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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 
документите 

Къде се подават 
проектите 

Брой на 
предло- 
женията, 

които могат 
да се 

подават 

Нови обяви: 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/1.1-
10/2010 „Подкрепа 
за създаване и 
промотиране на 
иновативни 
културни събития” 
 

 
Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие” 
 
Операция 1.1. 
„Социална 
инфраструктура” 
 
Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013 
 

Схемата цели: 

• Да се насърчи развитието, обновяването и 
обогатяване на културния живот чрез организиране и 
промотиране на културни събития като главен фактор 
за изграждане на идентичността и неповторимостта на 
населените места в градските ареали; 

• Да се създадат и развият нови и 
неконвенционални форми на културни изяви, които се 
основават на иновативни идеи и практики на 
представяне и промотиране на културни събития; 

• Да се създават условия за равен достъп до 
културата на граждани от различни социални и 
етнически групи, които да спомагат за тяхното 
включване в културните процеси. 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 

1. Организиране и/или провеждане на 
иновативни културни събития и прилагане на 
добри практики, с цел обогатяване на културния живот 
и повишаване на привлекателността на населените 
места в агломерационните ареали и изграждане на 
местната идентичност.  

2. Дейности за обществено осведомяване, 
промотиране и реклама на провежданите 
иновативни културни събития; 

3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, 
свързани с организацията и провеждането на 
иновативното културно събитие (изграждане на 
достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, 
реализация на дейности по благоустрояване и/или 

Компонент 2 (79 
общини в обхвата на 
градските 
агломерационни 
ареали): 

• минимална сума 
на безвъзмездната 
финансова помощ: 
150 000 лв. 

• максимална 
сума: 500 000 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 
минимален и 
максимален размер на 
общите допустими 
разходи по проект 
(100%): 

• минимална сума 
на общите допустими 

Кандидат/Партньор 28 февруари 
2011 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 като 
кандидат и 1 
като Партньор 
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озеленяване на пространства, ремонт, 
реконструкция, обновяване на сгради, пряко 
свързани с изпълнение на иновативното културно 
събитие); 

4. Осигуряване на подходящо оборудване и 
обзавеждане, свързано с организираните събития: 
закупуване на технически съоръжения и оборудване 
(сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео 
техника, мултимедия, екрани и др.) 
 
Проектното предложение следва да включва 
задължително комбинация от първите две 
дейности (т.1 и т.2), свързани с организиране и 
промотиране на иновативно културно събитие. 
Дребномащабните инфраструктурни дейности 
трябва да са свързани с изпълнението на 
задължителните дейности, т.е. да са логично 
обвързани с цялостната концепция на проекта. 
Предложеното иновативно културно събитие 
следва да се основава на широко проучване и 
анализ на нуждите. Този анализ трябва да 
демонстрира участието на заинтересованите 
страни в избора на иновативно културно събитие. 
Процесът на избор на събитие трябва да е 
прозрачен и информиран. 
Иновативното културно събитие трябва да се 
проведе/организира задължително два пъти в 
рамките на периода на изпълнение на проекта. 
 
1. Допустими са разходи като наем на оборудване и 
сцени, озвучаване, осветление, наем на стопански 
инвентар, охрана на събития и др., 
2. Допустимо е изграждането/монтирането на леки 
преместваеми постройки и съоръжения с цел 
осигуряване организирането на културното събитие. 
3. В случай на дребномащабни инфраструктурни 
дейности, същите следва да се извършват върху 
общинска собственост. 
 
Компонент 1 е за Общини на 7-те големи града, 
центрове на агломерационни ареали, 
съответно София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, 
Варна, Русе и Плевен. 

разходи: 157 894,74 
лв. 

• максимална сума 
на общите допустими 
разходи: 526 315,79 
лв. 

 
Безвъзмездната 
финансова помощ по 
настоящата схема не 
може да надвишава 
95% от общите 
допустими разходи по 
проекта, т.е. 
кандидатите следва 
да осигурят точно 5% 
задължителен 
собствен принос.  
Изискването за 
осигуряване на 
задължителен 
собствен принос от 5% 
не се прилага за 
„проекти, генериращи 
приходи” по смисъла 
на чл. 55 от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета от 11 юли 
2006 г. за определяне 
на общи разпоредби 
за ЕФРР, ЕСФ и КФ и 
за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 
1260/1999. 
Горепосочените 
обстоятелства са 
налице в случаите, 
когато в резултат от 
финансовия анализ по 
проекта се установи 
финансов дефицит, 
който следва да бъде 
съфинансиран от 
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Компонент 2 е за 79 общини в обхвата на градските 
агломерационни ареали, вкл. и община Враца. 
Планираната продължителност на проекта не може да 
надвишава 24 месеца. 

безвъзмездната 
финансова помощ по 
проекта.  

Процедура с 
определен срок на 
кандидатстване за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
Изграждане и 
функциониране на 
областни 
информационни 
центрове 
 
Приоритетна ос 3: 
Популяризиране на 
европейската 
кохезионна политика 
и нейните цели в 
България и 
осигуряване на обща 
и статистическа 
информация. 
Мярка на подкрепа 3: 
Функциониране на 
национална мрежа от 
областни 
информационни 
центрове за 
кохезионната 
политика в България 
 
Оперативна програма 
„Техническа помощ” 
(ОПТП) 

Конкретната цел на настоящата процедура е: 
„Осигуряване на ефективно функциониране на 27-те 
областни информационни центъра, предоставящи 
информация за кохезионната политика, нейните цели и 
съществуващите в България възможности” 
Примерни допустими дейности: В рамките на тази 
процедура проектните предложения са насочени към 
представяне на услугите, описани по-долу. Допустими 
са дейностите, които подпомагат предоставянето им, 
като например: 
 - създаване на информационен център (напр. 
строително-монтажни работи, вкл. ремонт на 
помещението, подбор и наемане на служители); 
- функциониране на информационния център (напр. 
организиране и провеждане на събития). 
Бенефициентът може да предложи и допълнителни 
дейности, които трябва да бъдат в съответствие с 
целите и приоритетите на настоящата процедура. 
Услуги, които следва да бъдат извършвани в 
информационните офиси: 

• Информационни услуги, в т.ч.: 
- Осигуряване на разнообразна основна и 
специфична информация за НСРР и оперативните 
програми, предоставяна по телефон, електронна 
поща и/или на място; 
- Разпространение на информация и документи по 
открити процедури по ОП; 
- Информация за добри практики; 
- Разпространение на безплатни информационни 
материали, издавани от ЕК, други европейски 
институции, УО, произведени по проекти, 
съфинансирани от СКФ; 
- В допълнение ще предоставят: 

o Обща информация за политиките на ЕС 
o Информация, брошури и др. материали 
за съответната област 

• Комуникационни дейности: 
- Работа с целеви групи; 
- Сътрудничества с УО/МЗ на оперативните 

За проекти, 
предвиждащи 
изграждането на 
информационни 
центрове в следните 
области: Благоевград, 
Велико Търново, 
Видин, Враца, 
Габрово, Добрич, 
Кърджали, Кюстендил, 
Ловеч, Монтана, 
Пазарджик, Разград, 
Перник, Силистра, 
Сливен, Смолян, 
Търговище, Хасково, 
Шумен, Ямбол: 

• минимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ: 
275 000 лв. 

• максимална сума 
на безвъзмездната 
финансова помощ:  
400 000 лв. 

 
Не се изисква 
съфинансиране  

Кандидат 29,01.2011г. гр. София, ул. 
“Дондуков” № 1 
Дирекция 
„Оперативна 
програма 
„Техническа 
помощ” 
Администрацията 
на Министерски 
съвет 
За процедура за 
директно 
предоставяне 
определен срок за 
кандидатстване 
 

1 
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програми; 
- Създаване и поддържане на активно 
сътрудничество с национални и/или регионални 
медии; 
- Сътрудничество с други мрежи за информация 
на ЕК, областните управи и регионалните структури 
на министерствата 

• Експертни дейности: 

- Предоставяне на информация на потенциалните 
бенефициенти за възможностите за кандидатстване 
по оперативните програми; 
- Осигуряване на отговори на въпроси, 
включително препращане към други специализирани 
източници на информация; 
- Подготовка и предоставяне на информация до 
местни /областни медии 

• Логистични услуги: 
- Предоставяне на възможност за ползване на 
място ( в информационния център) на специфична 
литература и информационни ресурси; 
- Организиране на специални събития за 
популяризиране на оперативните програми на 
съответната територия – семинари, посещения, 
лекции и др. – съобразени със специфичните нужди 
на областта 
- Подкрепа при организирането на инициативи за 
информация и публичност на Централното 
координационно звено, Централния информационен 
офис, Управляващите органи и Междинните звена  
на оперативните програми; 
- Осигуряване на достъп до компютър с Интернет 
и съответната периферна техника (принтер и др.); 
- Осигуряване на видео екрани, излъчващи 
филми, популяризиращи Кохезионната политика и 
киоски. 

ВАЖНО: Разходите за предоставяне на описаните по-
горе услуги следват да бъдат заложени в проектното 
предложение. Услугите след да се предоставят 
безплатно за потребителите в рамките на периода на 
изпълнение на проекта. 
Информационните офиси не следва да предлагат 
консултантски услуги във връзка с подготовката и 
изпълнение на проектните предложения. 
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Всяко проектно предложение с;едва да включва всички 
горепосочени услуги, които трябва да доведат до 
постигане на заложените в проектното предложение 
цели. 
Планираната продълбителност е 36 месеца 

ПРОЕКТ ЗА 
СОЦИАЛНО 
ВКЛЮЧВАНЕ 
 
МИНИСТЕРСТВО НА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА  
 
Дирекция 
„Социално 
включване”  

Проектът за социално включване се финансира със 
заем от Международната банка за възстановяване и 
развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона 
евро. Проектът цели превенция на социалното 
изключване и намаляване на бедността сред децата 
чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез 
подобряване на готовността на децата за включване в 
образователната система и подкрепата за формиране 
на родителски умения сред уязвимите групи родители 
се цели да се ограничи и предаването на бедността 
между поколенията. В резултат на изпълнението на 
проекта се очаква: 
o Подобрена училищна готовност на децата от 
семейства с ниски доходи и децата с увреждания на 
възраст до 7 години; 
o Повишено общо благосъстояние на децата; 
o Разширяване на обхвата на услугите, свързани с 
грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и 
деца с увреждания на възраст до 7 години. 
Проектът включва два компонента: 
Компонет 1. Интегрирани социални услуги и услуги, 
свързани с грижи за деца на стойност 37.39 милиона 
евро. 
Подкомпонент 1.1. Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните 
родители  
Подкомпонент 1.2. Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните 
родители 
Подкомпонент 1.3. Инфраструктурни и материални 
инвестиции в услуги за деца 
Подкомпонент 1.4. Обучение на доставчици на 
социални услуги и персонал в детски градини и ясли  
Компонент 2. Изграждане на капацитет на стойност 
2.51 милиона евро   
Подкомпонент 2.1. Развитие на капацитета за 
управление на проекти на местните власти:  
междусекторно сътрудничество; договаряне на 
предоставянето на социални услуги с външни  
доставчици и сътрудничество с НПО   

Финансирането на 
проектите на 
общините ще бъде в 
зависимост от броя на 
населението  
 
От 40 000 до 99 999 
жители максималната 
стойност е 1 200 000 
лева 

Кандидат • Обявяване 
на кампания за 
набиране на 
проектни 
предложения и 
изпращане на 
покани за 
участие до 
всички пилотни 
общини – 
08.11.2010 г.  

• Получаване 
на писмено 
потвърждение 
за участие в 
Проекта от 
поканените 
пилотни общини 
- краен срок - 
11.11.2010 г. 

• Представяне 
на ПФК от 
общините – 
краен срок - 
13.12.2010 г.  

• Оценка на 
ПФК – краен 
срок - 
30.12.2010 г.  

• Изпращане 
на уведомления 
(покани) до 
класираните 
кандидати за 
представяне на 
пълна проектна 
документация – 
05.01.2011 г.  

Министерство на 
труда и 
социалната 
политика, гр.  
София, ул. 
,,Триадица” № 2, 
служебен вход 

1 
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Подкомпонент 2.2. Оценка на въздействието 
Подкомпонент 2.3. Одит и подкрепа за изпълнението   
Основните услуги за деца от 0 до 3 г. и техните 
родители включват: 

1. Формиране и развитие на родителски умения    
2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване 
на Център за ранна интервенция на  уврежданията   
3. Семейно консултиране и подкрепа   
4. Здравна консултация    
5. Дневна грижа за деца    
6. Заплащане пълно или частично на такса за детска 
ясла   
Основните услуги за деца от 3 до 7 г. и техните 
родители включват:   
1. Интеграция на децата в детските градини и в 
предучилищните групи   
2. Заплащане пълно или частично на такса за детска 
градина  
3. Периодичен мониторинг на развитието на децата    
4. Семейно консултиране и подкрепа    
5. Здравна консултация    
6. Семейни центрове за деца от 3 до 7 г.   
7. Допълнителна подготовка за започване на училище 

• Представяне 
на пълна 
проектна 
документация 
(ПнФК) – краен 
срок - 
21.02.2011 г.  

• Оценка на 
ПнФК - краен 
срок - 
04.04.2011 г.  

• Сключване 
на финансови 
споразумения – 
07.04.2011 г.  

• Изпълнение 
на проектите – 
24 месеца 
(2011-2013 г.)  

Предишни актуални обяви 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO005/10/3.0/2
/20 "Дейности за 
опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в 
Република 
България". 
 

Оперативна програма 
“Околна среда” 2007-
2013 

Процедурата включва 3 компонента: 

• Компонент 1: Изпълнение на дейности в 
резервати и паркове: По този компонент се предвижда 
изпълнение на дейности в резервати (чл. 5, т. 1 от ЗЗТ), 
поддържани резервати (чл. 5, т. 4 от ЗЗТ), национални 
паркове (чл. 5, т. 2 от ЗЗТ) и природни паркове (чл. 5, т. 
5 от ЗЗТ).  

• Компонент 2: Изпълнение на дейности извън 
резервати и паркове: По този компонент се предвижда 
изпълнението на дейности в защитени местности, 
дейности по отношение на природни забележителности 
и дейности, които имат за цел опазване и 
възстановяване на местообитания и видове и се 
изпълняват извън защитени територии.  

• Компонент 3: Разработване на планове за 
действие за растителни и животински видове по чл. 52 
и чл. 53 от Закона за биологичното разнообразие. По 
този компонент се предвиждат разработване на 

Не е определена 
минимална и 
максимална стойност 
на проектното 
предложение. 
 
Не се изисква 
съфинансиране. 

Кандидат по 
компонент 2 и 3 
и/или партньор на 
Регионални 
инспекции за околна 
среда и води;  
Дирекции на 
национални 
паркове;  
Дирекции на 
природни паркове;  
Регионални 
дирекции по горите;  
Нестопански 
организации - 
регистрирани по 
Закона за 
юридическите лица 

21 февруари 
2011 г.,17 ч. 

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

По 1 проектно 
предложение 
на компонент; 
не се допуска 
един 
партньор да е 
и кандидат по 
същия 
компонент за 
сходни 
дейности. 
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планове за действие за видове, които:  
- са застрашени в международен мащаб и са 
необходими мерки в цялата област на неговото 
естествено разпространение, с цел опазването им; 
- е установено, че състоянието на популацията им не е 
благоприятно; 
- са от неместен вид и въздействат неблагоприятно 
върху условията на природните местообитания или 
върху състоянието на местни видове. 
 
Проектните предложения могат да включват една или 
комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, и 
конкретизирани по компоненти в Насоките за 
кандидатстване по настоящата процедура. Всичките 
дейности следва да са пряко свързани с опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие.  

с нестопанска цел 
(ЗЮЛНЦ) по трите 
компонента.  
 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/3.1-
03/2010 „Подкрепа 
за развитието на 
природни, културни 
и исторически 
атракции” 
 
Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013,  
 
Приоритетна ос 3 
„Устойчиво развитие 
на туризма”,  
 
Операция 3.1. 
„Подобряване на 
туристическите 
атракции и 
свързаната с тях 
инфраструктура” 

Настоящата схема цели: 

• Да се развият конкурентоспособни природни и 
културно-исторически атракции и/или групи атракции, 
способни да привлекат значителен брой посетители; 

• Да се подкрепят туристически локализации, 
притежаващи значителен туристически потенциал. 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 

• Развитие на природни, културни и исторически 
атракции - реставрация, консервация, експониране, 
опазване, оборудване, въвеждане на техники и 
програми за интерпретация и анимация; 

• Развитие на туристическата инфраструктура, 
необходима за нуждите на атракциите (туристически 
пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, 
езда и колоездене, места за пикник, указателни 
табели, посетителски информационни центрове); 

• Развитие на допълнителна дребномащабна 
техническа инфраструктура в района на атракциите, 
необходима за посещение на атракциите 
(пътища/улици за достъп, детски площадки, 
съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, 
паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки 
съоръжения за събиране на отпадъци, комунални 
услуги, съоръжения, обслужващи туристическата 
атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, 
необходими за развитието на цялостен туристически 
продукт); 

Общият размер на 
схемата е 173 777 324 
лв. лева. Размерът на 
съфинансирането от 
Европейския фонд за 
регионално развитие е 
в размер на 85 %. 
 
Минимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ: 
600 000 лв. 

Максимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ: 6 
000 000 лв. 

 
Безвъзмездната 
финансова помощ по 
настоящата схема не 
може да надвишава 95 
% от общата стойност 
на проектното 
предложение, т.е. 
кандидатите следва 
да осигурят 5 % 
собствен принос. 

Кандидат 
 
 

14 януари 2011 
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 
развитие” 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети” 

1 
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• Съпътстващо обучение на персонала, работещ в 
подкрепяните атракции; 

• Допълнителни дребномащабни 
неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение 
към подкрепяните атракции  

 

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.;  
1.3. Провеждане на обществени обсъждания (кръгли 
маси, фокус групи, анкетни проучвания); 
1.4. 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 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. 

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. 

 

4 януари 2011 
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 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 
 

1 проектно 
предложение 
по 
Компонент 2 



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” 

Дата на актуализиране на информацията 10.11.2010г. 

Изготвил: Дирекция „Оперативни програми” 

9 

1.9. Изготвяне на план-график за изпълнение и 
програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, 
включващ график за провеждане на отчуждителни 
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. 

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 

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 

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 

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 

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 
конкурентоспособ
ността на 
българската 
икономика" 2007 - 
2013 г. - 
Изпълнителната 
агенция на 

 
1 
В периода от 
подаване на 
дадено 
проектно 
предложение 
по 
процедурата 
до 
получаване 
на 
уведомление 
за одобрение 
от страна на 
Договарящия 
орган, 
респективно 
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кооперирането и 
клъстерите" 
 
Oперация 2.4.1:  
„Насърчаване на 
бизнес 
кооперирането и 
клъстерите" 

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 – 
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 

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 
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 

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  

насърчаване на 
малките и 
средните 
предприятия 
(ИАНМСП) в 
градовете: 
Благоевград, 
Бургас, Варна, 
Враца, Плевен, 
Пловдив, Русе, 
София, Стара 
Загора и Велико 
Търново.  

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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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. 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/1.4-
06/2010 „Подкрепа 
за дребномащабни 
мерки  за 
предотвратяване на 
наводнения в 
градските 
агломерации” 
 
Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие”,  
 
Операция 1.4. „ 
Подобряване на 
физическата среда и 

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 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. 

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 

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 
000 лв. 
Безвъзмездната 
финансова помощ по 
настоящата схема не 
може да надвишава 
95% от общата 
стойност на 
проектното 
предложение, в тази 

Кандидат/Партньор 30 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 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”  

1 
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превенция на риска” 
Оперативна 
програма 
Регионално развитие 

агломерационни ареали. 
Планираната продължителност на проекта не може да 
надвишава 24 месеца. 

връзка кандидатите 
следва да осигурят 
задължително 5% 
собствен принос. 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG051PO002/10/1.3-
04 „Ефективна 
координация и 
партньорство при 
разработване и 
провеждане на 
политики” 
 
Приоритетна ос I 
„Добро управление” 
 
подприоритет 1.3. 
„Ефективна 
координация и 
партньорство при 
разработване и 
провеждане на 
политики” 
 
Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет” 

Примерни допустими дейности по настоящата 
процедура: 
- разработване на анализи, провеждане на 
проучвания, изследвания, необходими за 
разработването/актуализирането на областните 
стратегии за развитие/общинските планове за 
развитие; провеждане на оценка на изпълняваните 
областни стратегии за развитие/ 
общинските планове за развитие; 
- дейности за консултиране на политики, 
провеждани от областните и общинските 
администрации; 
- мерки за информиране относно политиките, 
провеждани от областните и общинските 
администрации; 
- разработване и въвеждане на правила и методики 
за мониторинг и контрол при изпълнението на 
конкретни политики от областните и общинските 
администрации; 
- разработване и усъвършенстване на методологии, 
вътрешни правила и процедури, на инструкции и 
наръчници, указания за работа; 
- провеждане на съпътстващи обучения; 
-дейности за стимулиране на междуобщинското 
сътрудничество за изпълнение на конкретни 
дейности на територията на партниращите си общини; 
- дейности за информация и публичност относно 
конкретните цели, дейности и резултати на проекта. 
 

Обща стойност на 
процедурата: 4.5 млн. 
лв. 

Минимална стойност 
на проектите: 250 000 
лв. 
Максимална стойност 
на проектите: няма  
 
не се изисква 
съфинансиране на 
проекта от страна на 
кандидата 
 

Кандидат/Партньор 
Допустими 
кандидати 
(Областни и 
общински 
администрации) 
 

12.11.2010 г., 
17.30 часа 

Управляващ 
орган на 
Оперативна 
програма 
„Административ
ен капацитет” 
Дирекция 
„Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет” 
Министерство на 
финансите 
ул. „Г. С. 
Раковски” 102 
София 1040 
 

1 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG051PO002/10/1.6-
02 
„Транснационално и 
междурегионално 
сътрудничество” 
 

Примерни допустими дейности по настоящата 
процедура: 
·-съвместно разработване на анализи, провеждане на 
проучвания, изследвания, оценки; 
- идентифициране и трансфер на конкретни добри 
практики от други държави членки, свързани с 
доброто управление на държавната администрация; 
- съвместни консултации в областта на доброто 
управление; 
- съпътстващи обучения в областта на доброто 

Обща стойност на 
процедурата: 4.5 млн. 
лв. 
Минимална стойност 
на проектите: 100 000 
лв. 

Максимална стойност 
на проектите: няма  
 
не се изисква 

Кандидат/Партньор 
Допустими 
кандидати 
(Централна, 
Областни и 
общински 
администрации) 
Кандидатът 
задължително 
следва да 

15.12.2010 г., 
17.30 часа 

Управляващ 
орган на 
Оперативна 
програма 
„Административ
ен капацитет” 

Дирекция 
„Оперативна 
програма 
„Административен 

1 
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Приоритетна ос I 
„Добро управление” 
 
подприоритет 1.6. 
„Транснационално и 
междурегионално 
сътрудничество” 
 
Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет” 

управление; 
- обмен на експерти; 
- провеждане на стажове с продължителност до 5 
месеца по конкретни теми, свързани с практическото 
прилагане на принципите на добро управление; 
- общо и координирано разработване/ 
усъвършенстване, тестване и утвърждаване на 
методологии, вътрешни правила и процедури, на 
инструкции и наръчници, указания за работа, 
планове за действие; 
- съвместно разработване на практически наръчници 
и ръководства, съдържащи конкретни практики за 
отделни аспекти от процеса на добро управление; 
- провеждане на съвместни информационни и 
комуникационни кампании в администрациите-
партньори, за въвличането на гражданите и 
заинтересованите групи в процеса на управление, 
повишаване информираността им за такова участие, 
както и разясняване на прилаганите механизми за 
осъществяване на принципите на добро управление; 
- създаване на съвместни транснационални 
партньорски мрежи от експерти, работещи за 
развитието на доброто управление; създаване на 
Информационни центрове за обмен на информация 
между партньорите в областта на доброто 
управление, Консултативни центрове и платформи 
съвместно с държавата/ите партньор/и с цел 
последващи сътрудничество между партньорските 
администрации; 
- публикации, провеждане на конференции, работни 
групи, кръгли маси, семинари, дискусии в 
България и в държави членки на ЕС за обмен на 
опит в областта на доброто управление; 
- дейности за информация и публичност относно 
конкретните цели, дейности и резултати на проекта.  

съфинансиране на 
проекта от страна на 
кандидата 
 

реализира своето 
проектно 
предложение в 
партньорство с 
администрация/и 
от минимум една 
държава членка на 
ЕС. 
 
 

капацитет” 
Министерство на 
финансите 
ул. „Г. С. 
Раковски” 102 
София 1040 
 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG051PO002/10/2.5-
01 
„Транснационално и 
междурегионално 

Цел: 
- Подобряване капацитета на държавната 
администрация на централно, областно и общинско 
ниво чрез използване на опит и добри практики от 
други държави членки в областта на човешките 
ресурси в държавната администрация 
Примерни допустими дейности по настоящата 
процедура: 

Обща стойност на 
процедурата: 5 млн. 
лв. 
Минимална стойност 
на проектите: 100 000 
лв. 
Максимална стойност 
на проектите: няма  

Кандидат/Партньор 
Допустими 
кандидати 
(Централна, 
Областни и 
общински 
администрации) 
Кандидатът 

15.12.2010 г., 
17.30 часа 

Управляващ 
орган на 
Оперативна 
програма 
„Административ
ен капацитет” 
Дирекция 
„Оперативна 

1 
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сътрудничество” 
 
по Приоритетна ос ІI 
„Управление на 
човешките ресурси” 
 подприоритет 2.5. 
„Транснационално и 
междурегионално 
сътрудничество” 
 
Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет” 

- съвместно разработване между бенефициента и 
партньора(ите) на анализи, провеждане на 
проучвания, изследвания, оценки; 
- идентифициране и трансфер на конкретни добри 
практики от други държави членки (обмен на 
експерти; 
- провеждане на стажове с продължителност до 5 
месеца по конкретни теми, свързани с повишаване на 
професионалната квалификация на служителите за по-
добро изпълнение на задълженията им; 
- общо и координирано разработване и 
усъвършенстване, въз основа на обмяна на опит с 
партньора/ите, на методологии, вътрешни правила и 
процедури, на инструкции и наръчници, указания 
за работа, свързани с подобряването на процеса на 
управление на човешките ресурси в конкретните 
администрации; съвместно разработване на 
наръчници и ръководства, съдържащи конкретни 
практики за отделни аспекти от процеса на управление 
на човешките ресурси; 
- провеждане на информационни и комуникационни 
кампании в областта на управлението на 
човешките ресурси в администрацията, на база на 
опита на партньора/ите; 
· създаване на съвместни транснационални 
партньорски мрежи от експерти, работещи в областта 
на управлението на човешките ресурси в 
администрацията; 
· създаване на Информационни центрове, 
Консултативни центрове и платформи по 
управление на човешки ресурси, съвместно с 
държавата/ите партньор/и; 
· организиране на обучителни посещения в държави 
членки на ЕС за споделяне на добри практики, 
свързани с работата на конкретната администрация; 
- провеждане на конференции, работни групи, 
кръгли маси, семинари, дискусии в България и в 
държави членки на ЕС 

 
не се изисква 
съфинансиране на 
проекта от страна на 
кандидата 
 

задължително 
следва да 
реализира своето 
проектно 
предложение в 
партньорство с 
администрация/и 
от минимум една 
държава членка на 
ЕС. 
 
 

програма 
„Административен 
капацитет” 
Министерство на 
финансите 
ул. „Г. С. 
Раковски” 102 
София 1040 
 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG051PO002/10/3.1-

Цел: предоставяне на качествени електронни услуги на 
гражданите и бизнеса, в това число създаване на 
условия за опазване на културните ресурси в България 
посредством развитие на електронното управление 
Примерни допустими дейности по настоящата 

Обща стойност на 
процедурата: 1 млн. 
лв. 
Минимална стойност 
на проектите: 100 000 

Кандидат/Партньор 
Допустими 
кандидати 
(Централна, 
Областни и 

12.11.2010 г., 
17.30 часа 

Управляващ 
орган на 
Оперативна 
програма 
„Административ

1 



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” 

Дата на актуализиране на информацията 10.11.2010г. 

Изготвил: Дирекция „Оперативни програми” 
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05 Подобряване на 
обслужването на 
гражданите и 
бизнеса, в това 
число чрез развитие 
на електронното 
управление” 
 

Приоритетна ос ІІI 
„Качествено 
административно 
обслужване и 
развитие на 
електронното 
управление” 
подприоритет 3.1. 
„Подобряване на 
обслужването на 
гражданите и 
бизнеса, в това число 
чрез развитие на 
електронното 
управление” 
Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет” 

процедура: 
-разработване на методологии, инструкции за 
работа, наръчници; 
-  провеждане на проучвания, оценки и анализи; 
- усъвършенстване на съществуващите и/или 
внедряване на нови електронни регистри, 
необходими в процеса на предоставяне на услуги; 
- усъвършенстване на съществуващи и/или 
разработване и внедряване на нови електронни 
административни услуги, включително тяхното 
сертифициране; 
- разработване и внедряване на нови 
системи/модули към съществуващите 
информационни системи в съответните 
администрации, включително тяхното сертифициране; 
-  създаване на електронни системи за управление на 
архивите; 
- създаване и/или усъвършенстване на бази данни; 
- реинженеринг на конкретни процеси в 
администрациите конкретно с цел подобряване на 
обслужването; 
- провеждане на съпътстващи обучения; 
- разработване и разпространение на 
информационни материали относно гореописаните 
нововъведения в процеса на административното 
обслужване; 
-дейности за информация и публичност относно 
конкретните цели, дейности и резултати на проекта. 

лв. 
Максимална стойност 
на проектите: няма  
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