
Дата на актуализиране на информацията 07.08.2009   

Изготвено от отдел „Оперативни програми”    1 

ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
ЗЗАА  

ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  ППОО  ООППЕЕРРААТТИИВВННИИТТЕЕ  ППРРООГГРРААММИИ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ООТТ  ООББЩЩИИННААТТАА  ((ККААННДДИИДДААТТ  ИИ//ИИЛЛИИ  

ППААРРТТННЬЬООРР))  

  

№  
Програма – 
приоритет, 
операция, 
бюджетна линия 

 

 
 

Избираеми дейности 

 
 
 
  

 
Допустими 
стойности на 
проекта,  
мин. / макс. 

Възможна роля 
на Общината – 
кандидат и/или 
партньор 

Краен 
срок за 
подаване 
на докумен 

тите 

 
Къде се 
подават 
проектите 

Брой на 
предло-
женията, 
които 
могат да 
се 
подават 

1 
ОП "Развитие 
конкурентоспособ 
ността на 
българската 
икономика" 2007-
2013  

Операция 1.2.1: 
„Създаване на нова и 
укрепване на 
съществуваща про-
иновативна 
инфраструктура” 

ново от 20.07.2009г. 

Процедура BG161PO003-1.2.01 
„Подкрепа за създаване на 
технологични паркове” 

Допустими дейности: 
Извършване на предварителни 
(прединвестиционни) проучвания 
във връзка с изграждането на 
технологични паркове, съгласно 
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните 
проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) към 
ЗУТ. Допустимите предварителни 
(прединвестиционни) проучвания 
могат да обхващат: 
1/ изясняване на инвестиционното 
строително намерение; 2/ инженерни 
проучвания, в т.ч. геоложки, 
геотехнически, хидрогеоложки, 
хидроложки и др., като съдържанието 
им се определя в зависимост от 
местоположението, вида, характера и 
спецификата на обекта; 3/ 
геодезически проучвания; 4/ 
технологични проучвания за избор на 
оферта, предлагаща оптимална 
технология – за обекти, при които 
технологичното решение е 
определящо; 5/ технико-
икономическа обосновка за 
определяне на икономическата 

Размер на 
безвъзмездната 
ФП: мин.100 000 
-  
макс. 391 166 

лева  

Мин. 30% от 
общите 
допустими 
разходи трябва 
да бъде 
осигурен от 
собствени 
средства на 
кандидата или 
от източници, 
изключващи 
всякаква 
публична 
подкрепа. 

Важно:С 
договора за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
процедурата 
бенефициентите 
се задължават в 
срок до пет 

Кандидатстват 
само 
обединения -

правна форма 
на сдружаване 
съгл. 
приложимото 
законодателство 
- от минимум 4 
лица, вкл. 
задължително: 
1/ поне две 
предприятия – 
възложители 
(инвеститори) на 
технологичния 
парк и 2/ поне 
две от 
изброените  
видове лица: 

а) Български 
висши училища, 
с последна 
оценка при 
акредитация не 
по-ниска от 
"добра" съгл. 
Гл.10 от ЗВО; 
б) Българската 
академия на 
науките и нейни 

Без 
определе
н срок за 
кандидатс
тване 
 

Продължи
телност: 
до 24 мес. 

от датата 
на 
подписван
е на 
договора. 

*Всеки 
кандидат 
трябва да 
осигури 
продължав
ане на 
дейността 
на 
обединени
ето 
независим
о от 
избраната 
правна 
форма, за 
срок не по-

ИАНМСП 
Междинното 
звено  
гр. Враца,  
ул. „Г. 
Бенковски”  
№  6 
 

1 
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целесъобразност и ефективност на 
инвестиционното строително 
намерение, в т.ч. за избор на 
подходящ негов вариант; 6/ 
обосновка на социалната 
целесъобразност и ефективност на 
инвестиционната инициатива, в т.ч. 
откриване на работни места и 
осигуряване на обществени услуги; 7/ 
вариантни проучвания за 
рехабилитация на съществуващи и 
за изграждане на нови енергийни 
мощности; 8/ специфични проучвания 
при реконструкция, пристрояване и 
надстрояване на съществуващи 
сгради, в т.ч. архитектурно и 
конструктивно заснемане на сградите 
и изследване на техническата 
инфраструктура; 9/ микросеизмично 
изследване – за енергийни, 
хидротехнически, транспортни и 
други специфични обекти; 
Изработване на задания за 
проектиране на технологични 
паркове съгл. Нар.№ 4 от 21 май 
2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. Заданията 
за проектиране следва да определят 
изискванията към обекта, фазите на 
проектиране, както и необходимите 
проектни части. Заданията за 
проектиране следва да включват:  
основни технически,икономически, 
технологични, функционални и 
планово-композиционни изисквания 
към обекта;- основни функционални и 
композиционни параметри на обекта. 
Изработване на инвестиционни 
проекти в съотв. с Нар.№ 4 от 
21.05.2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните 
проекти, във връзка с изграждането 
на технологични паркове по смисъла 

години след 
приключването 
на проекта си да 
започнат 
реалното 
изграждане на 
технологичния 
парк, т.е. да са 
започнали 
строителните 
дейности, 
предвидени в 
инвестиционния 
план, 
финансиран по 
процедурата. 

институти и 
звена; 
в) 
Селскостопанск
а академия и 
институти към 
нея; 
г) 
Експерименталн
и лаборатории и 
изследователск
и институти - 
ЮЛ по чл. 60 от 
ЗА; 
д) Научни 
организации 
(съгл. ЗННИ); 
е) Юридически 
лица с 
нестопанска 
цел, съгл. 
ЗЮЛНЦ, които 
разходват 
имуществото си 
за 
развитието и 
утвърждаване 
на науката, 
техниката и 
технологиите; 
ж) Общини 
и/или Областни 
управители. 
 

кратък от 5 
години 
след 
приключва
не 
изпълнени
е то на 
проекта. 
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на чл. 26 от Нар.№ 7 от 22.12.2003 г. 
за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони, като 
инвестиционните проекти следва да 
бъдат изработени минимум във фаза 
технически проект. 
Извършване на оценка на 
съответствието със 
съществените изисквания към 
строежите съг.чл.142, ал.6 от ЗУТ. 
Одит на проекта. 
Дейности за визуализация на 
проекта. 

2 ОП “Регионално 
развитие” 2007-2013 
 
ново от 15.07.2009г. 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, 
операция 1.4. „Подобряване на 
физическата среда и превенция на 
риска”, по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.4-04/2009: 
 „Подкрепа за дребномащабна 
инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища в 
градските агломерации”. 
 
Дейности:  

• Инфраструктурни мерки за силово 
укрепване и стабилизиране на 
свлачища, като разрушаване на 
незаконно построени сгради и 
съоръжения, способстващи за 
развитието на свлачището,  
разрушаване на негодни за 
ползване сгради и съоръжения, 
компрометирани поради развитието 
на свлачището;  

• Изграждане на съоръжения за 
понижаване на подпочвените води 
под нивото на хлъзгателната 
повърхнина (хоризонтални сондажи, 
събирателни шахти и др.) и за 
отвеждането им извън територията 

Сума на 
безвъзмезд-
ната финансова 
помощ 
минимална: 
 300 000 лв.; 
максимална:  
1 000 000 лв. 

Не се изисква 
съфинансиране 
от кандидата! 

 

Териториален 
обхват: 86 
общини 
попадащи в 
обхвата на 
агломерационни
те ареали, вкл. 
Враца 
 
Не се допуска 
участието на 
партньори. 

 
Продължител 
ност на проекта: 
не може да 
надвишава 24 
месеца. 
  

06 
Ноември, 
2009 г., 
16:00 часа 
местно 
време. 

 

гр. София,  
п. к. 1202,  
ул. “Св. Св. 
Кирил и 
Методий”  
№ 17-19, 
МРРБ, ГД 
„Програмиране 
на регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 
 
 

 

Всяка 
община 
може да 
представ
и само 
едно 

проектно 
предложе
ние по 
настояща
та 
схема. 
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на свлачището;  

• Изграждане на съоръжения за 
отвеждане на повърхностните води 
извън територията на свлачището 
(окопи, канавки, дренажни ребра и 
др.);  

• Инфраструктурни мерки и 
изграждане на нови съоръжения за 
заздравяване и конструктивно 
укрепяване на свлачището, 
включващи преоткосиране, 
повърхностно отводняване и 
дълбочинно отводняване, анкерни, 
пилотни и пилотно-анкерни 
конструкции, дренажни системи, 
канавки и шахти, подпорни стени, 
анкерирани стени, шлицовани стени 
и др.);  

• Изграждане на защитни съоръжения 
при срутища – укрепване на 
активната част от срутището, 
покриване с метални (телени) 
мрежи, предпазни канавки, 
уловителни мрежи, уловителни 
стени, предпазни насипи, защитни 
навеси и др.  

• Вертикална планировка на района 
на свлачището с цел осигуряване на 
устойчивост на откоса;  

• Изграждане на автоматизирани 
контролно-измервателни системи 
(КИС) за мониторинг на 
поведението на свлачището след 
реализацията на 
инфраструктурните мерки. 

 

 
3 

ОП „Регионално 
развитие” 
 
 

Приоритетна ос 3 „Устойчиво 
развитие на туризма”, 
операция 3.1 „Подобряване на 
туристическите атракции и 
свързаната с тях 
инфраструктура”, 

„Подкрепа за развитието на 

Стойност на 
проекта:  
от 1 000 000 
до 6 000 000 
лева 

Водеща 
организация и 
партньор 

04 
Септемв
ри 2009г., 
16.00 ч. 
 

гр. София, п. к. 
1202, ул. “Св. 
Св. Кирил и 
Методий” № 17 
– 19, 
Министерство 
на регионалното 

Като 
водеща 
организа
ция само 
едно 
проектно 
предложе
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туристически атракции”. 
Дейности: 
 Развитие на природни, културни и 
исторически атракции; 
 Развитие на туристическа 
инфраструктура, необходима за 
нуждите на атракциите; 
 Развитие на допълнителна 
дребномащабна техническа 
инфраструктура в района на 
атракциите; 
 Допълнителни дребномащабни 
неинфраструктурни дейности 
(обучение на 
персонала, работещ в атракциите, 
организиране на събития в района на 
атракциите, 
рекламни дейности). 

развитие и 
благоустройство
то, 
Главна 
дирекция 
„Програмиране 
на регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 

ние. 
Като  
партньор 
може да 
участва в 
повече от 
едно 
проектни 
предложе
ния. 

А1 Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния-България 
2007-2013 г.  
 
Оценки на проектни 
предложения се 
правят след  
30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

Приоритетна ос 1: Достъпност 
 

Ключова област 1: Подобряване 
на земята и съоръженията за 
трансграничен транспорт 
(1) Подобряване на речната и пътна 
инфраструктура с трансгранично 
значение; 
(2) Подобряване на обществените 
трансгранични транспортни услуги по 
реката и пътищата. 
 
Финансиране: 84.82% от ЕС; 13% -
национално съфинансиране; 2,18% - 
собствен принос. 

За меки проекти –  

стойност на 
проекта – 
от 250 000  
до 1 500 000 
евро. 
Продължителност 
– до 18 месеца. 
За 
инвестиционни 
проекти  
стойност на 
проекта - 
от 1 000 000 
до 8 000 000 
евро. 
Продължителност 
– до 30 месеца. 

Водеща 
организация и 
партньор. 
 
Общ брой на 
партньорите, 
включително и 
водещата 
организация – 
максимум 5. 

До 
изчерпван
е на 
средстват
а, но не 
по-късно 
от 30 
април 
2010 

17 часа 
местно 
време. 
 
Оценка на 
проекти се 
прави на 
всеки 3 
месеца. 

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 
ул. 1 декември 
1918, №1 
910019 Калараш 
Окръг Калараш. 
 
Документите се 
подават на 
английски език. 

1 

А2 Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния-България 
2007-2013 г. 
 

Оценки на проектни 

Приоритетна ос 1: Достъпност 
 

Ключова област 2: 
(1) Подкрепа за развитие на 
трансгранични информационни 
ресурси на базата на 
информационни и комуникационни 

За меки проекти –  

стойност на 
проекта – 
от 250 000  
до 1 500 000 
евро. 
Продължителност 

Водеща 
организация и 
партньор. 
 
Общ брой на 
партньорите, 
включително и 

До 
изчерпван
е на 
средстват
а, но не 
по-късно 
от 30 

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 
ул. 1 декември 
1918, №1 

1 
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предложения се 
правят след  
30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

технологии (ИКТ), сътрудничество и 
коопериране; 
(2) Разширяване на достъпа до 
трансгранична информация и 
комуникация. 
 
Финансиране: 84.82% от ЕС; 13% -
национално съфинансиране; 2,18% - 
собствен принос. 

– до 18 месеца. 
За 
инвестиционни 
проекти  
стойност на 
проекта - 
от 500 000 
до 4 000 000 
евро. 
Продължителност 
– до 30 месеца. 

водещата 
организация – 
максимум 5. 

април 
2010 

17 часа 
местно 
време. 
 
Оценка на 
проекти се 
прави на 
всеки 3 
месеца. 

910019 Калараш 
Окръг Калараш. 
 
Документите се 
подават на 
английски език. 

В1 Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния-България 
2007-2013 г. 
 
Оценки на проектни 
предложения се 
правят след  
30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

Приоритетна ос 2: Околна среда 
 

Ключова област 1: Развитие на 
общи системи на управление за 
защита на околната среда 
(1) Подобряване на защитата и 
опазването на трансграничната 
околна среда; 
(2) Подобряване на трансграничното 
обществено съзнание за управление 
и защита на околната среда. 
Ключова област 2: Развитие на 
обща инфраструктура и услуги 
за предотвратяване влиянието 
на природни кризи и кризи 
предизвикани от човека, 
включително общи услуги за 
действия при бедствия и аварии. 
(1) Обща структура за 
предотвратяване на природни и 
технологични рискове; 
(2) Общи действия за ранно 
известяване при бедствия и 
извънредни ситуации. 
Финансиране: 84.82% от ЕС; 13% -
национално съфинансиране; 2,18% - 
собствен принос. 

За меки проекти –  

стойност на 
проекта – 
от 250 000  
до 1 500 000 
евро. 
Продължителност 
– до 18 месеца. 
 
За 
инвестиционни 
проекти  
стойност на 
проекта - 
от 500 000 
до 6 000 000 
евро. 
Продължителност 
– до 30 месеца. 

Водеща 
организация и 
партньор. 
 
Общ брой на 
партньорите, 
включително и 
водещата 
организация – 
максимум 5. 

До 
изчерпван
е на 
средстват
а, но не 
по-късно 
от 30 
април 
2010 

17 часа 
местно 
време. 
 
Оценка на 
проекти се 
прави на 
всеки 3 
месеца. 

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 
ул. 1 декември 
1918, №1 
910019 Калараш 
Окръг Калараш. 
 
Документите се 
подават на 
английски език. 

1 

С1 Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния-България 
2007-2013 г. 

Приоритетна ос 3: Социално-
икономическо развитие 
 
Ключова област 1: Подкрепа за 
трансгранично бизнес 

Стойност на 
проекта  
от 250 000  
до 1 500 000 
евро. 

Водеща 
организация и 
партньор. 
Общ брой на 
партньорите, 

До 
изчерпван
е на 
средстват
а, но не 

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 

1 
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Оценки на проектни 
предложения се 
правят след  
30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

коопериране и промотиране на 
регионалната идентичност. 
(1) Подкрепа за развитие на 
трансграничната бизнес 
инфраструктура и промотиране на 
кооперирането; 
(2) Обща мрежа за промотиране на 
чуждите инвестиции и положителен 
регионален образ и идентичност; 
(3) Промотиране на трансграничната 
туристическа мрежа и 
разнообразяване на съществуващите 
трансгранични туристически услуги; 
(4) Промотиране на кооперирането 
между университети, 
изследователски институти и бизнеса 
в областта на изследването, 
развитието и иновациите; 
(5) Общ маркетинг и промотиране на 
трансграничните продукти. 
Ключова област 2: 
Сътрудничество за развитие на 
човешките ресурси – съвместно 
развитие на умения и знания. 
(1) Подкрепа за трансграничен обмен 
на информация за възможностите за 
работа; 
(2) Развитие на специфични 
обучителни услуги за работещи във 
връзка с нуждите на общия пазар; 
(3) Развитие на трансгранични връзки 
и обмен между образователните и 
обучителните центрове. 

Продължителност 
– до 18 месеца. 
 
84.82% от ЕС; 
13% - 
национално 
съфинанси-
ране; 2,18% - 
собствен 
принос. 

включително и 
водещата 
организация – 
максимум 5. 

по-късно 
от 30 
април 
2010 

17 часа 
местно 
време. 
 
Оценка на 
проекти се 
прави на 
всеки 3 
месеца. 

ул. 1 декември 
1918, №1 
910019 Калараш 
Окръг Калараш. 
Документите се 
подават на 
английски език. 
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С2 Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния-България 
2007-2013 г. 
 
Оценки на проектни 
предложения се 
правят след  
30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

Приоритетна ос 3: Социално - 
икономическо развитие 

Ключова област 3: 
Сътрудничество „Хора за хора” 
(1) Подкрепа за развитие на 
гражданското общество и местните 
общности; 
(2) Подобряване на местното 
управление; 
(3) Повишаване на обмена в 
областта на образование, култура, 
здравеопазване, младежки дейности 
и спорт. 

Стойност на 
проекта  
от 30 000  
до 250 000 
евро. 
Продължителност 
– до 12 месеца. 
 
84.82% от ЕС 
13% - 
национално 
съфинанси-
ране; 2,18% - 
собствен 
принос. 

Водеща 
организация и 
партньор. 
 
Общ брой на 
партньорите, 
включително и 
водещата 
организация - 
максимум 5. 

До 
изчерпван
е на 
средства 
та, но не 
по-късно 
от 30 
април 
2010 

17 часа 
местно 
време. 
Оценка на 
проекти се 
прави на 
всеки 3 
месеца. 

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 
ул. 1 декември 
1918, №1 
910019 Калараш 
Окръг Калараш 
Документите се 
подават на 
английски език. 

1 

 ОП “Околна среда 
2007 – 2013 г.”  

В момента няма актуални обяви, касаещи 
община Враца. 

     

 ОП „Развитие на 
човешките 
ресурси” 

В момента няма актуални обяви, касаещи 
общините. 

     

 ОП 
“Административен 
капацитет” 

В момента няма актуални обяви, касаещи 
общините. 

     

 
 


