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ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОИТО ОБЩИНИТЕ 

ИМАТ РОЛЯ НА ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПАРТНЬОР  
  

Програма – 

приоритет, 

операция, 

бюджетна линия 

Цел и допустими дейности 
Допустими стойности 

на проекта, мин. /макс. 

Възможна роля на 

Общината – 

кандидат и/или 

партньор 

Краен срок за 

подаване на 

документите 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

Процедура на 

подбор на проекти 

за безвъзмездна 

финансова помощ 

BG05M90P001-

1.002 „АКТИВНИ” 

 

Приоритетна ос 1 
„Подобряване 

достъпа до заетост и 

качеството на 

работните места”, 

Инвестиционен 

приоритет 2 

„Устойчиво 

интегриране на 

пазара на труда на 

младите хора, в 

частност тези, които 

не са ангажирани с 

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на 

младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование 

или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни 

лица в Агенцията по заетостта.  

Процедурата е насочена към идентифициране и мотивиране за активно 

поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, 

с последващи дейности за включване в продължителна заетост, 

обучение или връщане в образование.  

Допустими дейности: 

1.Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи 

до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, 

и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:  

 информационни кампании и събития;  

 трудови борси;  

 индивидуална работа с идентифицираните лица:  

 изготвяне на индивидуален профил за определяне на 

потребностите;  

  професионално ориентиране;  

 психологическо подпомагане за придобиване на активно 

поведение на пазара на труда;  

 насочване към образователни институции и структури на 

Министерството на образованието и науката на регионално и местно 

ниво за продължаване на образованието;  

 насочване към включване в обучение;  

 осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане 

наемането на работа;  

Минимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ: 

200 000 лева. 
Максимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ: 

391 166 лева. 
Не се изисква 

съфинансиране от страна 

на кандидатите. 

 

Общината може да е  

кандидат или 

партньор.  

Тя може да 

кандидатства 

самостоятелно или в 

партньорство с  

неправителствена 

организация;организа

ция,предоставяща 

посреднически 

услуги на пазара на 

труда; център за 

информация и 

професионално 

ориентиране;център 

за професионално 

обучение;  социален 

партньор 

(национално 

представителна 

организация на 

работниците и 

служителите или на 

работодателите, в 

съответствие с 

31.08.2015 г. 
23:59 часа. 

Проектните 

предложения по 

настоящата 

процедура за 

подбор на проекти 

следва да бъдат 

подадени само по 

електронен път с 

Квалифициран 

електронен 

подпис (КЕП) 
като се използва 

Информационната 

система за 

управление и 

наблюдение на 

Структурните 

инструменти на 

ЕС в България 

(ИСУН 2020) - 

https://eumis2020.g

overnment.bg  
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трудова дейност, 

образование или 

обучение, 

включително 

младите хора, 

изложени на риск от 

социално 

изключване, и 

младите хора от 

маргинализирани 

общности, 

включително чрез 

прилагане на 

гаранция за 

младежта” (с 

финансиране от 

Инициативи за 

младежка заетост -

ИМЗ) и 

Инвестиционен 

приоритет 3 

„Устойчиво 

интегриране на 

пазара на труда на 

младите хора, в 

частност тези, които 

не са ангажирани с 

трудова дейност, 

образование или 

обучение, 

включително 

младите хора, 

изложени на риск от 

социално 

изключване, и 

младите хора от 

маргинализирани 

 насочване към активно търсене на работа и подпомагане на 

регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към 

Агенция по заетостта (АЗ).  

2.Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на 

работа.  

3.Предоставяне на обучения за придобиване на професионална 

квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково 

обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна 

възможност за наемане на работа след обучението (по заявена 

готовност от работодател).  

4.Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в 

обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., 

за период до 6 месеца.  

5.Дейности за организация и управление на проекта.  

6.Дейности по информиране и публичност.  

 

Важно: 

1.Към проектната документация задължително се прилага информация 

за методологията на идентифициране на икономически неактивни 

младежи, която подлежи на оценка. 

2.Икономически неактивните млади хора могат да бъдат включени 

като целева група в проекта, само ако за период от минимум 4 месеца 

преди включването са били извън заетост, извън образователната 

система, както и ако не са били регистрирани в Дирекция „Бюро по 

труда”  през предходните 12 месеца (условията са кумулативни – 

т.е.едновременно налични). 

3.Не се допуска активирането на 1 лице повече от 1 път. 

4.Лица, включени в операция „Младежка заетост“, финансирана по ОП 

РЧР 2014 – 2020 г., няма да имат възможност да бъдат включени по 

настоящата операция.  

5.С придобиване на статут на регистрирани безработни лица в 

структурите на АЗ, включените в настоящата операция неактивни 

младежи, могат да станат целева група на операция „Младежка 

заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020 г., и да бъдат включени 

в стаж или обучение на работното място (чиракуване) или да бъдат 

включени в операция „Обучения и заетост за младите хора“ с цел 

придобиване на професионална квалификация, ключови компетенции 

изискванията на 

Кодекса на труда);  

работодател (в т.ч. 

общини и райони на 

общини и 

общинските 

предприятия по чл. 52 

от ЗОС).  

 

В сферата на 

публичната 

администрация, 

работодатели по 

настоящата операция 

могат да бъдат само 

органи за 

изпълнителната власт 

съгласно ЗМСМА, 

както и общинските 

предприятия по чл. 52 

от ЗОС  

 

Всеки кандидат може 

да подаде само едно 

проектно 
предложение по 

настоящата 

процедура за 

набиране на 

предложения.  

Един партньор може 

да участва в повече от 

едно проектни 

предложения, в 

случай че разполага с 

достатъчно 

капацитет, за да 
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общности, 

включително чрез 

прилагане на 

гаранция за 

младежта” (с 

финансиране от 

Европейски 

социален фонд - 

ЕСФ) 

 

 

 

и възможност за заетост при работодател, след регистрация в ДБТ. 

6.Когато по проекта е предвидено да се предоставят обучения за 

придобиване на професионална квалификация и/или ключови 

компетентности и обучените лица да бъдат наети от работодател/и по 

дейност 4 (субсидирана заетост), то този работодател/и трябва да 

бъде/бъдат кандидат или партньор/и по проекта. 

7.В случай, че назначаването при работодател не представлява нетно 

увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в 

сравнение със средния брой на персонала през последните 12 месеца, 

длъжността трябва да е била незаета, овакантена поради пенсиониране 

по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не 

в резултат от съкращаване на персонал. 

8.Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са 

били наемани в предходните 12 месеца. 

9.В случай, че общината не кандидатства самостоятелно, тя следва да 

представи Решение на Общинския съвет за:  

 - одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, с 

партньора/ите по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА (когато 

кандидатства в партньорство или когато е партньор).  

10.В случай, че партньорът ще извършва обучение по професионална 

квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от 

НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се 

провежда обучението; представителите на обучаващия екип трябва да 

отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното 

обучение. 

11.В случай, че партньорът ще извършва обучения по ключови 

компетентности, представителите на обучаващия екип трябва да 

притежават образование и професионален опит съгласно Таблицата за 

определяне на допустимите почасови ставки (Приложение за 

информация към Насоките за кандидатстване).  

12. В случай, че партньорът ще извършва професионално ориентиране, 

същият следва да притежава активна лицензия за професионално 

ориентиране, издадена от НАПОО.  

13.Професионалното ориентиране може да се провежда в 

индивидуални и групови форми. Професионално ориентиране се 

осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на 

професиите за професионално образование и обучение - 

изпълни дейностите 

по проектите.  
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https://www.mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=295.  

14.Когато е предвидено по проекта, психологическото подпомагане, то 

може да се извършва само от лице с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или „магистър” по психология. Дейността се 

прилага в случай на необходимост предвид специфичните нужди на 

идентифицираните неактивни младежи.  

15.В случай, че партньорът е организация, предоставяща 

посреднически услуги на пазара на труда, същият трябва да е 

регистриран в Агенция по заетостта и да притежава валидно 

удостоверение за регистрация за извършване на посредническа 

дейност по наемане на работа. Това обстоятелство ще се проверява 

служебно от оценителната комисия.  

16.Съгласно чл. 1.6 от Общите условия към договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да 

сключи договорите с изпълнители до 12 месеца от датата на влизане в 

сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Неспазването на посочения срок може да доведе до прекратяване от 

УО на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

17.Краен срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31 декември 

2017 г. 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на 

бедността и 

насърчаване на 

социалното 

включване”  

Процедура за 

директно 

предоставяне на 

Настоящата процедура има за цел подобряване качеството на живот и 

на достъпа до услуги за социално включване в отговор на 

комплексните потребности, включително и здравни, на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел 

преодоляването на последиците от социалното изключване и 

бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави 

възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които 

полагат грижи за близките си с увреждания.  

Допустими дейности: 

1.Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните 

потребности на човека в неравностойно положение въз основа на 

индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на 

съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни 

Минимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ: 

80 000 лева. 
Максимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ: 

500 000 лева. 

 

Не се изисква 

съфинансиране от 

страна на кандидата, но 

съгласно чл. 6.6. от 

специалните условия на 

Договора за 

Общината е 

кандидат.  

Тя може да 

кандидатства 

самостоятелно или в 

партньорство с 

доставчици на 

социални услуги; с 

неправителствени 

организации, които 

да притежават 

съответни 

лицензионни 

/регистрационни 

документи съгласно 

Проектните 

предложения 

следва да бъдат 

представени в 

рамките на 3 

срока за 

кандидатстване: 

  

- до 10 юни 2015 

г., 23,59 часа;  

 

- до 10 юли 2015 

г., 23,59 часа;  
 

- до 06 януари 
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безвъзмездна 

финансова помощ: 

BG05M9ОP001-

2.002 

„НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ”  

  

 

  

 

услуги;  

2. Обучение на персонала за предоставяне на услугите;  

3.Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или 

супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;  

4.Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за 

потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;  

5.Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в 

случай на необходимост;  

6.Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда; 

7.Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване, които да са  

свързани с преките дейности по проекта (предоставянето на услугите) 

– до 10% от преките допустими разходи;  

8.Дейности за организация и управление на проекта – до 10% от 

общите допустими разходи по проекта;   

9.Дейности по информиране и публичност.  

ВАЖНО: 
1.Всяко проектно предложение трябва задължително да включва 

дейности 1, 2, 3 и 4;  8 и 9. 

2.Конкретният бенефициент е длъжен да сключи договорите с 

изпълнители до 12 месеца от датата на влизане в сила на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Неспазването на посочения срок може да доведе до прекратяване от 

страна на УО на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ.  

3.Не са допустими ремонти на сгради/помещения, които са били 

ремонтирани по други процедури на ОП РЧР 2007-2013, със средства 

от националния бюджет или други финансови източници с цел 

избягване на двойно финансиране.  

4.Кандидатът (община или район на община) следва да представи 

Решение на Общинския съвет за:  

- подаване на проектно предложение по настоящата процедура;  

- създаване на нов Център или подкрепа за дейността на Център/звено, 

създаден по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда;  

- поддържане на услуги за социално включване в общността или в 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ „Конкретният 

бенефициент се 

задължава да поддържа 

услуги за социално 

включване в общността 

или в домашна среда, 

за срок не по-малко от 

6 месеца, без 

прекъсване, след 

одобряване на 

окончателния доклад 

по проекта, с 

изключение на 

непредвидени 

обстоятелства. Срокът 

продължава да тече 

след отпадането им”. 
 

 

 

българското 

законодателство за 

сходна услуга; общо 

за приключилите две 

предходни финансови 

години, Партньорът 

да разполага с 

финансов ресурс 

(съгласно приложени 

ОПР и Счетоводен 

баланс) равен или по-

голям от 20% от 

стойността на 

прогнозните средства, 

които партньорът ще 

разходва по проекта.  

 

2016 г., 23,59 

часа.  
 

Проектните 

предложения по 

настоящата 

процедура на 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

следва да бъдат 

подадени само по 

електронен път с 

Квалифициран 

електронен 

подпис (КЕП) 

като се използва 

Информационната 

система за 

управление и 

наблюдение на 

Структурните 

инструменти на 

ЕС в България 

(ИСУН 2020) - 

https://eumis2020.

government.bg  
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домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след 

одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на 

непредвидени обстоятелства.  

5.Когато Община кандидатства в партньорство, трябва задължително 

да представи и Решение на Общинския съвет за одобряване на 

споразумение за общинско сътрудничество, с партньора/ите по 

проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.  

6.Когато в проектното предложение са предвидени дейности за текущ 

ремонт, кандидатът трябва да представи Решение на Общинския съвет 

за предоставяне на сградата/помещенията за нуждите на Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда, с което да гарантира:  

 сградата/помещенията се предоставят за срока на изпълнение на 

проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на 

одобряване на окончателния доклад по проекта;  

 сградата/помещенията са общинска собственост или са 

предоставени на общината за ползване със специален документ за 

срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, 

считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта 

(акт, заповед, договор и др.).  

7.Когато се кандидатства с партньор/и, кандидатът следва да 

представи доказателства, че всеки партньор е избран на база публична 

и прозрачна процедура за подбор, гарантираща свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички 

организации, които биха желали да участват в изпълнението на 

проекта като партньори.  

8.Проектното предложение ще бъде връщано на Конкретния 

бенефициент за коригиране, ако партньорът/ите /ако е приложимо/ не 

отговарят на правилата в областта на минималните помощи по 

отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ.  

9.Дейностите по проекта следва да приключат до 31 декември 2017 г., 

като минималната продължителност на предоставяне на услугите 

следва да бъде 18 месеца.  

10.Лицата от целевата група, които ползват услуги по процедура 

„Нови алтернативи” следва да бъдат включени в дейностите по 

настоящата процедура. За целта през м. март 2016 г., след 

приключване предоставянето на услугите по „Нови алтернативи”, 
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трябва да се направи нова оценка на потребностите на ползвателите.  

Едни и същи лица, представители на целевата група, не могат да 

получават едни и същи услуги едновременно по настоящата процедура 

и по операция „Нови алтернативи“.  

Програма 

INTERREG V-A 

Румъния – 

България 

Приоритетна ос 1: Един добре свързан регион 
Специфична цел 1.1 Подобряване на процеса за планиране, развитие и 

координиране на трансграничните транспортни системи за 

осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T  

Специфична цел 1.2 Повишаване сигурността на транспорта по 

речните и морски пътища 

Списък на показателните дейности: 
• Подобряване на второстепенните и третостепенните 

трансгранични възлови връзки към инфраструктурата TEN-T (т.е 

подобряване/построяване на велосипедни маршрути, велосипедни 

алеи, построяване и модернизиране на пътната инфраструктура); 

• Инвестиране (инфраструктура и оборудване) за подобряване 

на товарния и пътнически речен или морски транспорт на 

трансгранично ниво; 

• Трансгранично развитие/решения, базирани на съвместни 

дейности, планове за мениджмънт, стратегии, предпроектни 

проучвания, оценки за въздействието върху околната среда и др. 

свързани със строителни работи за обществена инфраструктура (водни 

пътища, пътища и др.);  

• Улеснявайки трансграничното сътрудничество между 

доставчици на пътна и транспортна информация и услуги с добавена 

стойност за подобряване на местния обществен транспорт в 

трансграничната зона и на връзката между два града; 

• Повишаване на осведомеността относно значението на 

развитието и подобряването на транспортните системи, щадящи 

околната среда в трансграничния регион;  

• Разработване на интегрирани планове и мерки с цел 

подобряване на условията за плаване за общия сектор на река Дунав и 

Черно море в трансграничния регион;  

• Разработване и изпълнение на съвместни координирани 

стратегии, инструменти и пилотни приложения за подобряване на 

Специфична цел 1.1 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 

1 960 000 – 19 557 000 

лева 

 

Специфична цел 1.2 

„Меки” мерки: 488 925 – 

3 910 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 15 650 000 лева 

 

 

85% ЕФРР, 13% 

национално 

съфинансиране, 2% 

собствено участие  

 

Кандидат и/или 

партньор 

Проекти с „меки“ 

мерки - 30 юни 

2015 г. За проекти 

с инвестиционни 

мерки в областта 

на транспорта, 

околната среда, 

извънредните 

ситуации - до 30 

септември 2015 

година. 
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развитието на мултимодалните възли и пристанищни услуги. 

Само пътища с трансгранично влияние и свързващи второстепенните и 

третостепенните възли към TEN-T инфраструктурата (частична или 

цялостна) ще бъдат финансирани! Директната връзка получава 

допълнителни точки в процеса на оценяване (2)! 

Второстепенни възли - Второстепенните възли имат разклоняващи се 

или трансгранични точки на частичните или цялостните мрежи и 

осигуряват на представляващите ги градове (най-малко с регионално 

значение) и/или мултимодални връзки  

Третостепенни възли - Третостепенните връзки са градски зони 

(регионални градове, малки и големи градове), осигуряващи работа и 

публични и частни услуги (т.е. училища, здравни или социални 

услуги, бюро по труда, банки) извън техните административни 

граници и/или места на мултимодални възли.  

Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 

месеца 

Програма 

INTERREG V-A 

Румъния – 

България 

Приоритетна ос 2: Един зелен регион 

Специфична цел 2.1 Подобряване на устойчивото ползване на 

ресурсите и природното и културно наследство  

Специфична цел 2.2 Подобряване на устойчивото управление на 

екосистемите от трансграничната зона  

Списък на показателните дейности: 

• Подкрепа за популяризиране и използване на потенциала на 

културно/природно наследство чрез инвестиции в съвместна и 

устойчива туристическа инфраструктура;  

• Модернизиране/строителство на пътища до точки от интерес 

за природното и културно наследство, който ще са част от 

туристическия трансграничен продукт;  

• Реконструкция на културната инфраструктура, възстановяване 

и популяризиране на културните паметници основани на релевантни 

трансгранични стратегии/концепции;  

• Съхраняване, популяризиране и развитие на нематериалното 

културно наследство, главно чрез културни събития с трансгранично 

измерение; 

• Развитие на съвместни туристически продукти и услуги, 

базирани на природното и културно наследство и съвместно 

Специфична цел 2.1 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 

 

Специфична цел 2.2 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 

 

 

85% ЕФРР, 13% 

национално 

съфинансиране, 2% 

собствено участие  
 

Кандидат и/или 

партньор 

Проекти с „меки“ 

мерки - 30 юни 

2015 г. За проекти 

с инвестиционни 

мерки в областта 

на транспорта, 

околната среда, 

извънредните 

ситуации - до 30 

септември 2015 

година. 
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популяризиране;  

• Подкрепа и популяризиране на трансграничните инструменти 

относно зелената инфраструктура (т.е. градските зелени площи, 

коридори, свързващи местообитанията);  

• Защита/съхранение/наблюдение на екосистемите и по-

специално обектите от НАТУРА 2000 чрез закупуване на 

необходимото оборудване;  

• Подготовка и изпълнение на съвместните изследвания, 

проучвания, стратегии, планове относно обектите НАТУРА 2000; 

• Съвместно обявяване и управление на защитените зони и 

видове от мрежата НАТУРА 2000. 

Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 

месеца 

Програма 

INTERREG V-A 

Румъния – 

България 

Приоритетна ос 3: Един сигурен регион   
Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска 

в трансграничната зона  

Списък на показателните дейности: 
• Наземни подобрения на региони с висока и средна степен на 

риск на опасност за предпочитане с решения, основани на природните 

екосистеми (включително: оздравяване и залесяване на речните 

брегове, построяване на речна или брегова защитна инфраструктура, 

построяване на речна и брегова защита (диги, язовири), 

залесяване/повторно залесяване на терените, неподложени на 

проливни дъждове, намаляване на високия риск от опустиняване и 

високия риск от суша, повторно залесяване на заливни гори);  

• Подкрепа и популяризиране на инвестициите в зелена 

инфраструктура, която спомага за намаляване риска и намаляване 

силата на бедствията;  

• Измерване/наблюдение на параметрите на средата, които имат 

значение за ранното предупреждение и ефективните мерки за 

намаляване (т.е. нива на емисиите, чистота на водата, анализи на 

проби от почвата и водата и др.), чрез закупуване на съвместно 

оборудване и оценка на резултатите; 

• Повишаване на координацията и ефикасната реакция на 

властите в извънредни ситуации, причинени от природни бедствия 

(наводнения, пожари, горещи вълни, земетресения, бури), както и 

Специфична цел 3.1 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 

 

 

85% ЕФРР, 13% 

национално 

съфинансиране, 2% 

собствено участие  
 

Кандидат и/или 

партньор 

Проекти с „меки“ 

мерки - 30 юни 

2015 г. За проекти 

с инвестиционни 

мерки в областта 

на транспорта, 

околната среда, 

извънредните 

ситуации - до 30 

септември 2015 

година. 
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създаване на общи правила/законодателство за обезлесяването и 

строителството в зоните, повлияни от природни и обусловени от 

човешката дейност рискове;  

• Изработване на съвместни подробни карти и бази данни, 

показващи природните и технологичните рискове и терените, 

използвани за регионално планиране от властите, агенциите за околна 

среда и службите за извънредни ситуации; 

Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 

месеца 

ОП за храни и/или 

основно материално 

подпомагане 2014-

2020, съфинансирана 

от Фонда за 

европейско 

подпомагане на най-

нуждаещите се лица 

Операция Тип 3: 

Осигуряване на 

топъл обяд 

Процедура на 

директно 

предоставяне на БФП 

2014BG05FMOP001-

03.01 „Осигуряване 

на топъл обяд” – 

2015г. 

Обща цел на операцията: Операцията допринася за постигане общата цел 

на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в 

бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на 

основно материално лишение. 

Конкретни цели:  

1. Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата 

национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде 

гарантирана дейността трапезариите в летния период от годината, за който не 

е осигурено национално финансиране. 

2. Подкрепа за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване 

на нуждаещите се лица, в общините, които не са финансирани от фонд 

„Социална закрила“. 

Допустими дейности: 

• Закупуване на хранителни продукти. 

• Осигуряване на топъл обяд. 

• Предоставяне на съпътстващи мерки. 

Общата продължителност на операцията е до 31.12.2015г.  

 

За целите на операцията 

не се определя минимален 

и максимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ.  

Операция тип 3 

„Осигуряване на топъл 

обяд” се реализира от 

общини и райони на 

общини на 

територията на 

Република България, 

които в съответствие с 

разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 

223/2014 на 

Европейския парламент 

и на Съвета се 

определят като 

ПАРТНЬОРСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

Процедурата е с 

постоянен прием на 

заявления за 

финансиране. В 

рамките на общата 

продължителност 

на операцията - до 

31.12.2015г., 

заявления за 

финансиране 

могат да бъдат 

подавани не по- 

късно от 

31.08.2015г. 

 


