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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
ЗЗАА  

ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,    ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  
  ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  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 доку-

ментите 

Къде се подават 
проектите 

Брой на 

предло-

женията, 

които могат 
да се 

подават 

Нови обяви: 
Третата покана за 
набиране на проектни 
предложения по 
оперативна програма за 
междурегионално 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
ІVС. 

 

Поканата е отворена за 
капитализационни проектни 
предложения по следните тематични 
приоритети и области на сътрудничество 
по програмата: 
Приоритет 1: Иновации и икономика на 
знанието 
Области на междурегионално 
сътрудничество: 
- иновации, научни изследвания и 
развитие на технологиите 
- предприемачество и малки и средни 
предприятия 
- информационно общество 
- заетост, човешки капитал и 
образование. 
Приоритет 2: Околна среда и превенция 
на риска 
Области на междурегионално 
сътрудничество: 
- природни и технологични рискове 
- управление на води 
- предотвратяване на замърсяването и 
управление на отпадъците 
- биоразнообразие и опазване на 
природното богатство 

Мин. размер  

1 000 000 евро. 

 

Макс. размер 

2 000 000 евро. 
Българските 
партньори в 
проектите ще 
могат да получат 
85% 
съфинансиране от 
средства на 
общността. 

Кандидат/ 
партньор 
Проектите 
следва да 
включват 
партньори от 
шест до десет 
държави от 
избираемата 
територия на 
програмата, 
включително две 
нови страни - 
членки на ЕС.  

 

5 март 
2010г. 

Формулярът за 
кандидатстване се 
попълва на 
английски език и се 
подава от водещия 
партньор в проекта 
директно в 
Съвместния 
технически 
секретариат на 
програмата в Лил, 
Франция. 

INTERREG IVC 

3rd call for proposals 

Les Arcuriales - 

Entrée D - 5e étage 
45 rue de Tournai 

59000 LILLE 

FRANCE 

Точният график на 
поканата, както и 
пълният пакет 
документи, 
свързани с 
поканата за 
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- енергия и устойчив транспорт 
- културно наследство и ландшафт. 
В контекста на програма ИНТЕРРЕГ IVC 
капитализация означава процес на 
събиране, анализиране, 
разпространение и трансфер на добри 
практики в определени области с цел 
оптимизиране на резултатите, 
постигнати в конкретна област на 
регионалната политика. Един от 
очакваните резултати е трансфер на 
добри практики, идентифицирани от 
базовите програми по структурните 
фондове (програмите по цел. 
"Сближаване", "Конкурентоспособност и 
заетост" и "Европейско териториално 
сътрудничество") в региони, желаещи да 
подобрят политиките си. 

проектни 
предложения, са 
публикувани на 
интернет 
страницата на 
програмата. 
За повече 
информация:  
Информационно 
звено – Изток, 
Катовице, Полша 
IP-
East@interreg4c.eu 
http://www.interreg4
c.net/contact.html 

Предишни актуални обяви 

ОП ”Развитие на 
човешките ресурси” 
BG051PO001-5.2.07 

Грижа в семейна среда 

за независимост и 

достоен живот на хора 

с различни видове 

увреждания и самотно 

живеещи хора - 

дейности „Социален 

асистент” и „Домашен 

помощник” – фаза 3 

Продължителността на проекта 
трябва да бъде от 12 до 14 месеца. 

Продължителността на предоставяне 
на услугите да бъде минимум 2 
месеца по-малко от 
продължителността на проекта. 

 

Подкрепя се предоставяне на два 
типа социални услуги в общността – 
„социален асистент” и „домашен 
помощник”. 

Мин. размер 

60 000 лв. 

 

Макс. размер 

200 000 лв. 

 

Не се изисква 
съфинансиране  

Кандидати и 

партньори могат 

да бъдат: 

 

Община или 

Доставчик на 

социални услуги 

 

Тъй като 

община Враца 

сега изпълнява 

проект по Фаза 

2, по Фаза 3 

може да бъде 

само партньор. 

14 януари 

2010 г- 
16:00 часа 

Министерство на 
труда и 

социалната 
политика 

Агенция за 
социално 

подпомагане 

Дирекция 
„Международно 

сътрудничество, 
програми и 
европейска 
интеграция”  

ул. “Триадица” № 
2, София 1051 

Като 
кандидат – 
само едно 
проектно 
предложени
е 
 
Като 
партньор – в 
повече от 
един проект. 
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ОП ”Развитие на 
човешките ресурси” 

BG051PO001-5.2.06 

Социални услуги за 

социално включване 

 

 

• Компонент 1: Социални услуги за деца 
в риск  

• Компонент 2: Социални услуги за 
пълнолетни лица  

• Компонент 3: Иновативни подходи за 
превенция и преодоляване на 
социалното изключване на рискови 
групи 

 

Мин. размер 

80 000 лв. 

 

Макс. размер 

250 000 лв. 

 

Не се изисква 
съфинансиране 

Кандидати и 

партньори могат 

да бъдат: 

 

По К1 –  

община или 

доставчик на 

социални услуги 

за деца 

 

По К2 –  

община или 

доставчик на 

социални услуги 

 

По К3 -  

доставчик на 

социални услуги 

28 януари 

2010 г., 
16.00 часа 

Министерство на 
труда и социалната 

политика 

Агенция за 
социално 

подпомагане 

Дирекция 
„Международно 
сътрудничество, 

програми и 
европейска 
интеграция”  

ул. “Триадица” №2, 
София 1051 

Като 
кандидат – 
само едно 
проектно 
предложени
е 
 
Като 
партньор – в 
повече от 
един проект. 

ОП "Развитие 
конкурентноспособността на 
българската икономика"  

Операция 1.2.1: 

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

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

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 

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 

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 

Без 
определен 
срок за 
кандидатства
не 
 

Продължите
лност: до 24 
мес. от 
датата на 
подписване 

на договора. 

*Всеки 
кандидат 
трябва да 
осигури 
продължаван
е на 

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

Само 1 /едно/ 
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икономическата 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 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. 

по процедурата 
бенефициентите се 
задължават в срок 
до пет 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. 

последна оценка 
при акредитация не 
по-ниска от "добра" 
съгл. Гл.10 от ЗВО; 
б) Българската 
академия на 
науките и нейни 
институти и звена; 
в) Селскостопанска 
академия и 
институти към нея; 
г) Експериментални 
лаборатории и 
изследователски 
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. 
 

дейността на 
обединениет
о независимо 
от избраната 
правна 
форма, за 
срок не по-
кратък от 5 
години след 
приключване 
изпълнение 
то на 
проекта. 
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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. 

ОП „Регионално 
развитие”. 
Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие” 
Операция 1.4: 
„Подобряване на 
физическата среда и 
превенция на 
риска” 
Схема:  
„Подкрепа за 

интегрирано и 

устойчиво 

развитие чрез 

подобряване на 

градската среда” 

 
Бюджетна линия: 
BG 161PO001/1.4.-
05/2009 
 

1. Изграждане и възстановяване на зони за 
обществен отдих, като паркове, зелени 
площи, детски площадки и др., включително 
поставяне на пейки, беседки, възстановяване 
на чешми, фонтани, статуи, паметници и 
други елементи от градското обзавеждане; 
2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация 
на пешеходни алеи и тротоари, изграждане 
на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни 
зони, подлези за пешеходци и 
велосипедисти, включително свързани 
дейности, като поставяне на указателни 
знаци и др.; 
3. Рехабилитация и реконструкция на улични 
мрежи, изграждане на обществени паркинги 
встрани от главни улици; 
4. Въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление и осъществяване на мерки за 
повишаване на сигурността и 
предотвратяване на престъпността, като 
поставяне на осветление на паркови площи, 
охранителни системи за наблюдение на 
обществени места и др. 
5. Създаване на достъпна архитектурна 
среда, свързана с горните направления, 
включително подобряване на достъпа за хора 
с увреждания до сгради, в които е 
разположена общинската администрация;  

Минимален размер 
–  
1 000 000 лв. 
 
Максимален размер 
– 5 000 000 лв. 
 
Безвъзмездната 
финансова помощ 
не може да 
надвишава 95 % от 
общата стойност на 
проектното 
предложение, т.е. 
кандидатите следва 
да осигурят 
минимум 5 % 
собствен принос. 
 

Кандидат. 
Не се допуска 
участието на 
партньори. 
 

8 февруари 
2010 г. 
16.00 часа 

гр. София 1202, ул. 
“Св. Св. Кирил и 
Методий” № 17-19, 
Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството, 
Главна дирекция 
„Програмиране на 
регионалното 
развитие”, 
Отдел „Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 
 

Само 1 
проектно 
предложе 
ние 

 


