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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: 

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 

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 

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

между общата 
стойност на проекта 
и размера на 
безвъзмездната 
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, 

Допустими дейности за финансиране /видове проекти/ 
по настоящата 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 
 Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно 
пространство. 

Максималната 
стойност на разходите 
за изграждане, 
оборудване, 
обзавеждане на едно 
ЦНСТ и 

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

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

 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 

благоустрояване на 
прилежащото дворно 
пространство следва 
да е в размер до 489 
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. 

г. регионалното 
развитие и 
благоустройствот
о, 
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 

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 

Не са определени 
минимален и 
максимален размер на 
безвъзмездната 
помощ. Помощта се 
отпуска при спазване 
правилата за 
държавни помощи, 
включително 
правилата относно 
минималните помощи. 

Кандидат/Партньор 

Потенциални 
бенефициенти по 
процедурата са:  

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

• Изпълнителна 
агенция по горите 

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" 
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припокриват със 
зони за опазване на 
местообитания" 

оперативна програма 
"Околна среда 2007 - 
2013 г." 

финансирани по настоящата процедура, са: 

• проучвания за целите на проекта; 

• инвентаризации; 

• анализ на налична информация; 

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

• мониторинг на птици. 
 

Размерът на 
безвъзмездната 
финансова помощ 
може да покрие 100 % 
от допустимите 
разходи. 
 

(ИАГ); 

• Регионални 
дирекции по горите 
към ИАГ; 

• Общински 
администрации; 

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

№ 22, София 1000 

Предишни актуални 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 
озеленяване на пространства, ремонт, 
реконструкция, обновяване на сгради, пряко 
свързани с изпълнение на иновативното културно 
събитие); 

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 
разходи: 157 894,74 
лв. 

• максимална сума 

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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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. 
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. 

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 
безвъзмездната 
финансова помощ по 
проекта.  

Процедура с 
определен срок на 
кандидатстване за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 

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 

За проекти, 
предвиждащи 
изграждането на 
информационни 
центрове в следните 
области: Благоевград, 
Велико Търново, 

Кандидат 29,01.2011г. гр. София, ул. 
“Дондуков” № 1 
Дирекция 
„Оперативна 
програма 
„Техническа 
помощ” 

1 
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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) 

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 
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 

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  

Администрацията 
на Министерски 
съвет 
За процедура за 
директно 
предоставяне 
определен срок за 
кандидатстване 
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• 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. 

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. 
Всяко проектно предложение с;едва да включва всички 
горепосочени услуги, които трябва да доведат до 
постигане на заложените в проектното предложение 
цели. 
Планираната продължителност е 36 месеца 

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 

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 
предложени
е на 
компонент; 
не се 
допуска 
един 
партньор да 
е и 
кандидат по 
същия 
компонент 
за сходни 
дейности. 
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този компонент се предвиждат разработване на 
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); 

• Съпътстващо обучение на персонала, работещ в 
подкрепяните атракции; 

• Допълнителни дребномащабни 
неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение 

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 
 
 

15 март 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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към подкрепяните атракции  
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 

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

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 
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 
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 
предложени
е по 
процедурат
а до 
получаване 
на 
уведомлени
е за 
одобрение 
от страна 
на 
Договарящи
я орган, 
респективн
о за 
отхвърляне 
на проекта 
(в случай че 
проектното 
предложени
е не е 
одобрено за 
финансиран
е), 
кандидатът 
НЕ МОЖЕ 
да подава 
ново 
проектно 
предложени
е по 
процедурат
а. 
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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. 

изпълнение на 
проекта 

 


