено» - "синьо" 
икономическо и социално развитие, прилагането на нови бизнес модели, 
транснационални сътрудничества като "тройна спирала" (бизнес сектор,  
публичен сектор и изследователски / академичните центрове) или "четири 
ядрена спирала" (бизнес сектора, публичния сектор, научните 
изследвания/академични центрове и организации на гражданското 
общество), сравнителен анализ/рационализация и преориентиране на 
инструменти или методи за насърчаване на бизнеса, съвместно организиране 
на схеми за обучение и насърчаване на предприемаческата култура, схеми за 
обучение, съобразени с повишаване на конкурентоспособността на МСП, 
включително, проучвания и посещения на място, транснационални 
предприемачески наставнически мрежи/програми за обучение към растежа и 
заетостта. 
Приоритетна ос 2 „Околна среда”: 
Прилагане на екологосъобразни технологии и пилотни дейности, свързани с 
превенция на климата свързани рискове и да адаптирането към 
климатичните промени, пилотни и демонстрационни проекти за намаляване 
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на потреблението на енергия, отделяне на икономическия растеж от 
ресурсите потреблението и репозициониране на бизнеса срещу приятелска 
среда за инвестиции, програми за държавните органи съвместно обучение, на 
управителите на защитените територии и НПО за обмен, взаимното обучение 
за екологичното законодателство, разработване на учебни и технически 
/научни умения "публични администратори, занимаващи се с околната среда 
на ЕС, мониторинг и управление на партньорски цели ". 
 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Оперативна 

програма „Наука и 
образование за 
интелигентен 

растеж” 2014-2020 

Процедура на 
подбор на проекти 

за безвъзмездна 
финансова помощ 
BG05M20P001-

3.002  
„ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА 

И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ 
ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНА 

ЗАКРИЛА” 
 

Приоритетна ос 3 
„Образователна 
среда за активно 

социално 
приобщаване ”, 
Инвестиционен 

Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна 
професионална, социална и творческа реализация.  
Настоящата процедура е насочена към постигане на значими и устойчиви 
резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на 
населеното място или на цялата община. Допустими са и проекти, които 
реализират дейности и постигат резултати в повече от една община, когато 
това спомага за изпълнението на общинските политики във всяка от 
включените общини. За постигането на тази цел ще се подкрепят 
средносрочни проекти (до 3 учебни години), насочени към осъществяване 
на общинска политика чрез партниране с различни организации и 
институции.  
Допустими дейности: 
1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за 
учениците, търсещи или получили международна закрила), за които 
българският език не е майчин;  
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище 
ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили 
международна закрила;  
3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали 
от училище;  
4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на 
учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили 
международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез 
поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. 
транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в 

Минимален размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ:  
100 000 лв.  
 
Максимален размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ:  
1 000 000 лв.  
 
Не се изисква 
съфинансиране от 
страна на 
бенефициентите.  
 

Общината може да е 
кандидат или 
партньор на: 
• училища, съгласно 
Закона за народната 
просвета;  
• юридически лица с 
нестопанска цел за 
общественополезна 
дейност; 
 
Партньорството е 
задължително 
условие за 
кандидатстване.  
По всеки проект 
като кандидат или 
партньор трябва да 
има поне по един 
участник от всяка 
от горепосочените 
допустими групи 
кандидати.  
 
Кандидатът може да 
подаде само 1 
проектно 

Първи срок за 
кандидатстване - 
не по-късно от 
23:59 часа на 
30.11.2015 г.  
 
Втори срок за 
кандидатстване - 
не по-късно от 
23:59 часа на 
29.04.2016 г.  

 
 
Проектните 
предложения по 
настоящата 
процедура за 
подбор на проекти 
следва да бъдат 
подадени само по 
електронен път с 
Квалифициран 
електронен 
подпис (КЕП) 
като се използва 
Информационната 
система за 
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приоритет № 9ii 
„Социално-

икономическа 
интеграция на 

маргинализирани 
общности като 

ромите“ 
  

Специфична цел 1 
към ИП 9ii: 

„Повишаване броя 
на успешно 

интегрираните чрез 
образователната 
система деца и 

ученици от 
маргинализирани 

общности, 
включително роми“. 

 
 

 

градовете до училище);  
5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските 
махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от 
етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна 
закрила;  
6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната 
идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници 
в интеграционна мултикултурна среда;  
7. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от 
етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили 
международна закрила;  
8. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за 
учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или 
получили международна закрила;  
9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на 
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно 
образование;  
10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес; 11. 
Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи 
или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от 
редовно посещаване на учебни занятия;  
12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за 
разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на 
различието;  
13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 
произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 
информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, 
основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).  
14. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в 
съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или 
общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за 
сметка на съответната община).  
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното 
предложение следва да съдържа също така:  
1) Дейности за организация и управление на проекта (Опитът на всеки от 
предложените членове на екипа за управление и изпълнение на проекта се 

предложение. 
Допустимо е 
партньорство в 
повече от 1 проектно 
предложение. 

управление и 
наблюдение на 
Структурните 
инструменти на 
ЕС в България 
(ИСУН 2020) - 
https://eumis2020.g
overnment.bg  
 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 
Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 22.01.2016 г. 
Изготвили: Станислава Пеева и Теодора Иванова Дирекция ПАПМС 

11

доказва с автобиография към която са приложени документи, 
удостоверяващи опита (договори, заповеди, длъжностни характеристики и 
др.). и  
2) Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния 
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020 г. (Приложение XII към насоките).  
 
ВАЖНО:  
 
Всичко, което се изисква за предишната процедура за подбор на 
проекти важи и за тази процедура. 
 
-Дейност 7 може да бъде изпълнявана само в рамките на центровете за 
кариерно ориентиране в училищното образование, създадени по проект № 
BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното 
образование“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2007 – 2013 г.  
-Проектните предложения, подадени за оценка на първия срок за 
кандидатстване по настоящата операция, чиято оценка на етап „Техническа 
и финансова оценка” е по-голяма или равна на 68 точки, но за които не е 
достигнало финансиране, ще бъдат включени директно на етап класиране, 
заедно с оценените на втората оценителна сесия проекти, без да бъдат 
оценявани повторно.  

Оперативна 
програма „Региони 

в растеж” 2014-
2020 

Процедура за 
директно 

предоставяне на 
безвъзмездна 

финансова помощ 
BG16RFOP001-

1.001-039 
”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИ 

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване 
на високата концентрация на икономически, природни и социални 
проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с 
Националната концепция за пространствено развитие на България за 
периода 2013-2025 г. 
Общините, в качеството им на междинни звена, следва да изпълняват 
делегираните им функции по оценка и подбор на проекти, в съответствие с 
подписани и влезли в сила Споразумения за делегиране на функциите. 
Конкретни цели на процедурата, в съответствие с отделните 
инвестиционнни приоритети: 

 Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас 

Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ (100%) 
BG16RFOP001-
1.019  
(при кандидатстване в 
Модула за електронни 
услуги на ИСУН 2020 
конкретния 
бенефициент следва 
да избере 
номера на 
процедурата за 

Общината е 
Кандидат. 
 
Допустими 
партньори по 
настоящата 
процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ са: 

 Държавни 
институции- 
първостепенни/второ

Крайни срокове за 
кандидатстване с 
инвестиционна 
програма: 
-15-30 септември 
2015 г. 
-15-31 декември 
2015 г. 
-15-31 януари 
2016 г. 
-15-31 март 2016 
г. 
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ПЛАНОВЕ ЗА 
ГРАДСКО 

ВЪЗСТАНОВЯВАН
Е И РАЗВИТИЕ” 

Конкретни 
бенефициенти: 

Общините на 39 
града от 1-во до 3-

то йерархично ниво 
от 

националната 
полицентрична 

система 
 

Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и 
интегрирано 

градско развитие” 
 
 

на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в студентските общежития 
и в административните сгради на държавната и общинската 
администрация; 

 Да се повиши качеството на живот, социалното включване и 
подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата 
среда в градовете; 

 Да се подобри инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с 
потенциал за икономическо развитие; 

 Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително 
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и 
необлагодетелствани групи от населението; 

 Да се подобрят условията за достъп до културен живот; 
 Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура; 
 Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт 

с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми 
на транспорт. 
Кандидатстването по настоящата процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ се осъществява въз основа на 
инвестиционна програма и проектни предложения към нея. 
Инвестиционната програма включва общ бюджет, разпределение на 
обектите по зони за въздействие и функционални връзки на града с 
неговата периферна територия, описание на процеса на избор на обектите 
на интервенция, механизъм за управление и реализация, екип за 
управление, описание на административния, технически и финансов 
капацитет за изпълнение на инвестиционната програма, описание и 
обосновка на интегрирания и синергичен подход при планирания избор на 
операции, индикатори и др. Инвестиционната програма включва списък с 
индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с 
индикативни резервни проекти, които са включени в Програмата за 
реализация на ИПГВР, одобрен от УО на ОПРР. Към Инвестиционната 
програма следва да се представи графичен материал в подходящ мащаб 
(схема, карта или друго), онагледяващ ясно одобрените от УО на ОПРР 
зони завъздействие и местоположението на основните и резервните обекти 
на интервенция в рамките на строителните граници на града и съответната 
зона. 
Избраните обекти на интервенция следва да бъдат групирани по проекти 
спрямо групите дейности по инвестиционен приоритет (списък с 

неговата община) 
 
23 254 828,48 лв. 
 
 
Размер на 
резерва за 
изпълнение 
спрямо етапната 
цел на ПО 1 (като 
процент от общия 
размер на БФП 
(100%) 
– 6,21% 
 
1 444 327,65 лв. 
 
 
Индивидуална 
етапна цел за 
2018 г. 
(верифицирани от 
УО на ОПРР 
средства до края на 
юни 2018 г.) – 20% 
от общия размер на 
БФП (100%) 
 
4 650 965,70 лв. 
 

степенни 
разпоредители с 
бюджетни кредити 
– за административни 
сгради на държавната 
администрация 
(инвестиционен 
приоритет 
за енергийна 
ефективност); 

 Държавни висши 
училища или 
юридически лица, 
които управляват 
студентски 
общежития 
(инвестиционен 
приоритет за 
енергийна 
ефективност); 

 Министерство на 
културата – за обекти 
на интервенция 
културна 
инфраструктура 
(сгради), 
държавна собственост 
в управление на 
Министерство на 
културата 
(инвестиционен 
приоритет за 
социална 
инфраструктура, 
група дейности 
„културна 
инфраструктура”); 

Крайни срокове за 
кандидатстване с 
проектни 
предложения: 
Проектни 
предложения се 
подават 
текущо до 31 май 
2019 г. като до 31 
май 2016 г. всяка 
община следва да 
подаде проектни 
предложения за 
минимум 50% от 
бюджета на града 
по процедурата. 
 
 
Кандидатстването 
с проектни 
предложения се 
осъществява 
изцяло 
по електронен път 
чрез Модула за 
електронни 
услуги на 
Информационната 
система за 
управление и 
наблюдение 
„ИСУН 2020“ на 
електронен адрес 
https://eumis2020.g
overnment.bg/, 
с изключение на 
техническата 
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индикативни основни проекти и обектите на интервенция към тях и списък 
с индикативни резервни проекти и обектите на интервенция към тях). В 
тази връзка, общината може да включи в Инвестиционната програма 
следния брой индикативни основни проекти по отделните групи дейности: 
- 1 индикативен бюджет за многофамилни жилищни сгради - в неговите 
рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като 
всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция (сгради); 
- 1 проект за общински административни сгради; 
- 1 отделен проект за държавни административни сгради за всеки отделен 
партньор-държавна институция; 
- 1 отделен проект за студентски общежития за всеки отделен партньор – 
висше училище или юридическо лице, което управлява студентски 
общежития; 
- 1 проект за интегриран градски транспорт; 
- 1 проект за градска среда; 
- 1 проект за зони с потенциал за икономическо развитие; 
- 1 проект за социални жилища (ако е приложимо); 
- 1 проект за социална инфраструктура (извън социални жилища); 
- 1 отделен проект за всеки отделен обект културна инфраструктура; 
- 1 проект за образователна инфраструктура. 
 
Допустими дейности за отделните инвестиционни приоритети 
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в 
административни и жилищни сгради” 

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са 
предписани като задължителни в техническото обследване на жилищни 
сгради, студентски общежития и административни сгради на държавната и 
общинската администрация; 

 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 
като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност на 
жилищни сгради, на студентски общежития и на административни сгради 
на държавната и общинската администрация: 

 По външните сградни ограждащи елементи: 
              -подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 
              -топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни 
стени,покриви, подове и др.). 

 Общински 
компании за 
обществен градски 
транспорт 
(инвестиционен 
приоритет за 
градски транспорт). 
 

документация, 
която се подава на 
хартиен носител в 
съответното 
Междинно звено. 
Тъй като 
техническата 
документация 
представлява 
приложение към 
проектното 
предложение и 
следва да бъде 
подадена на 
хартиен носител в 
съответното 
Междинно звено, 
то крайният срок 
за нейното 
подаване в 
Междинното 
звено е до 1 
работен ден от 
датата на 
подаване на 
проектното 
предложение в 
ИСУН 2020. 
 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 
Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 22.01.2016 г. 
Изготвили: Станислава Пеева и Теодора Иванова Дирекция ПАПМС 

14

 По системите за поддържане на микроклимата: 
             - основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници 
на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. 
смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен 
ефект; 
           -изграждане на системи за оползотворяване на енергията от 
възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако 
това е технически възможно и икономически целесъобразно; 
           -ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и 
вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 
           -реконструкция на вертикалната система за отопление в 
хоризонтална; 
          -ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на 
енергоспестяващо осветление; 
          -инсталиране на система за автоматично централизирано управление 
на топлоподаването при локални източници; 
         -инсталиране на система за автоматизирано централизирано 
управление на осветлението; 
        -газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване 
към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до 
сградата; 
       - мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

 СМР на жилищни сгради, студентски общежития и административни 
сгради на държавната и общинската администрация които обхващат: 
ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, 
площадки, коридори, асансьори и др., могат да бъдат финансирани само 
ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и 
минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% 
енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните 
СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за 
енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото 
обследване. 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението 
на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното 
състояние,нарушено в резултат на обновяването. 

 Обследвания за енергийна ефективност (вкл. оценка на разходната 
ефективност за инвестицията) и технически обследвания на съществуващи 
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жилищни сгради, студентски общежития и административни сгради на 
държавната и общинска администрация; 

 Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради. 
Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ 

 Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на 
Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани 
системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за 
локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски 
транспорт, системи за информация на пътниците в реално време, 
автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка, 
системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др. 

 Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски 
транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези), като 
например платформи и асансьори за хора с увреждания, премахване на 
пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на 
спирките, ясно визуално означаване на линиите и разписанията, 
информация, разбираема и подходяща за хора с намалено зрение или 
незрящи и др.; 

 Обновяване на транспортната инфраструктура, като например гнездовата 
и контактна мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт, 
поддръжка и оборудване; 

 Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до 
по-отдалечени жилищни райони; 

 Осигуряване на системи за защита от шума, като например осигуряване 
на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи; 

 Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, 
в това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския 
транспорт, който отговаря на европейската нормативна уредба за вредни 
емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни 
енергийни източници в градския транспорт. 

 Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна 
инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, 
подлези и др. Като елементи на техническата инфраструктура съгласно чл. 
64 (1) от ЗУТ) във връзка с развитието на интегрирана система за 
обществен транспорт; 

 Изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, 
пешеходни зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези, 
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надлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, 
като поставяне на пътни знаци, информационни табели, маркировка и др., 
като част от интегрираната система за градски транспорт; 

 Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, 
междуградския автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и 
морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози — 
обновяване на общински автогари и съответните предгарови пространства 
общинска собственост, автобусни спирки на градския транспорт, 
осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логични 
връзки между елементите на инфраструктурата и други; 

 Изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други 
мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на 
обществения градски транспорт извън градския център. 
Инвестиционен приоритет „Градска среда” 
Група дейности „Градска среда“ 

 Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като например 
паркове, зелени площи, детски площадки, градски площади, междублокови 
пространства, спортни площадки за свободен достъп и др., включително 
поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни 
площи, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане, 
изграждане и ремонт на обществени тоалетни, в това число зелена 
инфраструктура и свързване на зелените зони за подобряване на градските 
екосистеми; 

 Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на 
градската среда, като например пешеходни алеи и тротоари, изграждане на 
велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за 
пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като 
поставяне на указателни знаци, информационни табели и др.; 

 Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и 
обществени паркинги; 

 Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и 
борба с престъпността, напр. монтаж на осветление в паркове, на системи 
за видеонаблюдение на обществени места и др. като част от изграждането и 
рехабилитацията на другите физически елементи на градската среда 
(уличната мрежа, площите за паркиране) в ИПГВР; 

 Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на 
МПС, като например механични/хидравлични/електрически прегради, 
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недопускащи достъп на МПС в пешеходните зони, но спускащи се при 
подаден сигнал от линейка, пожарна кола, полицейски автомобил, 
автомобили за почистване, които позволяват влизане в тях и на други 
автомобили (например на доставчици на магазини и др.) в точно 
регламентирани часове за позволен достъп, връзка със системата за видео 
наблюдение и т.н ; 

 Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните 
направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания 
до административни сгради. 
Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ 

 Подобряване/надграждане и реконструкция на съществуваща или 
строителство/развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с 
бизнеса и предприемачеството, като например комуникационна свързаност, 
строителство/реконструкция/ рехабилитация на улици, осигуряващи достъп 
до и в индустриалните и бизнес зони, осветление на обществени места, 
връзки към главната газоснабдителна, електроснабдителна, 
водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци 
и информационни табели, охранителни системи за наблюдение до или в 
рамките на бизнес зоните и терените и др.; 

Почистване, рекултивация, обеззаразяване и други дейности за 
подготвяне на съществуващи замърсени и остарели индустриални и др. 
зони, в които се развива икономическа активност; 

 Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и 
автомобили за работещите в икономическите зони. 
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” 
Група дейности „Социална инфраструктура“ 

 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими групи от населението и други групи в 
неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и 
разширение на социални жилища, в които да бъдат настанени 
представители на целевата група и рехабилитация на прилежащите 
пространства; подобряване достъпа на лицата с увреждания до 
упоменатите по-горе сгради, като част от останалите строително-монтажни 
работи по съответните обекти; 

 Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска 
инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – 
центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове 
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за работа с деца на улицата, включително прилежащите пространства; 
подобряване на достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе 
сгради като част от останалите строително-монтажни работи по 
съответните обекти и конструктивни обследвания на съществуващия 
сграден фонд; 

 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените 
сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване. 
Група дейности „Културна инфраструктура“ 

 Развитие на културна инфраструктура, чрез строителство, 
реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни 
центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни 
изложбени зали и други културни институции, включително прилежащите 
пространства; подобряване на достъпа за хора с увреждания до 
упоменатите по-горе сгради като част от останалите строително- монтажни 
работи по съответните обекти и конструктивни обследвания на 
съществуващата сграда; 
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” 

 Изграждане, реконструкция и обновяване на общински учебни 
заведения, като детски ясли и градини, общообразователни и 
специализирани училища (класни стани, библиотеки, учебни лаборатории, 
спортни съоръжения, училищни корпуси, училищни общежития, връзка с 
интернет), в т.ч. на прилежащите училищни дворове; подобряване на 
достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част 
от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти и 
конструктивни обследвания на съществуващата сграда; 

 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените 
сгради/помещения, като част от цялостнaта им модернизация. 
При разработването на проектните предложения конкретният 
бенефициент задължително трябва да предвиди в изпълнението на 
проектите дейности: 

 Одит на проекта;  
 Дейности за информация и комуникация.  

 
ВАЖНО: 
1.Общият размер на финансовия ресурс за индикативните основни проекти 
за финансиране с БФП следва да бъде в рамките на определения общ 
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ресурс на БФП за съответния конкретен бенефициент. 
2.Общият размер на финансовия ресурс за списъка с индикативните 
резервни проекти за финансиране с БФП следва да бъде до 50% от 
определения общ ресурс на БФП за съответния конкретен бенефициент. 
3. При определяне на индикативните проекти, които да бъдат включени в 
инвестиционната програма, всеки конкретен бенефициент следва да се 
съобрази със следните минимални и максимални прагове на 
предоставяната БФП (100%) по някои групи дейности (инвестиционни 
приоритети), с оглед спазване на съотношението между размера на 
средствата на ниво Приоритетна ос 1:бщия размер на БФП, 
1.1 Енерг. eф-ст в админ. и жилищни сгради и студентски 
общежития Макс. 40% 
За многофамилни жилищни сгради Мин. 50% от сумата по 1.1 
1.2 Градска среда 
За група дейности „Градска среда” Макс. 30% 
1.3 Образователна инфраструктура Мин. 5% 
1.4 Социална инфраструктура 
За група дейности „Социална инфраструктура” Мин. 5% 
4.В случай че конкретен бенефициент не е постигнал индивидуалната 
етапна цел на верифицираните от УО на ОПРР средства до края на месец 
юни 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 за БФП с размера на средствата, които не са постигнати 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). 
5. При подаване на проектно предложение с партньор следва да се 
представи Партньорско споразумение в свободен текст между общината, 
конкретен бенефициент по схемата, и съответния партньор. 
6. Планираната продължителност на дейностите, предвидени във всяко 
проектно предложение, не може да надвишава 30 месеца.По отношение на 
проект за интегриран градски транспорт, планираната продължителност на 
дейностите, предвидени в проектното предложение, не може да надвишава 
48 месеца. 
7. За всеки инвестиционен приоритет  в Насоките за кандидатстване са 
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посочени специфичните изисквания към документацията на всяко проектно 
предложение. 

Оперативна 
програма „Региони 

в растеж” 2014-
2020 

Приоритетна ос 8 
„Техническа 

помощ“ 
Процедура 

BG16RFOP001-8.001 
- „БЮДЖЕТНА 
ЛИНИЯ ЗА 39 
ОБЩИНИ – 

БЕНЕФИЦИЕНТИ 
ПО ПРИОРИТЕТНА 
ОС 1 НА ОПРР 2014-

2020” 
Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и 
интегрирано 

градско развитие” 
 

Настоящата бюджетна линия е опростена форма за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ (БФП) на конкретни бенефициенти (КБ) – 
39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална 
концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., 
предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на 
дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им 
програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
Целта на бюджетната линия е подобряване на административния капацитет 
на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. с оглед изпълнение на техните 
функции и задължения в качеството им на:   
Местни органи, отговорни за изпълнението на стратегии за устойчиво 
градско развитие („градски органи”, съгласно чл. 7, т. 4 от Регламент (ЕС) 
1301/2013);   
Междинни звена съгласно чл.123 (6) от Регламент (ЕС) №1303/2013;   
Конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. 
Допустими дейности: 
1. Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед 
изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града 
спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”; 
2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми 
по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;  
3. Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с 
оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“; 

Максимален размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ 

125 009,31 лв. 
 

(1,69%спрямо 
ресурса за БФП по 

Приоритетна ос 1 за 
град Враца) 

 
 

Не се изисква 
съфинансиране. 

 
 
 

Общината е кандидат. 31.12.2023 г. 
23:59 ч. 
 
Кандидатстването 

се осъществява 
изцяло по 

електронен път 
чрез 

Информационната 
система за 

управление и 
наблюдение 

„ИСУН 2020“ на 
електронен адрес 

https://eumis2020.g
overnment.bg. 

 
С оглед подаване 

на финансовия 
план не е 

необходимо да се 
изчаква 

одобряване от 
страна на УО на 
инвестиционната 

програма по 
процедура 

BG16RFOP001-
1.001-039 

”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИНТЕГРИРАНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 
Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 22.01.2016 г. 
Изготвили: Станислава Пеева и Теодора Иванова Дирекция ПАПМС 

21

4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-
оценители за оценка на проектни предложения по процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“;  
5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на 
равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;  
6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики.  
Дейностите за участие в програми за обмен на опит и добри практики по 
същество представляват участия в обучения, семинари, работни групи и др. 
Темите следва да бъдат свързани с изпълнението на дейности за устойчиво 
градско развитие и чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013. (т.е. изпълнение 
на функциите на общината като бенефициент, градска власт и междинно 
звена) и да бъдат аргументирани в обосновката към съответната дейност. 
При разработването на бюджетната линия конкретният бенефициент 
следва да предвиди съпътстващи дейности за информация и комуникация и 
за управление и изпълнение на бюджетната линия.  В състава на 
звеното/екипа за управление и изпълнение на бюджетната линия могат да 
влизат само служители на съответната общинска администрация. 

ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

И РАЗВИТИЕ”. 

 


