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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: 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/1.4-
07/2010 „Подкрепа 
за интегрирани 
планове за градско 
възстановяване и 
развитие”. 
Оперативна 
програма 
“Регионално 
развитие” 
Приоритетна ос 
1”Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие” 
Операция 
1.4.”Подобряване на 
физическата среда 
и превенция на 
риска” 
 

Компонент 1 е за Общини на 7-те големи 
града, центрове на агломерационни ареали, 
съответно София, Пловдив, Стара Загора, 
Бургас, Варна, Русе и Плевен. 
 
Компонент 2 е за 29 общини на средно-
големите градове, центрове на 
агломерационни ареали, вкл. и община 
Враца. 
 
Допустими дейности: 
 
1.Изготвяне на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие с времеви 
хоризонт до 2020 г., чрез: 
1.1. Изготвяне на Целеви и проблемен 
анализ на настоящата ситуация в 
социално икономически и екологичен план, и 
по отношение на осигуреността 
на територията с действащи устройствени 
планове/схеми, съгласно т. 1.4.2.2 
от Методическите насоки за разработване и 
прилагане на интегрирани 
планове за градско възстановяване и 
развитие; 
1.2. Визия за развитието на града до 2020 г.; 
Визията следва да представлява 
кратко описание на представата на 
общината за развитие на ключовите 

Не е определена 
минимална стойност. 

  
Максимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ : 
475 000,00 лв. 
 
Максимална сума на 
проекта: 
 500 000,00 лв. 
 
Кандидатите следва 
да осигурят 
задължително 5% 
собствен принос. 
 
 

Кандидат 
Не се допуска 
участието на 
партньори. 

 

01 ноември 
2010 г, 16:00 ч. 
 

гр. София, п. к. 
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”. 
 

1 проектно 
предложение 
по Компонент 
2 
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икономически и социални сектори в града, 
както и за неговото 
пространствено развитие към 2020 г., чиято 
реализация ще бъде 
подпомогната от Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие. 
Визията не следва да включва конкретни 
приоритети, цели и мерки, а да 
обоснове избора на зони за въздействие на 
база анализа на настоящата 
ситуация. 
1.3. Провеждане на обществени обсъждания 
(кръгли маси, фокус групи, анкетни 
проучвания); 
Определяне на зона/и за въздействие на 
ИПГВР; 
1.5. Формулиране на Цели и стратегия на 
ИПГВР; 
1.6. Идентифициране на проектни идеи, 
проекти и възможности за публично- 
частни партньорства на територията на 
обособената/ ите зона/и; 
1.7. Идентифициране на заинтересовани 
страни, целеви групи, потенциални 
инвеститори, партньори и др. които ще 
бъдат обхванати в процеса на 
изпълнение на ИПГВР; 
1.8. Преценка за необходимостта от 
екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и 
оценка за съвместимост (ОС), 
съгласно Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) и подзаконовите 
нормативни актове и извършване на 
екологична оценка и оценка за 
съвместимост на ИПГВР, когато е преценено 
като необходимо от 
компетентния орган. 
1.9. Изготвяне на план-график за 
изпълнение и програма за реализация 
(бизнес 
план) на ИПГВР, включващ график за 
провеждане на отчуждителни 
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процедури и съгласувателни процедури, в 
съответствие с действащата 
нормативна уредба в страната. 
1.10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР; 
1.11. Изготвяне на индикатори за 
наблюдение и оценка на ИПГВР; 
1.12. Изработване на Подробен устройствен 
план (ПУП) или проект за изменение 
(актуализация) на действащ ПУП за зоните 
на въздействие, включени в 
ИПГВР; 
1.13. Преценка за необходимостта от оценка 
на въздействието върху околната 
среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), 
съгласно ЗООС и ЗБР и 
подзаконовите нормативни актове и 
извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда и оценка за 
съвместимост на Подробните устройствени 
планове, когато е преценено като 
необходимо от компетентния орган. 
1.14. Разработване на предпроектни 
проучвания за проекти, включени в ИПГВР. 
2. Одит на проекта 
3. Осигуряване на публичност и 
информиране 
 
ВАЖНО! 

 Интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие трябва да 
включват задължително всички дейности от 
т. 1.1 до т. 1.11; 

 За зоните, за които няма действащ 
актуален подробен устройствен план, 
задължително трябва да се предвиди 
изработване на такъв или проект за 
изменение (актуализация) на действащ ПУП; 

 Проектите, които предвиждат 
дейности за изработване на ПУП или проект 
за изменение (актуализация) на действащ 
ПУП за зоните на въздействие, включени в 
ИПГВР, задължително трябва да предвидят 
и Преценка за необходимостта от оценка 
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на въздействието върху околната среда 
(ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), 
съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите 
нормативни актове и извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда и 
оценка за съвместимост на Подробните 
устройствени планове, когато е преценено 
като необходимо от компетентния орган. 

  Всички дейности трябва да 
съответстват на Методическите насоки за 
разработване и прилагане на интегрирани 
планове за градско възстановяване и 
развитие, утвърдени от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

 Всеки един Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие трябва 
да съдържа задължително поне една Зона с 
преобладаващ социален характер. 

 Планираната продължителност 
на проекта не може да надвишава 24 
месеца. 

Бюджетна линия: 
BG051РО001-5.2.09 

ОП”Развитие на 
човешките ресурси” 
Процедура на 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
„Алтернативи” 
приоритетна ос  5 
„Социално включване 
и насърчаване на 
социалната 
икономика”, област 
на интервенция 5.2 
„Социални услуги за 
превенция на 
социалното 
изключване и 
преодоляване на 

Допустими дейности: 
1.Създаване на банка с лични асистенти; 
2.Подаване на заявления от потребителите;  
3.Извършване на оценка на потребностите и 
определяне на индивидуален бюджет за 
ползване на услугата; 
4.Обучения на личните асистенти в 
съответствие с Методика за предоставяне 
на социалната услуга в общността „Личен 
асистент”; 
5.Предоставяне на услугата. 
6.Организация и управление на проекта. 
 

Общ размер на  
на безвъзмездната 
финансова помощ 
35 000 000  лева 
/ Средства от ЕСФ 
29 750 000  лева, 
национално 
съфинансиране 
5 250 000  лева/; 

 най-малко 180 
общини, включени в 
операцията. 

  
От общините, 
които ще бъдат 
партньори не се 
изисква 
съфинансиране. 

Проектно предложение 
може да подаде само 
конкретния 
бенефициент на 
безвъзмездната 
финансова помощ, т.е. 
Агенцията за социално 
подпомагане чрез 
Дирекция „Анализи, 
административно и 
информационно 
обслужване”.  

Общините са 
партньори  
и имат ангажименти с 
подбора на 
потребителите и 
личните асистенти и 
предоставяне на 

01.10.2010г. 
17.00 часа   
 

Деловодството на 
Агенцията за 
социално 
подпомагане - 
София 

1 проектно 
предложение 
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неговите последици” социалната услуга. 

Предишни актуални обяви 
 
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 –
участия в семинари, тренинги, конференции, 
информационни събития, обмен на опит, 
добри практики и други за управителното и 
административното тяло на клъстера. 

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 
разходи по Компонент 

Канидат/Партньор 
1. Да са новосъздадени 
или вече съществуващи 
клъстери под формата 
на обединения, които 
могат да включват: 
a) юридически лица или 
еднолични търговци, 
регистрирани съгласно ТЗ 
или Закона за 
кооперациите; 
б) юридически лица с 
нестопанска цел, 
регистрирани съгласно 
ЗЮЛНЦ; 
в) български висши 
училища, получили 
последна валидна оценка 
при институционална 
акредитация не по-ниска 
от “добра” съгласно Глава 
десета от Закона за 
висшето образование; 
г) професионални 
училища и професионални 
гимназии съгласно чл. 26 
от Закона за народната 
просвета; 
д) Българска академия на 
науките и нейни институти 
и звена; 
е) Селкостопанска 
академия и институти към 
нея; 
ж) Експериментални 
лаборатории, 
изследователски 
институти по смисъла на 
чл. 60 от Закона за 
администрацията; 

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 
конкурентоспособно
стта 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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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 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 

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 

з) Научни организации по 
смисъла на параграф 1, 
т.1. от Допълнителните 
разпоредби на Закона за 
насърчаване на научните 
изследвания 
и) Общини и/или Областни 
администрации, 
 
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 или еднолични 
търговци, регистрирани 
съгласно Търговския 
закон или Закона за 
кооперациите; 
 
За да бъдат допустими 
за финансиране по 
Компонент 3, 
кандидатите следва да 
бъдат обединения - 
новосъздадени или 
вече съществуващи 
клъстери, които 
ключват минимум 20 
(двадесет) участници – 
юридически лица или 
еднолични търговци, 
изброени от буква „а” до 
буква „и” в т. 2.1.1, по-
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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 
вексплоатация на дълготрайните 
материални активи, посочени по-горе. 

горе, като минимум един 
от участниците е учебно 
заведение – българско 
висше училище (буква „в” 
или буква „е”, по горе), 
или професионално 
училище, или 
професионална гимназия 
(буква „г”, по горе). 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/1.4-
06/2010 „Подкрепа 
за 
дребномащабни 
мерки  за 
предотвратяване 
на наводнения в 
градските 
агломерации” 

Основната цел е повишаване 
качеството на живот и съответните 
екологични условия чрез 
предотвратяване на рискове от 
наводнения в градските центрове и 
агломерации като част от по-
широкообхватната стратегия за 
социално и екологично възраждане 
Схемата цели: 
 Да се предпазят от наводнение 
селищата в общините от 
агломерационните ареали  с цел 
намаляване на потенциалните 

Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ 
по Компонент 2 – 
26 680 735,28 лева 
 
 мин. размер на 
безвъзмездната 
фин. помощ - 300 
000 лв. 
 Макс. размер на 
безвъзмездната 
фин. помощ - 1 000 

Канидат/Партньор 01 ноември 
2010 г, 16:00 ч.  

гр. София, п. к. 
1202,  
ул. “Св. Св. Кирил 
и Методий” № 17-
19, 
Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройствот
о, 
Главна дирекция 
„Програмиране на 
регионалното 

1 
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Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие”,  
 
Операция 1.4. „ 
Подобряване на 
физическата среда 
и превенция на 
риска” 
 
Оперативна 
програма 
Регионално 
развитие 

неблагоприятни последици за 
човешкото здраве и околната среда  
 Да се предотвратят процесите на 
ерозия на речното легло при реки, 
преминаващи през или в селища в 
агломерационните ареали; 
 Да се предотвратят процесите на 
ерозия и абразия на морския бряг в 
селищата в общините от 
агломерационните ареали. 

Дейностите, които ще получат 
подкрепа, включват:  

1. Изграждане, реконструкция и 
ремонт на инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения в 
населени места, в т.ч.  

o Разширяване на речното корито 
o Разширяване на съществуващи 

диги 
o Корекции на реки  
o Защитни диги по речните и 

морските брегове; 
o Охранителни канали за защита 

на населени места от наводнения, 
предизвикани от повърхностни води;  

o Крайбрежни стени по речните и 
морските брегове и др. 
2. Изграждане, реконструкция и 
ремонт на инфраструктура за борба с 
ерозията на речните брегове, в т.ч.  

o Прагове;  
o Крайбрежни стени;  
o Защитни и укрепителни 

съоръжения от габиони и др. 
3. Изграждане, реконструкция и 
ремонт на съоръжения за защита на 
морския бряг от ерозия и абразия, в 
т.ч.: 

o крайбрежни стени;  

000 лв. 
 
Съобразно 
изискването по 
настоящата схема 
за ангажимент от 
страна на 
кандидатите, за 
отделните проекти, 
които могат да 
бъдат финансирани 
по настоящият 
компонент важат 
следните размери 
на минимална и 
максимална обща 
стойност: 
- минимална сума 
на проекта: 315 
789,47 лв. 
- максимална сума 
на проекта : 1 052 
631,58 лв. 
 
Безвъзмездната 
финансова помощ 
по настоящата 
схема не може да 
надвишава 95% от 
общата стойност на 
проектното 
предложение, в тази 
връзка кандидатите 
следва да осигурят 
задължително 5% 
собствен принос. 
 

развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”  
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o диги (дамби);  
o буни;  
o брегоукрепващи вълноломи; 

4. Изграждане, реконструкция и 
ремонт на малки по обем преливници, 
ретензионни обеми, бентове, водоеми 
и др., които са част от инфраструктура 
за защита на населени места от 
наводнения; 

Проектите ще се изпълняват на 
територията на Република България, в 
рамките на 86 общини от градските 
агломерационните ареали. 
Компонент 1 – Общини на 7-те големи 
града (Общините на 7-те големи града, 
включват общините на градовете 
София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, 
Пловдив и Стара Загора.) 
Компонент 2 - 79 общини в обхвата на 
градските агломерационни ареали. 
Планираната продължителност на 
проекта не може да надвишава 24 
месеца. 

 
ELENA (European 
Local Energy 
Assistance) 
http://www.eib.org/at
tachments/document
s/elena-faq.pdf 
http://www.eib.org/pr
oducts/technical_ass
istance/elena/index.
htm 
 

ЕК и ЕИБ дадоха ход на нова 
инициатива за безвъзмездно 
финансиране на местни и регионални 
власти при подготовката на 
инвестиционни програми за ЕЕ и 
възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ). ELENA осигурява техническа 
помощ за структуриране и изпълнение 
на проектите така, че да привлекат 
допълнителни средства. Инструментът 
ELENA може да се ползва от местни и 
регионални власти, обществени органи 
или група органи от държавите, които 
подлежат на подпомагане по програма 
„Интелигентна енергия Европа". Това 
важи и за България. Предварително 

Над 50 млн. евро 
ELENA може да 
покрие до 90% от 
разходите за 
техническа 
подготовка на 
инвестиционните 
програми. Покриват 
се средства за 
предварителни 
проучвания, за 
структуриране на 
програми и бизнес 
планове, за одити, 
тръжни процедури и 
договори, за 

Кандидат 
 

За финансиране 
от ELENA няма 
да има изрична 
покана за 
представяне на 
предложения. 
Средствата ще 
се осигуряват по 
реда на 
внесените 
проекти до 
изчерпване на 
бюджета. 
Предложения 
могат да се 
изпращат до 

За информация: 
elena@eib.org 
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изискване към получателите на 
средства е съответната инвестиционна 
програма да съдейства за постигане на 
евроцелите „20-20-20". 

създаване на групи 
за управление на 
проекта. 

края на 2011 г. 

 


