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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
ЗЗАА  

ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

  
№ ОП – приоритетна 

ос, 

бюджетна линия 

Избираеми дейности Допустими 

стойности на 

проекта, мин. / 

макс. 

Възможна 

роля на 

Общината – 

кандидат 

и/или 

партньор 

Краен срок 

за подаване 

на 
документите 

Къде се 

подават 

проектите 

Брой на 

предло-

женията, 

които 

могат да 

се 

подават 

1 ОП “Развитие на 

човешките 

ресурси” 

 

Приоритетна ос 5: 
“Социално 
включване и 
насърчаване на 
социалната 
икономика” 
 
Основна област на 
интервенция 5.1: 
“Подкрепа на 
социалната 
икономика” 
 
Име на операцията: 
СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕС
ТВО 

Популяризиране и 

подкрепа на 

социални 

предприятия 

/ Пилотна фаза / 

 

Бюджетна линия: 
BG051PO001-5.1.01 

По компонент 1: 

1. Разработване на индивидуални 
трудови, терапевтични и 
интеграционни програми за хората от 
целевите групи и тяхното прилагане в 
съществуващи социални 
предприятия. 
2. Въвеждане и развитие на 
иновативни подходи за подкрепена 
заетост, защитена заетост и 
социално включване на хората от 
целевите групи и осигуряване на 
необходимото оборудване. 
3. Текущ ремонт, оборудване и/или 
адаптиране на работни места в 
социалните предприятия за хора от 
целевите групи. 
4. Обучение и квалификация на 
хората, работещи в социалните 
предприятия, и на тези, които имат 
желание да постъпят в тях. 
5. Обучения и консултиране на 
представители на целевите групи. 
Обучения и консултиране за 
повишаване на управленските и 
бизнес умения и развитие и 
популяризиране на добри практики за 
специалисти, желаещи да бъдат 
ангажирани в сектора на социалната 

Минимален 
размер –  
50 000 лв. 
 
Максимален 
размер – 
350 000 лв. 

Кандидат по 
компонент 2 
или партньор 
по компонент 
1 и 2. 

22 май  

2009 г. 
до 16.00 ч. 

Министерство 
на труда и 
социалната 
политика 
 
АГЕНЦИЯ ЗА 
СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ 
 
Дирекция 
“Международно 
сътрудничество, 
програми и 
европейска 
интеграция” 
 
ул. “Триадица” 
№2, 
София 1051 
БЪЛГАРИЯ 

Като 
водеща 
организа
ция – 1, 
като 
партньор 
– повече 
от 1. 



Дата на актуализиране на информацията 

18.03.2009   

Изготвено от отдел „Оперативни програми”    2 

 
Компонент 1. 
Подкрепа за 
развитие на 
дейността на 
съществуващи 
социални 
предприятия за 
повишаване на 
обхвата и 
многообразието на 
предоставяните 
услуги. 
 
Компонент 2. 

Подкрепа за 
създаване на нови 
социални 
предприятия. 

 

икономика. Създаване и развитие на 
консултативни групи, насърчаване на 
доброволчески и общностни 
инициативи в сферата на социалната 
икономика, разработване на 
процедури, методологии, наръчници, 
свързани с дейността на 
подкрепеното социално предприятие 
и др. 
6. Дейности за информиране на 
обществеността за възможностите и 
потенциала на социалната икономика 
за преодоляване на социалната 
изолация. 
7. Дейности насочени към проучване 
на възможностите и търсенето на 
произвежданите от представителите 
на целевите групи стоки / услуги и 
тяхната пазарна реализация. 
По компонент 2: 

1. Текущ ремонт, оборудване и/или 
адаптиране на нови работни места за 
хора от целевите групи.  
2. Създаване на центрове за 
подкрепа, функциониращи като 
социални предприятия за хора от 
целевите групи с цел подкрепа за 
бъдещ преход към  реалния пазар на 
труда. 
3. Включване на лица от целевите 
групи в дейност за производство на 
специфични стоки и услуги, както и 
проучване на възможностите и 
търсенето за тяхната пазарна 
реализация. 

4. Провеждане на мотивационни 

обучения за хората от целевите 
групи в специализирана работна 
среда за придобиване на умения за 
активно поведение и 
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самостоятелност. 
5. Помощ за намиране на работа, 
задържане на работно място, в това 
число създаване на защитена 
заетост и предоставяне на услуги за 
“подкрепена” заетост. 
6. Обучения, консултиране и 
внедряване на добри практики в 
създадените социални предприятия, 
разработване на методологии и 
процедурни наръчници, свързани с 
дейността на създаденото социално 
предприятие и др. 
7. Информиране на обществото 
относно възможностите и потенциала 
на социалната икономика и 
общностните инициативи. 

2 
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 
инфрастуктура 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 
изчерпване 
на 
средствата, 
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 

2 
А2 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

Румъния-България 

2007-2013 г. 
 

Приоритетна ос 1: Достъпност 

 

Ключова област 2: 

(1) Подкрепа за развитие на 
трансгранични информационни 
ресурси на базата на 

За меки проекти –  

стойност на 
проекта – 
от 250 000  

до 1 500 000 

евро. 

Водеща 
организация и 
партньор. 
 
Общ брой на 
партньорите, 

До 
изчерпване 
на 
средствата, 
но не по-
късно от 30 

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 
ул. 1 декември 

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. 

информационни и комуникационни 
технолигии(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. 

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

до 4 000 000 

евро. 
Продължителност 
– до 30 месеца. 

включително и 
водещата 
организация – 
максимум 5. 

април 2010 

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

месеца. 
 
 

1918, №1 
910019 Калараш 
Окръг Калараш. 
 
Документите се 
подават на 
английски език. 

2 
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 
изчерпване 
на 
средствата, 
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 
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2 
С1 

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 1: Подкрепа за 

трансгранично бизнес 

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. 

Стойност на 
проекта  
от 250 000  

до 1 500 000 

евро. 
Продължителност 
– до 18 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 
изчерпване 
на 
средствата, 
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 

2 
С2 

Програма за 

трансгранично 

Приоритетна ос 3: Социално - 

икономическо развитие 

Стойност на 
проекта  

Водеща 
организация и 

До 
изчерпване 

ТГС 
Трансграничен 

1 
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сътрудничество 

Румъния-България 

2007-2013 г. 
 
Оценки на проектни 
предложения се 
правят след 
31.01.2009 
30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

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. 

от 30 000  

до 250 000 

евро. 
Продължителност 
– до 12 месеца. 
 
84.82% от ЕС 
13% - 
национално 
съфинанси-
ране; 2,18% - 
собствен 
принос. 

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

на 
средствата, 
но не по-
късно от 30 

април 2010 

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

месеца. 

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

 


