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На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Директор дирекции, 

Председател на Общински съвет 

Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  

раздел „Проекти” 

  

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 
документите 

Къде се 
подават 
проектите 

Брой на 
предло- 
женията, 

които могат 
да се 

подават 

Нови обяви: 

Покана за 
представяне на 
предложения – 
ЕАС/18/11 
“Подготвително 
действие в областта 
на спорта“ – открита 
покана 2011/С 131/09 

Транснационални проекти с цел установяване и 
изпробване на подходящи мрежи и добри практики 
в областта на спорта в следните сфери: 
 
1.Предотвратяване и борба с насилието и 
нетолерантността в спорта. 
Дейностите да са насочени към популяризиране 
ценностите на европейския спорт и да са свързани с  
установяване и поддържане на транснационални 
мрежи и обмен на добри практики между спортни и 
образователни институции, поддържащи организации, 
НПО, работещи в тази област, национални и местни 
власти. 
 
2.Насърчаване на новаторски подходи за укрепване на 
организацията на спорта в Европа. 
Дейностите да са насочени към развитие на 
европейските измерения на спорта чрез иновативни 
организационни подходи, да са свързани с 
установяване и поддържане на на транснационални 
мрежи и обмен на добри практики в  областта на 
спорта, да допринасят за експериментиране на 
иновативни стратегии за управление на спортни 
организации, повишаване капацитета на спортните 
деятели и развитие на европейските измерения на 
спорта чрез повишаване нивото на състезателност на 
спортните дисциплини в Европа. 

Общата стойност на 
бюджета на 
настоящата покана е 2 
млн. евро. – по 1 
млн.евро за всяка 
сфера. 
Няма посочена 
минимална и 
максимална стойност 
на проектното 
предложение. 
Индикативният брой 
проекти, които ще 
бъдат финансирани е 
10 – по 5 за 
посочените 2 сфери 
на изпробване на 
подходящи мрежи и 
добри практики. 
 
Съфинансирането от 
страна на кандидата е 
минимум 20%; 
максимално 80% от 
общите допустими 
разходи са от страна 
на ЕС. 

Кандидат или 
партньор на 
публичен орган 
или на 
организация с 
нестопанска цел. 

29 юли 2011г. – 
важи дата на 
пощенско 
клеймо 

European 
Commission 
Directorate-
General for 
Education and 
Culture – Unit 
E3 
MADO 20/73 
B-1049 
Brussels 
Belgium 
 

Не е посочено 
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ВАЖНО! 
1.Предложенията трябва да включват 
транснационална мрежа, обхващаща партньори най-
малко от 5 държави членки на Европейския съюз и да 
съответстват на приоритетите, определени в Бялата 
книга на спорта – 2007 и съобщението „Развиване на 
европейското измерение в спорта” от 2011г. 
2.Проектите трябва да започват в периода от 1 
декември 2011г. до 31 март 2012 и да приключват най-
късно на 30 юни 2013 г. Максималната 
продължителност на един проект е 16 месеца. 
3. Няма да се признават разходи, направени преди 
подписването на договор. 
4. Допускат се разходи за заплати на ангажираните в 
проекта, командировъчни,вкл. и  пътни разходи за 
осъществяване на работни срещи,европейски 
конференции, оборудване и консумативи за целите на 
проекта, преводи, мерки за публичност, одит.   
 

Ръководството по програмата и всички останали 
референтни документи във връзка с тази 
програма за отпускане на безвъзмездни средства 
са на разположение на следния уебсайт: 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm.  
 

Предишни актуални обяви 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
за проекти със 
социална 
насоченост, 
финансирани от 
правителството на 
Япония съгласно 
Споразумение за 
отпускане на 
безвъзмездна 
помощ от Япония на 
Република 
България 
 

Приоритетни области:  

• Социално-икономическа инфраструктура; 

• Социални и здравни услуги, с цел повишаване 
на жизнения стандарт и развитие на човешките 
ресурси; 

• Подкрепа за образованието и 
професионалното обучение. ДопустимиДопустимиДопустимиДопустими дейностидейностидейностидейности: 

1.Изграждане/обновяване на сгради, свързани с 
приоритетната област. 
2.Доставка на оборудване и материали. 
3.Реконструкция/изграждане на модерна 
инфраструктура. Подобряване на инфраструктурата, 
включително подобряване на достъпа за хора с 
увреждания, в това число – стълби, осветление, 
водоснабдяване, канализация, електричество, 
отопление и вентилация, пътепоказатели, поставяне 
на рампи и т.н. 
4.Строителни работи за подобряване на достъпа до 

Минимална стойност – 
100 000 лв. без ДДС 
/ДДС се поема от 
бенефициента/. 

•  
Максимална сума на 
безвъзмездната 

финансова помощ : 
300 000 лв. без ДДС 

/ДДС се поема от 
бенефициента/. 
 

 
Максимална сума на 
проекти на държавни 
или общински 
болници: 
200 000 лв. без ДДС 
/ДДС се поема от 
бенефициента/. 

 
Кандидат / 
асоцииран 
партньор на 
областна управа, 
държавни висши 
училища, 
държавни и 
общински 
болници и 
училища. 
 

 
11 май 2011 г,  
 

гр. София, ул. 
“Славянска” № 
8, 
Министерство 
на икономиката, 
енергетиката и 
туризма 
/деловодство/ 
 

 
Може да се 
подаде 
повече от 1 
проектно 
предложение, 
но при 
условие, че 
общата сума 
на 
одобрените 
проекти за 
целия период 
на 
подпомагане 
с японската 
безвъзмездна 
помощ  не 
надхвърля 1 
млн. лева   
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места и обекти публична държавна или общинска 
собственост – паркинги за автомобили, 
реконструкция/изграждане на пътища, зони за отмора и 
т.н. 
5.Получавани от пациенти и потребители социални и 
здравни услуги, имащи за цел повишаване на 
жизнения стандарт. 
6.Подкрепа за подобряване на образованието и 
професионалното обучение. 
7. Одит на проекта / задължително/. 
8. Осигуряване на публичност и информиране 
/задължително/. 
 
ВАЖНО! 

• Дейностите по проекта трябва да бъдат 
планирани и изпълнени най-късно до 20.12.2012г.       
/ включително и представянето на крайните 
отчети/. 

• Описанието на проекта, бюджета и матрицата 
на логическата рамка освен на български, се 
представят и на английски език. 

• Дейностите, свързани с инвестиции, трябва да 
бъдат с бюджет най-малко 30% от общите допустими 
разходи по проекта.  

• При наличие на строителни/ремонтни работи 
към формуляра за кандидатстване се прилага: най-
малко - инвестиционен проект / чертежи, КСС/ -  в 
случай, че за дейностите се изисква работен проект, а 
такъв не е готов;  в случай, че не се изисква работен 
проект, се прилага КСС и обяснителна записка.След 
одобряване на безвъзмездната помощ, 
бенефициентът следва да възложи изработване на 
инвестиционен проект във фаза, въз основа на която 
следва да се издаде разрешение за строеж. 

• При възможност, проектът да включва 
изграждане/реконструкция на съоръжения/средства за 
улесняване достъпа на хора с увреждания, 
посещаващи обектите за отдих, вкл. и на лица с 
широка гама увреждания, като на пример: трудности, 
свързани с придвижването, слухови увреждания и 
затруднения със зрението. В тази връзка в цялостния 
проект може да се включат тоалетни, врати, пригодени  
за хора с увреждания, видове настилки, рампи и др., 
монтирани на алеите за отдих, поставяне на седалки и 
пейки, ясни обозначения и специални маркировки за 
хора с нарушено зрение. 

• Не се признават разходи, направени преди 
одобрението на проекта. 

 
 
При представен 
проект, надвишаващ  
максималната сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ 
бенефициентът, освен 
ДДС, съфинансира и 
сумата над 
посочената 
максимална стойност 
на безвъзмездната 
финансова помощ. 
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• Дейностите за реконструкция/ 
изграждане задължително трябва да бъдат 
извършвани на публична общинска или държавна 
собственост /земя и/или постройки – собственост на 
кандидатстващата организация/. 
За проектни предложения, включващи обекти – 
общинска собственост, се прилага нотариално 
заверено копие на решение на Общинския съвет за 
управление с общинското имущество, включено в 
проектното предложение. В случаите, когато 
съответните обекти са държавна собственост и 
кандидатът не е областна администрация, 
задължително се прилага писмо за подкрепа от 
Областния управител и нотариално заверено копие на 
подписан договор между кандидата и Областния 
управител, уреждащ  правата и задълженията на двете 
страни по отношение експлоатацията на съответния 
обект. 

BG161PO001/1.1-
11/2011 „Подкрепа 
за реконструкция/ 
обновяване и 
оборудване на 
общински лечебни 
заведения в 
градските 
агломерации” 
 
Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие” 
 
Oперация 1.1: 
„Социална 
инфраструктура” 
 
Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013 
 

Основната цел на настоящата схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ е да осигури 
подходяща и ефективна общинска здравна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали. 
Конкретни цели: 
 Подобряване на ранната диагностика, качеството и 
достъпа до лечение в 
градските агломерации 
Предложените проекти трябва да: 
 допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в 
агломерационните ареали; 
 подобряват качеството на живот, жизнената и 
работна среда. 
Индикатори, посредством които се измерва 
постигането на целта на настоящата схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена 
здравна инфраструктура; 
 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената 
апаратура/оборудване; 
 Общ брой население, облагодетелствано от 
обновените сгради на лечебните 
заведения; 
 Подобрена инфраструктура на здравеопазването; 
 Брой създадени временни работни места. 
По компонент 1: Комплексни онкологични центрове и 
специализирани болници за онкологични заболявания: 
Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Пловдив, 
Русе, София, Стара Загора, Хасково, Шумен 
Това са специализирани общински лечебни заведения 

Размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ по 
отделните проекти 
към настоящата 
схема: 
За отделните проекти, 
които могат да бъдат 
финансирани по 
настоящата схема, 
важат 
следните размери на 
безвъзмездната 
финансова помощ: 
Компонент 1: 
 минимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ от 
ОПРР: 3 000 000 лв. 
 максимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ от 
ОПРР: 6 500 000 лв. 
 

Важно! 
Всяко проектно 
предложение 
следва да бъде 
придружено от 
финансов анализ. 
За проекти, 
генериращи нетни 
приходи, 
безвъзмездната 
финансова помощ 
по ОПРР е до 
размера на сумата 
по решението 
съгласно 
Представения 
финансов анализ, 
но не повече от 6 
500 000 лв за  
Компонент 1 и 3 739 
152 лв. За 
компонент 2. В този 
случай 
бенефициентът 
следва да осигури 
собствен принос в 
размер на разликата 
между общата 
стойност на проекта 
и размера на 
безвъзмездната 

Краен срок за 
кандидатстване: 
12 август 2011 г. 
16.00 часа 

гр. София, пощ. 
код 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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за болнична помощ с наличен ресурс и потенциал за 
осигуряване на качествено медицинско обслужване по 
лечение и диагностика на онкологични заболявания 
Допустими дейности: 
Компонент 1 комплексните онкологични центрове/ 
специализирани Болници за онкологични заболявания: 
Допустима медицинска апаратура: 
Апаратура за образна диагностика: 
 Компютърен томограф – симулатор; 
 Планираща система; 
 Дозиметрична система; 
 Рентгенова уредба. 
Апаратура за лечение: 
 Мултимодален линеен ускорител; 
 Едномодален линеен ускорител; 
 Брахитерапия; 
 Други апарати за лъчелечение. 
Допустими строително-ремонтни работи за: 
 Изграждане на бункери с цел създаване на 
липсваща инфраструктура за 
разполагане на апаратура за лъчетерапия, както и 
необходимите съпътстващи СМР; 
 Реконструкция на налични бункери, както и 
необходимите съпътстващи СМР; 
 Привеждане на помещенията, за инсталация на 
апаратурата към изискванията на производителите, 
медицински стандарти и действащата нормативна 
уредба, както и необходимите съпътстващи СМР. 
Доставка на подходящо оборудване и строително-
ремонтни работи за сградите/помещенията на 
общински лечебни заведения в съответствие с 
одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 
г. и Концепцията за преструктуриране на системата за 
болнична помощ на Република България за периода 
2010-2017 г. 
2. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в 
изброените по-горе сгради 
Планираната продължителност на проекта не може да 
надвишава 24 месеца 

финансова 
Помощ по ОПРР 
(100%). 
Изисквания за 
допустимост на 
кандидатите  
Конкретни 
бенефициенти по 
настоящата схема 
са: 
 По Компонент 1 – 
общините, изброени 
в т. 3 съгласно 
Анекс 1 на 
Допълнение към 
Концепцията за 
болнично 
преструктуриране: 
Благоевград, 
Бургас, Велико 
Търново, Враца, 
Пловдив, Русе, 
София, Стара 
Загора, 
Хасково, Шумен 
ВАЖНО! 
По настоящата 
схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
не се допуска 
участието на 
партньори. 
 

BG161PO001/1.1-
12/2011 „Подкрепа 
за 
деинституционализ
ация на социални 
институции, 
предлагащи услуги 
за деца в риск” 

 
 Приоритетна ос 1: 

Допустими дейности за финансиране /видове проекти/ 
по настоящата 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 
 Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно 
пространство. 
 Изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на 
сграден фонд за Защитено жилище (пристрояване, 
надстрояване, реконструиране и преструктуриране на 
пространства), включително прилежащото им дворно 

Максималната 
стойност на разходите 
за изграждане, 
оборудване, 
обзавеждане на едно 
ЦНСТ и 
благоустрояване на 
прилежащото дворно 
пространство следва 
да е в размер до 489 

Кандидат Краен срок за 
кандидатстване: 
срок 1 – 30 юни 
2011 г. 
срок 2 - 30 
септември 2011 
г. 

гр. София, пощ. 
код 1202, ул. 
“Св. Св. Кирил и 
Методий” № 17-
19, 
Министерство 
на регионалното 
развитие и 
благоустройство
то, 

1 
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„Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие” 
 
Oперация 1.1: 
„Социална 
инфраструктура” 
 
Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013 
 

място (при условие, че сградата разполага с такова); 
 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
горепосочените сгради/помещения, включващи 
топлоизолация, подмяна на дограма, локални 
инсталации и/или връзки към системите за 
топлоснабдяване, газоснабдяване; 
 Внедряване на инсталации/съоръжения за 
оползотворяване на възобновяеми енергийни 
източници за задоволяване на нуждите от енергия на 
сградата, обект 

625 лв. 
Максималната 
стойност на разходите 
за изграждане, 
ремонт, 
реконструкция, 
оборудване и 
обзавеждане на едно 
Защитено жилище и 
благоустрояване на 
прилежащото дворно 
пространство следва 
да е в размер до 195 
850 лв. 
Максималната 
стойност на проектно 
предложение на 
конкретен 
бенефициент следва 
да е в размера, 
определен в 
таблицата по т.5.1.2.3 
от Изискванията за 
кандидатстване. За 
Враца е 3 147 397,92 
лв. 
ВАЖНО! 
По настоящата покана 
за представяне на 
проектни предложения 
не се изисква 
съфинансиране от 
конкретните 
бенефициенти. 

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

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO005/11/3.1/0
2/23 "Разработване 
на планове за 
управление на 
защитени зони за 
опазване на птици, 
които не се 
припокриват със 
зони за опазване на 
местообитания" 
оперативна програма 

Конкретната цел на процедурата е разработването на 
планове за управление на защитени зони за опазване 
на дивите птици, които не се припокриват със зони за 
опазване на природните местообитания и дивата 
флора и фауна. Съгласно Глава втора, Раздел V от 
Закона за биологичното разнообразие, както и 
Наредбата за условията и реда за разработване и 
утвърждаване на планове за управление на защитени 
зони, за защитените зони могат да се разработват 
планове за управление. 
Примерните дейности, които могат да бъдат 
финансирани по настоящата процедура, са: 

• проучвания за целите на проекта; 

• инвентаризации; 

Не са определени 
минимален и 
максимален размер на 
безвъзмездната 
помощ. Помощта се 
отпуска при спазване 
правилата за 
държавни помощи, 
включително 
правилата относно 
минималните помощи. 
Размерът на 
безвъзмездната 
финансова помощ 
може да покрие 100 % 

Кандидат/Партньор 

Потенциални 
бенефициенти по 
процедурата са:  

• Регионални 
инспекции по 
околна среда и 
води (РИОСВ); 

• Изпълнителна 
агенция по горите 
(ИАГ); 

• Регионални 
дирекции по горите 
към ИАГ; 

9 май 2011 г. до 
17:00 часа 

Министерството 
на околната 
среда и водите, 
Дирекция 
"Кохезионна 
политика за 
околна среда", 
Отдел 
"Управление на 
програмата", 
бул. "Кн. Мария 
Луиза" № 22, 
София 1000 

1 
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"Околна среда 2007 - 
2013 г." 

• анализ на налична информация; 

• картиране на местообитанията за птици по 
Директива 2009/147/EО; 

• мониторинг на птици. 
 

от допустимите 
разходи. 
 

• Общински 
администрации; 

• Нестопански 
организации - 
регистрирани по 
Закон за 
юридическите лица 
с нестопанска цел 
(ЗЮЛНЦ).  

BG161PO003-2.4.01 
"Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България" 
 
Приоритетна ос 2: 
„Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна 
бизнес среда" 
 
Област на 
въздействие 2.4: 
„Насърчаване на 
бизнес 
кооперирането и 
клъстерите" 
 
Oперация 2.4.1:  
„Насърчаване на 
бизнес 
кооперирането и 
клъстерите" 

Основната цел на процедурата е да  допринесе за 
създаването и развитието на клъстери в България като 
фактор за повишаване на конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставянето на 
подкрепа за изграждане и укрепване на 
административния и управленски капацитет на 
клъстера, развитие на продуктите и услугите, 
разширяване на пазарните позиции, привличане на 
нови членове на клъстера, както и насърчаване на 
инвестициите в съвременни технологии и оборудване 
за общи клъстерни дейности. 
Допустими по настоящата процедура са проекти, 
включващи дейности по следните 3 (три) допустими 
компоненти: 
По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на 
административното тяло на клъстера” допустими 
са следните дейности: 
Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на 
административното тяло на клъстера (за управление и 
координация на клъстерните дейности) – осигуряване 
на необходимия персонал за управление и 
координация на клъстерните дейности на 
административното тяло; ресурсно обезпечаване на 
административното тяло на клъстера – осигуряване на 
необходимите режийни за работните помещения и 
консумативи за административното тяло на клъстера; 
Дейности за повишаване на капацитета за управление 
и координация на клъстера. 
По Компонент 2 „Проекти с кратък период на 
действие и бърз резултат, и дейности за 
привличане на нови членове в клъстера”, 
допустимите дейности включват: 

• Дейности, насочени към подпомагане развитието 
на клъстера и привличане на нови членове: 
- Организиране и провеждане на събития за 
представяне на клъстера, насочени към разширяване и 
развитие на дейността му, както и към привличане на 
нови клиенти и нови членове на клъстера; 
- Създаване на интернет страница и интранет мрежа 

Максималният 
размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ по 
всеки индивидуален 
проект (независимо от 
избраната комбинация 
от компоненти) е до 2 
000 000 (два милиона) 
лева. 
 
Максималният 
интензитет на 
безвъзмездната 
финансова помощ по 
всеки индивидуален 
проект в зависимост 
от избраната 
комбинация от 
допустими компоненти 
по процедурата е 
както следва: 
Компонент 1: 
85 % от стойността на 
общо допустимите 
разходи по Компонент 
1 през първата година 
от изпълнението на 
проекта, и ð 75 % от 
стойността на общо 
допустимите разходи 
по Компонент 1 през 
втората година от 
изпълнението на 
проекта 
  
Компонент 2 
65 % от стойността на 
общо допустимите 

Канидат/Партньор 
1. Да са 
новосъздадени или 
вече съществуващи 
клъстери под 
формата на 
обединения 
2. За да бъдат 
допустими за 
финансиране по 
Компонент 1 и 
Компонент 2 от 
настоящата 
процедура, 
кандидатите 
следва да бъдат 
обединения - 
клъстери в процес 
на създаване, 
новосъздадени или 
вече съществуващи 
клъстери, които 
включват минимум 
7 (седем) 
юридически лица; 
 
3. За да бъдат 
допустими за 
финансиране по 
Компонент 3, 
кандидатите 
следва да бъдат 
обединения - 
новосъздадени 
или вече 
съществуващи 
клъстери, които 
ключват минимум 
20 (двадесет) 

без определен 
срок за 
кандидатстване 

Проектните 
предложения се 
подават в 
териториалните 
звена на 
Междинното 
звено по 
приоритетни оси 
1 и 2 на 
Оперативна 
програма 
"Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика" 2007 
- 2013 г. - 
Изпълнителната 
агенция на 
насърчаване на 
малките и 
средните 
предприятия 
(ИАНМСП) в 
градовете: 
Благоевград, 
Бургас, Варна, 
Враца, Плевен, 
Пловдив, Русе, 
София, Стара 
Загора и Велико 
Търново.  

 
1 
В периода от 
подаване на 
дадено 
проектно 
предложение 
по 
процедурата 
до 
получаване 
на 
уведомление 
за одобрение 
от страна на 
Договарящия 
орган, 
респективно 
за отхвърляне 
на проекта (в 
случай че 
проектното 
предложение 
не е одобрено 
за 
финансиране)
, кандидатът 
НЕ МОЖЕ да 
подава ново 
проектно 
предложение 
по 
процедурата. 
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за нуждите на клъстера и изграждане на 
информационна база данни и др. 

• Дейности за насърчаване на клъстерния 
маркетинг и разширяване на членството на клъстера: 
- Извършване на маркетингови проучвания, анализ на 
целевите пазари в страната и в чужбина, разработване 
на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, 
обща стратегия за развитие на клъстера, в случай, че 
клъстерът няма разработени такива; 
- Популяризиране на името (марката) на клъстера – 
разработване и отпечатване на брошури и 
информационни материали за представяне на 
дейността на клъстера; 
- Участие на клъстера в национални и международни 
изложения и панаири; 

• Дейности, насочени към свързване в мрежа на 
членовете на клъстера, включително изграждане на 
транснационални клъстерни връзки за насърчаване на 
сътрудничеството с други клъстери. 

• Други маркетингови дейности, дейности за 
привличане на нови членове и др., които са включени в 
маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за 
развитие на клъстера. 
По Компонент 3 „Инвестиционен компонент” 
допустимите дейности включват: 
o Придобиване на дълготрайни материални активи 
(ДМА) за общи клъстерни дейности - закупуване на 
оборудване за зали за обучения, тренировъчни 
центрове, изпитателни лаборатории, производствени 
центрове и други, в които ресурсите ще са от полза за 
всички клъстерни членове и се управляват22 от 
клъстерната организация; 
o Придобиване на дълготрайни нематериални 
активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – 
специализирани софтуерни приложения, права по 
патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващи 
дълготрайни нематериални активи; 
o Извършване на строително-монтажни работи 
(СМР) за подобряване на функционалните 
характеристики на съществуващи сгради и помещения 
- собственост на клъстера или на член на клъстера, 
когато това е непосредствено свързано и необходимо 
за въвеждане в експлоатация на дълготрайните 
материални активи, посочени по-горе. 

разходи по Компонент 
2 за целия период на 
изпълнение на 
проекта; 
Компонент 3 
50 % от стойността на 
общо допустимите 
разходи по Компонент 
3 за целия период на 
изпълнение на 
проекта 

участници  

 


