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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 
“Административен 
капацитет” 
 

Приоритетна ос III. 
“Качествено 
административно 
обслужване и 
развитие на 
електронното 
управление” 
 
Подприоритет 3.1. 
“Подобряване на 
обслужването за 
гражданите и 
бизнеса, в това 
число чрез развитие 
на електронното 
управление”  
 
Бюджетна линия: 
BG051PO002/08/3.1-
02 
 

I. Оптимизиране на процесите 
и интегриране на 
административните услуги 

1.Оптимизиране на процесите и 
интегриране на услугите; 

2.Мерки за облекчаване на достъпа 
до услуги за гражданите и бизнеса в 
малки или отдалечени населени 
места извън центъра на една 
община; 

3.Предоставяне на комплексни 
административни услуги; 

4.Автоматизиране на дейностите за 
работа с регистри; 

5.Разработване на софтуер за 
събиране на местни данъци и такси; 

6.Създаване на места за електронен 
публичен достъп.  

II. Развитие на електронното 
правителство и електронните 
услуги 

1.Анализ, ре-инженеринг и 
оптимизиране на конкретни 
административни процеси; 

2.Дейности свързани с интегриране 
на вътрешните информационни 

Минимален 
размер – 
250 000 лв. 
 
Максимален 
размер – няма. 
 
Обща стойност 
на цялата 
процедура – 10 
млн.лв. 

Кандидат или 
партньор. 
Допустими 
партньори 
могат да 
бъдат от 
централната, 
областните 
или 
общинските 
администрации, 
Националната 
здравноосигур
ителна каса, 
НОИ. 

30 януари 
2009 г. 
до 17.30 ч. 

Управляващ 
орган на ОП 
“Административ
ен капацитет” 
Дирекция 
“Управление на 
проекти и 
програми”  
Министерство 
но държавната 
администрация 
и 
административн
ата реформа 
ул. “Аксаков” 
№1 
София 1000 

Допустимо 

е отделни 
звена от 
структура
та на 
бенефиц
иента да 
кандидат
стват 
чрез него 
и да 
получат 
финансир
ане за 
различни 
проекти и 
дейности. 
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системи към системите на 
електронното правителство; 

3.Реализация на проекти за 
електронна област; 

4.Привеждане на Интернет сайтовете 
на администрациите в съответствие с 
разработената по проект МДААР 
унифицирана визия.  

III. Въвеждане на системи за 
управление с оглед подобряване 
на административното обслужване 

IV. Обратна връзка и 
измерване на удовлетвореността 
на потребителите от 
административното обслужване 

1.Въвеждане на механизми (системи) 
за обратна връзка относно 
качеството на услугите и на схеми и 
методи за анализ и визуализация на 
резултатите; 

2.Разработване/актуализиране на 
Харта на клиента. 

V. Облекчен достъп до 
административни услуги за 
представителите на уязвимите 
групи и хората с увреждания 

1.Създаване на условия за достъп на 
хората с увреждания до услугите; 

2.Оптимизиране и облекчаване на 
администр. процедури при 
обслужването им; 

3.Специализирано обучение на 
служители за обслужването им. 

VI. Регулаторни режими 

VII. Съпътстващи обучения 

VIII. Публични събития и 
информационни кампании 
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IX. Дейности за информация и 
публичност 

2 ОП “Околна среда 
2007 – 2013 г.” 

 
Приоритетна ос 
3: 
“Опазване и 
възстановяване 
на биологичното 
разнообразие” 
 
Процедура: 
“Опазване и 
възстановяване 
на биологичното 
разнообразие в 
Република 
България” 
 
Референтен 
номер: 
BG161PO005/08/3.
0/01/05 
 
Компонент 1: 
Изпълнение на 
дейности в 
резервати и 
паркове 
 
Компонент 2: 
Изпълнение на 
дейности извън 
резервати и 
паркове 
 

Компонент 1: 

1.Дейности за опазване, поддържане 
и където е необходимо 
възстановяване на местообитания 
и/или популации на видове, вкл. 
изграждане на съоръжения, които 
допринасят за това и ако е 
необходимо биологични и екологични 
проучвания пряко свързани с 
управлението на популациите на 
тези видове; 

2.Дейности и мерки, предвидени за 
изпълнение в одобрени планове за 
управление на защитени територии; 

3. Дейности имащи за цел 
ограничаване на негативното 
влияние на инвазивни видове; 

4.Дейности целящи смекчаване на 
влиянието на климатичните промени 
върху биологичното разнообразие; 

5.Инвентаризация на горите на 
територията на резервати и 
поддържани резервати; 

6.Дейности по информационно 
обезпечаване и подобряване на 
посетителската инфраструктура (еко-
пътеки, маркировки, осигуряване на 
лесен достъп на хора с увреждания, 
изграждане/реконструкция/оборудван
е на посетителски информационни 
центрове и т.н.) 

Компонент 2: 

1. , 3., 4. и 6. дейности от изброените 
по-горе.  

Няма 
определени 
максимален и 
минимален 
размер. 
 
 
 
Помощта по 
компонент 2 се 
отпуска при 
спазване 
правилата за 
държавни 
помощи. 

По 
Компонент 1 
– партньор; 
 
 
 
 
 
По 
Компонент 2 
– кандидат 
и/или 
партньор. 

03 
февруари 
2009 г. 
до 17.00 ч. 

Министерство 
на околната 
среда и водите 
Дирекция 
“Кохезионна 
политика за 
околна среда” 
Отдел 
“Управление и 
оценка на 
програмата” 
бул. “Кн. Мария 
Луиза” №22 
гр. София 1000. 

Повече 
от 1. 

Лице, 
посочено 
като 
партньор 
на друго 
лице, 
може да 
подава 
самостоя
телно 
проектно 
предложе
ние за 
финансир
ане по 
настояща
та 
процедура 
само при 
условие, 
че 
дейности
те 
предвиде
ни в 
двата 
проекта 
не се 
припокри
ват. 
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3 ОП “Регионално 
развитие” 2007 – 
2013 г. 
 
Приоритетна ос 1: 
“Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие” 
 
Операция 1.4: 
“Подобряване на 
физическата среда 
и превенция на 
риска” 
 
Схема: 
BG161PO001/1.4-
03/2008: 

“Подкрепа за 
изграждане и 
укрепване на 
дребномащабна 

инфраструктура за 
предотвратяване 
на свлачища в 
градските 
агломерации” 

 
Бюджетна линия: 
BG161PO001/1.4-
03/2008 
 

� 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 
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, 

Минимален 
размер – 
300 000 лв. 
 
Максимален 
размер – 
1 000 000 лв. 

Кандидат. 
Не се допуска 
участието на 
партньор. 

09 
февруари 
2009 г. 
до 16.00 ч. 

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

1 
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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. 

4 ОП “Регионално 
развитие” 2007 – 
2013 г. 
 
Приоритетна ос 2: 
Регионална и 
местна достъпност 
 
Операция 2.1 
Регионална и 
местна пътна 
инфраструктура 
 

Схема: “Подкрепа 
за устойчиво и 
интегрирано 
местно развитие 
чрез 
рехабилитация и 
реконструкция 
на общинска 
пътна мрежа” 
 
Бюджетна линия: 
BG 161 PO 001/2.1.-
02/2007 

Рехабилитация и/или реконструкция 
на общински пътища, в градските 
агломерационни ареали на 
общините, изброени в т.2, съгласно 
Решение №236/13.04.2007г. на 
Министерски съвет за утвърждаване 
списък на общинските пътища. 
Дейностите включват: 
1.   Рехабилитация/реконструкция на 
общински пътища, които обслужват 
вътрешнообщински/местни връзки и 
осигуряват възможности за развитие 
на специфичния икономически 
потенциал на общината в рамките на 
съответната градска агломерация; 
2.   Рехабилитация/ реконструкция на 
общински пътища, свързващи две 
или няколко населени места в 
рамките на една община или две 
съседни общини; 
3.   Рехабилитация/ реконструкция на 
общински пътища, за осигуряване на 
по-добра интеграция и достъпност на 
териториите около градските 
центрове и връзка на периферните 
населени места с общинския център; 
4.   Рехабилитация/ реконструкция на 

Минимален 
размер – 
200 000 лв. 
 
Максимален 
размер – 
5 000 000 лв. 

Кандидат или 
партньор с 
друга съседна 
община, ако 
пътната 
отсечка 
минава през 
нейната 
територия. 

няма Регионален 
отдел 
Северозападен 
район за 
планиране 
(Видин) 
гр. Видин, 3700, 
ул. “Цар Симеон 
Велики” № 69А, 
етаж 4 
тел. 094 / 
601125, 601135, 
601145, 601140 

1 
Кандидат
ства 
отново 
след: 
одобрени
ето на 
окончате
лния 
доклад по 
финансир
ан 
проект; 
или 
получава
нето на 
уведомле
ние, че 
проектът 
не е 
одобрен 
за 
финансир
ане. 
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общински пътища, осигуряващи 
достъп до райони с потенциал за 
развитие на туризма, водещи към 
природни, исторически, културни 
забележителности; 
5.   Рехабилитация/ реконструкция на 
общински пътища, осигуряващи 
връзки между населените места и 
изградени обекти на социалната и 
бизнес инфраструктура в рамките на 
агломерационния ареал, както и 
пътища водещи от/до територии с 
проявен инвеститорски интерес. 

5 
А1 

Програма за 
трансгранично 
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. 

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 съфинанси-ране; 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 

5 
А2 

Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния-България 
2007-2013 г. 
 
Оценки на проектни 
предложения се 
правят след 
31.01.2009 

Приоритетна ос 1: Достъпност 
 
Ключова област 2: 

(1) Подкрепа за развитие на 
трансгранични информационни 
ресурси на базата на 
информационни и комуникационни 
технолигии(ИКТ), сътрудничество и 
коопериране; 
(2) Разширяване на достъпа до 

За меки проекти –  

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

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. 

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 
ул. 1 декември 
1918, №1 
910019 Калараш 
Окръг Калараш. 
 

1 



Дата на актуализиране на информацията 

23.01.2009   

Изготвено от отдел „Оперативни програми”    7 

30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

трансгранична информация и 
комуникация. 
 
Финансиране: 84.82% от ЕС;13% -
национално съфинанси-ране; 2,18% - 
собствен принос. 

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

 
Оценка на 
проекти се 
прави на 
всеки 3 
месеца. 
 
 

Документите се 
подават на 
английски език. 

5 
В1 

Програма за 
трансгранично 
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. 

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 
окална 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 съфинанси-ране; 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 

5 
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 
изчерпване 
на 
средствата, 
но не по-

ТГС 
Трансграничен 
офис в 
Калараш, 
Румъния 

1 



Дата на актуализиране на информацията 
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Оценки на проектни 
предложения се 
правят след 
31.01.2009 
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. 

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. 

5 
С2 

Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния-България 
2007-2013 г. 
 
Оценки на проектни 

Приоритетна ос 3: Социално - 
икономическо развитие 
Ключова област 3: 

Сътрудничество „Хора за хора” 

(1) Подкрепа за развитие на 
гражданското общество и местните 
общности; 

Стойност на 
проекта  
от 30 000  
до 250 000 
евро. 
Продължителност 
– до 12 месеца. 

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

До 
изчерпване 
на 
средствата, 
но не по-
късно от 30 
април 2010 

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

1 
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предложения се 
правят след 
31.01.2009 
30.04.2009 
31.07.2009 
31.10.2009 
31.01.2010 
17 часа. 

(2) Подобряване на местното 
управление; 
(3) Повишаване на обмена в 
областта на образование, култура, 
здравеопазване, младежки дейности 
и спорт. 

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

водещата 
организация - 
максимум 5. 

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

910019 Калараш 
Окръг Калараш 
Документите се 
подават на 
английски език. 

 


