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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 

Нова обява: 

Оперативна 
програма 
“Развитие на 
човешките 
ресурси” 2007-
2013 
BG051PO001-7.0.01 
„БЕЗ ГРАНИЦИ – 
КОМПОНЕНТ 1"   
по приоритетна ос 
7:„Транснационално  
и междурегионално 
сътрудничество" 
 
 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ има за цел да изгради платформа, която да позволи 
на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EGUAL /програма за 
помощ, свързана с отстраняване на факторите, които водят до неравенство и 
дискриминация на пазара на труда/ чрез обмяна на идеи и планове за най-доброто използване 
на финансовата помощ на Европейския социален фонд в следните области: борба с 
дискриминацията и интеграция на ромите, услуги за малкия бизнес (включително 
алтернативни източници на финансиране като микрокредитиране и пр., адаптация на 
работниците и служителите към променящите се условия на работното място и 
използването на нови технологии в малките и средни предприятия, подкрепа за човешките 
ресурси в малки и средни предприятия с фокус към слабо квалифицираните работници, 
укрепване на социалната икономика, професионално включване (интеграция на пазара на 
труда), социално включване, учене през целия живот, използване на информационни 
технологии, търсене на работа, равни възможности, равенство на половете, съчетаване на 
семейния и професионалния живот.   
Дейностите, които ще получат подкрепа могат да се осъществяват на територията на всички 
държави членки на ЕС и  включват: 

 Наблюдение, проучвания и изследвания на развитието в други страни-членки, 
включително посещения и обмяна на служители; 

 Извършване на оценки, партньорски проверки, изследване на показателите за напредъка 
в отделни практики в други страни-членки; 

 Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит, включително чрез 
публикации, организиране на събития, мрежи, туининг (побратимяване); 

 Обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, 
представители на заинтересовани страни; 

 Внасяне, трансфер и адаптиране на модели и практики от други държави; 

Мин. стойност 
50 000 лв. 
Максимална 
стойност 200 000 
лв. 
Не се изисква 
съфинансиране. 

Кандидат или 
партньор на 
социално-
икономически 
партньори, НПО, 
друга община, 
образователни, 
обучителни и научни 
институции и 
организации, 
браншови и 
секторни 
организации. 
При подготовката и 
изпълнението на 
проекта е 
препоръчително 
всеки кандидат да 
привлече не повече 
от 4 партньора, 
като поне 1 
задължително е от 
друга  страна 
членка на ЕС с 
предмет на дейност 

 
30.09.2011г. 
16.00 ч. 
 
Министерств
о на труда и 
социалната 
политика, 
Главна 
дирекция 
„Европейски 
фондове, 
международн
и програми и 
проекти” 
ул.”Триадица
” – 2 

София 1051 
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 Съвместно или координирано развитие, изпробване или валидиране на услуги, продукти 
и помощни системи; 

 Координирани съвместни действия; 
 Обмяна на опит на място. 

 
ВАЖНО: 
1.Кандидатът и партньорът/ите съвместно трябва да участват в осигуряване на устойчивост на 
дейностите и/или финансирането за период не по кратък от 1 година след приключване на 
проекта. Това изискване е критерий за допустимост на проектното предложение. 
2.Когато община е  кандидат или партньор се изисква  да се представи Решение на Общинския 
съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество съгласно чл 59 и сл. от 
ЗМСМА. 
3.Партньорът/ите трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при 
изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта, 
отколкото ако не беше привлечен /не бяха привлечени/ в него. 
4. Всеки партньор по проекта има право да разходва средства единствено за командировки и 
възнаграждения. 
5. Кандидатите могат да търсят партньори от друга страна членка на ЕС на следния интернет 
адрес:http://www.transnationality.eu/11, какти и да се регистрират на адрес: www.transnational-
toolkit.eu. Тези адреси са дадени само за улеснение, не са задължителни при търсенето на 
партньор. 
6. Всеки кандидат сам определя продължителността на проекта, в зависимост от планираните 
дейности, които следва да приключат най-късно до 31.10.2013г. 
7. При кандидатстването задължително се прилагат автобиографии на екипа за организация и 
управление на проекта и автобиографии на ключовите експерти по проекта. 
8. Всяко проектно предложение задължително трябва да съдържа елемент на иновативност – т.е. 
да предвижда включването на нови елементи във вече съществуваща система, да е свързано с 
промяна на нагласи и ценности, стратегии и политики, организационни структури и процеси, 
системи и доставки на услуги, методите и начините на работа, отговорностите на институциите и 
връзките между тях. 
9. Основният ефект от прилагането на транснационалното и междурегионално сътрудничество да 
е свързано с разработването на решения за справяне с наличните нужди по начин, който да е 
значително по-ефективен от гледна точка на разходите и времето, отколкото ако се прилагат 
само национални/вътрешни подходи. 

сходен с предмета 
на кандидата и/или 
неговия/ите 
български 
партньор/и. 
Всеки кандидат 
може да подаде 
само 1 проектно 
предложение. 
Всяка организация 
може да участва 
като партньор в 
повече от 1 проект. 

Предишни актуални обяви 

ОП»Регионално 
развитие» операция 
1.2.»Жилищна 
политика», схема 
«Подкрепа за 
осигуряване на 
съвременни 
социални жилища 
за настаняване на 
уязвими, 
малцинствени и 
социално слаби 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ финансира ремонт, реконструкция и обновяване 
на жилищен сграден фонд – общинска собственост или ново строителство на жилища върху 
терени 100% общинска собственост, с цел реконструиране и/или построяване на социални 
жилища, интегрирани в урегулираната жилищна част на града (извън обособените територии, 
населявани от целевата група). 
ВАЖНО: 
 1.Задължително условие е основните дейности, свързани с жилищния фонд да се съчетават с 
други видове дейности в областта на образованието, здравеопазването, социалното 
приобщаване и заетостта. 
2.Физическото местонахождение на жилищното строителство трябва да осигурява 
пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности и да не 
допринася за тяхната изолация.Да не се допуска създаването на нови обособени територии. 

Мин. стойност 1 
млн. лв. 
Максимална 
стойност 5 
млн.лв. 

Кандидат - 
задължително е 
партньорството с 
НПО, работещо 
на местно ниво. 

 
14.07.2011 
Формулярът, 
подписан и 
подпечатен се 
изпраща по 
електр.поща на 
адрес: 
minister.eufunds
@government.b
g 
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групи от 
населението и други 
групи в 
неравностойно 
положение» 

Допуска се разселване на представители на целевите групи от обособени територии в други 
квартали с налична техническа, социална и образователна инфраструктура. 
3.Целевата група на проекта трябва да включва най-малко 2 от следните групи: бездомни хора 
и/или хора, живеещи в много лоши битови условия; родители с деца, вкл. непълнолетни 
родители,  многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания; хора в риск от бедност и 
социално изключване.  
4.Лицата от целевите групи задължително следва да обитават обособени територии (квартали) 
или части от тях с лошо състояние на жилищния фонд и с лоша или липсваща инженерна 
инфраструктура и да не притежават собственост върху недвижим имот. 
5.Където е приложимо, могат да се включат дейности, които са извън допустимите по тази схема, 
като премахване на сградния фонд и рекултивиране на терените в идентифицираните обособени 
територии, населявани към момента от представители на целевата група, както и мерки за 
изграждане на техническа инфраструктура. Кандидатът следва със собствени средства да 
благоустрои прилежащото околно пространство на съответната територия. 
6. Предимство на кандидата ще носи предвиждането на конкретни мерки за участие на 
представителите на целевите групи в строително-монтажните работи. 
7.Предимство за кандидата ще се счита и наличието на готова техническа документация ( 
работен проект, оценка за съответствие, разрешение за строеж, обследване за енергийна 
ефективност и др.) 
8.Кандидатстването e чрез попълване на формуляр и на база на полученото класиране ще бъдат 
определени пилотни общини, на които ще бъде изпратена покана от УО на ОПРР за представяне 
на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. 

BG051PO001-5.1.02 
„Нови 
възможности"   
по приоритетна ос 
5: „Социално 
включване и 
насърчаване на 
социалната 
икономика", област 
на интервенция 5.1. 
"Подкрепа на 
социалната 
икономика". 
 
Оперативна програма 
“Развитие на 
човешките ресурси” 
2007-2013 
 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ дава възможност на общините като доставчици на 
социални услуги да създават и развиват инициативи в сферата на социалната икономика. 
 
В рамките на проекта кандидатът може да реализира едно или комбинация от допустимите 
типове социални предприятия, чиято правно-организационна форма е определена с решение на 
Общинския съвет. 
 
Допустимо е създаването на следните типове социални предприятия, осигуряващи участие на 
лицата от целевите групи: 

1. Социални предприятия – обществени перални – за целите на общински социални 
заведения – болници, специализирани институции, социални услуги в общността, детски ясли и 
градини и др. 

2. Социални предприятия за обществено хранене – обществени трапезарии, столове, 
домашен социален патронаж. 

3. Социални предприятия за озеленяване и благоустройство – хигиенизиране, 
подобряване на околната среда на територията на общините, извършване на ремонтни дейности 
в имоти общинска собственост, поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др. 

4. Социални предприятия за извършване на технически дейности в подкрепа на 
общинската администрация – размножаване и попълване на документи, набор на текст, 
преводи и др. 

5. Социални предприятия за традиционни занаяти – изработка на традиционни 
български сувенири и произведения, свързани с българския бит и култура. 
 
Насоките за кандидатстване и пакетът документи са публикувани на 
адрес:http://www.asp.governement.bg 

Минимален 
размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ 
– 100 000 лв. 
 
Максимален 
размер– 300 000 
лв. 
 
 Не се изисква 
съфинансиране от 
страна на 
кандидата. 

Кандидат – 
самостоятелно 
или в 
партньорство с 
търговци и/или 
други юридически 
лица със 
самостоятелна 
правосубектност, 
които са 
доставчици на 
социални услуги 
и осигуряват 
устойчивост на 
проектните 
дейности и/или 
на 
финансирането 
след 
приключване на 
проекта. 
 

01.08.2011г.1
5.00 ч. 
 
Министерств
о на труда и 
социалната 
политика, 
Агенция за 
социално 
подпомагане 
- 
Дирекция 
„Международ
но 
сътрудничест
во, програми 
и европейска 
интеграция” 
ул.”Триадица
” – 2 
София 1051 
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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. 
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.  

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.  
Съфинансирането 
от страна на 
кандидата е 
минимум 20%. 

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 

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 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: 

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 

Кандидат – не се 
допуска партньор 
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 

Краен срок за 
кандидатства
не:  

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 
благоустройст
вото, 
Главна 
дирекция 
„Програмиран
е на 
регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение 
на 
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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 
от ОПРР: 6 500 
000 лв. 

 

размер на разликата 
между общата 
стойност на проекта 
и размера на 
безвъзмездната 
финансова 
Помощ по ОПРР 
(100%). 

 

програмните 
приоритети”. 

BG161PO001/1.1-
12/2011 „Подкрепа 
за 
деинституционализ
ация на социални 
институции, 
предлагащи услуги 
за деца в риск” 
 
 Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие” 
 
Oперация 1.1: 
„Социална 
инфраструктура” 
 
Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013 
 

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 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 
ВАЖНО! 
не се изисква 
съфинансиране от конкретните бенефициенти 
 
 
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. 

Максималната 
стойност на 
разходите за 
ЦНСТ е в размер 
до 489 625 лв. 
Максималната 
стойност на 
разходите за 
Защитено жилище 
е в размер до 195 
850 лв. 
 

Кандидат Краен срок за 
кандидатства
не: 
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, 
МРРБ, 
ГД 
„Програмиран
е на 
регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение 
на 
програмните 
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приоритети”. 
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 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; 
- Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири; 
 Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера; 
 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; 
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. 

Максималният 
размер на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ по всеки 
индивидуален 
проект е до 2 000 
000  лева. 
 
 

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) 
участници  

 
Без 
определен 
срок за 
кандидатств
ане 
Проектните 
предложения 
се подават в 
териториални
те звена на 
Междинното 
звено по 
приоритетни 
оси 1 и 2 на 
Оперативна 
програма 
"Развитие на 
конкурентоспо
собността на 
българската 
икономика" 
2007 - 2013 г. 
- 
Изпълнителна
та агенция на 
насърчаване 
на малките и 
средните 
предприятия 
(ИАНМСП) в 
градовете: 
Благоевград, 
Бургас, 
Варна, Враца, 
Плевен, 
Пловдив, 
Русе, София, 
Стара Загора 
и Велико 
Търново.  

 


