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ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ   
ЗЗАА  ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  

ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ППААРРТТННЬЬООРР    
  

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 

Приоритетна ос ІІ 

„Управление на 

човешките 

ресурси” 

Подприоритет 2.2. 

„Компетентна и 

ефективна 

държавна 

администрация” 

Бюджетна линия 

BG051PO002/13/2.2

-14 

Цел на процедурата: Повишаване на квалификацията на служителите в 

администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната 

Продължителност на изпълнение на проекта: 12 месеца 

Допустими дейности по настоящата процедура са единствено: 

• Обучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА, с 

изключение на обученията за служебно развитие - Въведение в държавната 

администрация (З0-01) и Основи на управлението в държавната администрация 

(З0-02),  и за разработване на проекти по оперативните програми. Темите са 

описани на следния електронен адрес:    

http://www.ipa.government.bg/?cid=4 

Обучения от каталога на ИПА задължително следва да бъдат включени в 

проектното предложение! Обученията от каталога на ИПА могат да бъдат 

провеждани единствено от ИПА – не е допустимо същите да бъдат 

предоставяни от други физически или юридически лица, неперсонифицирани 

дружества, държавни, областни или общински администрации.  

• Компютърно обучение и чуждоезиково обучение, различно от 

предлаганите от ИПА. В случай на залагане в проектните предложения на 

дейности за чуждоезиково обучение, то трябва да бъде обосновано с оглед 

конкретните функции на съответните служители. 

• Обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА (например, 

работа със специфични групи граждани, обучения в ключови компетентности: 

екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство и др.). 

• Провеждане на специализирани обучения, които са пряко обвързани със 

специфичната дейност, която изпълняват съответните служители.  

• Дейности за информация и публичност 

По настоящата процедура НЯМА да се финансират следните видове обучения: 

• Обучения за служебно развитие, обучения в областта на Закона за 

обществените поръчки, публично-частните партньорства и държавните помощи 

• Обучения за управление на проекти и програми.  

Минимална стойност: 20 

000 лв. 

Максимална стойност: 

200 000 лв. 

 

Кандидат 31.01.2014 г. 

(петък), 17.30 

часа   
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• Обучения за придобиване на професия или част от професия, предоставяни 

от Центрове за професионално обучение (ЦПО) (списък на професиите за 

професионално образование и обучение можете да намерите на електронен 

адрес http://www.navet.government.bg/bg/snpzn); 

• Нови компетентности и правомощия на данъчната администрация 

• Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит, 

управление на риска 

• Методи и аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране 

• Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси 

• Подобряване административното обслужване на гражданите 

• Отвореност към местната общност и отчетност на местната власт 

• Ефективно управление на общинското образование 

• Социалните услуги – потребности и възможности на общините 

• Подобряване на обществения ред и превенция на бедствия и кризи 

• Протоколни и обредни дейности на общините 

• Устройство на територията – устройствена политика и планиране 

• Управление на общинската собственост и енергиен мениджмънт 

• Управление на отпадъците и опазване на околната среда 

• Управление на водите и екология 

• Общинска политика за развитие на културата и туризма 

• Общинска младежка политика и закрила на детето 

• Разработване и изпълнение на общинска политика 

• Правомощия на кметовете на кметства и кметските наместници 

• Разходите за проучване на опита от други държави членки (включително 

проучване на опита на държави членки и посещения с тази цел, въвеждане на 

добри практики и др.), разходите за разработване и закупуване на софтуер и 

разходите за закупуване на оборудване, разходите за разработване на 

проектните предложения и разходите за одит са недопустими по настоящата 

процедура. 

Целеви групи:  

• Служители от общинските администрации  

• Кметовете, кметовете на кметства, кметовете на райони и кметските 

наместници  също се разглеждат като целева група по настоящата процедура с 

оглед постигането на нейните цели. 

По настоящата процедура НЕ МОГАТ да бъдат обучавани общински съветници 

Проект „Красива 

България” 2014 

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на 

заетостта в страната и всяка година се финансира в рамките на утвърдените 

средства за активна политика на пазара на труда. 

1. ФИНАНСОВА РАМКА 

НА ПРОЕКТО-

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО 

МЯРКА М01 И ПО 

Кандидат 31.01.2014 г. 
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Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет 2014 на Проект „Красива 

България” са три – мярка М01 „Подобряване на обществената среда в 

населените места”, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и 

мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

• 1. ПО МЯРКА М01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” 

• Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, 

държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните 

органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни 

настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са 

с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. 

• Допустими проекто-предложения по мярка М01 са тези, които са за 

СМР/СРР на обекти със статут на недвижима културна ценност, СМР/СРР на 

сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на 

администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и 

социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, както и публични 

площи за обществено ползване като площади, паркове и градини, вкл. 

мемориални обекти в тях. По мярка М01 могат да се финансират и 

прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради. 

• 2. ПО МЯРКА М02 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА” 

• Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции, 

собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното 

стопанисване и управление. 

• Допустими проекто-предложения по мярка М02 са тези, които са за 

СМР/СРР на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване 

в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. 

висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни 

заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна 

медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в 

общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за 

обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, 

центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални 

центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии). По мярка 

М02 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на 

посочените по-горе сгради. 

МЯРКА М02  

Максималната обща 

стойност на бюджета за 

един кандидатстващ за 

финансиране обект по 

мерки М01 и М02 е 300 000 

лв. с ДДС, а минималната – 

10 000 лв. с ДДС. 

Съфинансиращата вноска 

от кандидата е най-малко 

50%, а финансирането от 

Проект „Красива България” 

е най-много 100 000 лв. с 

ДДС.   

2. ФИНАНСОВА РАМКА 

НА ПРОЕКТО-

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО 

МЯРКА М02-01  

Максималната обща 

стойност на бюджета за 

един кандидатстващ за 

финансиране обект по 

мярка М02-01 е 300 000 

лева с ДДС, а минималната 

– 10 000 лв. с ДДС. 

Съфинансиращата вноска 

от кандидата е най-малко 

20%, а финансирането от 

Проект „Красива България”  

е най-много 160 000 лв. с 

ДДС. 

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 

ВСЕКИ ОБЕКТ ПО 

МЕРКИ М01, М02 И М02-

01 

Независимо от мярката, при 

стойност за СМР/СРР под 

180 000 лева с ДДС, 

разпределението на общия 
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• 3. ПО МЯРКА М02-01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ 

РЕЗИДЕНТЕН ТИП” 

• Допустими кандидати по мярка М02-01 са общините, собственици на 

оферираните обекти.  

• Допустими проекто-предложения по мярка М02-01 са тези, които са за 

СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново 

строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип (център 

за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен 

център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище).  

4. МЯРКА М03 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯ”, подпомагаща регистрирани в ДБТ безработни лица чрез 

професионалното им обучение, по утвърдени модули и програми, по 

специалности в областта на архитектурата и строителството, озеленяването, 

здравеопазването и социалните услуги, се прилага при всички обекти по мерки 

М01, М02 и М02-01, които са с бюджет за СМР/СРР над 180 000 лева с ДДС. 

бюджет за всеки обект е 

както следва: 

- 95% за СМР/СРР; 

- 5% за организация, 

оперативно управление и 

изпълнение от страна на 

Проект „Красива 

България”. 

Независимо от мярката, при 

стойност за СМР/СРР над 

180 000 лева с ДДС, 

разпределението на общия 

бюджет за всеки обект е 

както следва: 

- 90% за СМР/СРР; 

- 5% за професионално 

обучение на регистрирани в 

ДБТ безработни; 

- 5% за организация, 

оперативно управление и 

изпълнение от страна на 

Проект „Красива 

България”. 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 

     

 


