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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
ЗЗАА  

ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,    ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  
ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ППААРРТТННЬЬООРР    

  

Програма – 
приоритет, 
операция, 

бюджетна линия 

Избираеми дейности 

Допустими 
стойности на 

проекта, 
мин. / макс. 

Възможна роля на 
Общината – кандидат 

и/или партньор 

Краен срок за 
подаване на 
доку-ментите 

Къде се подават 
проектите 

Брой на 
предло-
женията
, които 

могат да 
се 

подават 
Нови обяви: 

МРРБ 
ОП “Регионално 
развитие” 2007-2013, 
Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие”, операция 
1.1. „Социална 
инфраструктура”,  
Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/1.1-
09/2010 „Подкрепа за 
прилагане на мерки 
за енергийна 
ефективност в 
общинска 
образователна 
инфраструктура в 
градските 
агломерации”. 

Настоящата схема цели: 
 да се повиши енергийната ефективност 
на общинската образователна 
инфраструктура в градските агломерации; 
 да се осигури използване на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в 
общинска образователна инфраструктура. 
Схемата се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз, чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
Проектите ще се изпълняват на територията 
на Република България, в рамките на 86 
общини от градските агломерационните 
ареали. 
Компонент 1 – Общини на 7-те големи 
града( Общините на 7-те големи града, 
включват общините на градовете София, 
Варна, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив 
и Стара Загора.) 
Компонент 2 - 79 общини в обхвата на 
градските агломерационни ареали 
Планираната продължителност на проекта 
не може да надвишава 24 месеца. 
Дейностите, които ще получат подкрепа 
включват: 

Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ по 
схемата е 78 233 200 
лева.  
Размер на съ-
финансирането от 
ЕФРР (85%) е 66 498 
220 лева. 
Компонент 1: 
 мин. размер на 
безвъзмездната фин. 
помощ - 500 000 лв. 
 Макс. размер на 
безвъзмездната фин. 
помощ - 10 000 000 лв. 
Компонент 2: 
 мин. размер на 
безвъзмездната фин. 
помощ - 500 000 лв. 
 Макс. размер на 
безвъзмездната фин. 
помощ - 5 000 000 лв. 
 
Безвъзмездната 

Община Враца на този етап 
не може да кандидатства по 
настоящата схема: 
 

„В случаите, когато кандидат 
има сключен договор за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ по схема 
BG161PO001/1.1-01/2007 
„Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна 
образователна, социална и 
културна инфраструктура, 
допринасяща за развитието 
на устойчиви градски 
ареали”, компонент 1 
„Образователна 
инфраструктура” в процес на 
изпълнение и окончателният 
технически доклад и 
окончателният финансов 
отчет за изпълнение на 
проекта не е 
одобрен от УО на ОПРР, то 
той не може да кандидатства 

20 май 2010 г, 
16:00 ч. 

гр. София, пощ. код 
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”. 
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1. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в общински образователни 
институции – детски ясли и градини, 
обединени детски заведения, основни и 
средни училища, включително спортни 
салони (топлоизолация, подмяна на 
дограма, локални инсталации и/или връзки 
към системите за топлоснабдяване, 
газоснабдяване), включващо следните под-
дейности: 
 подмяна на дограма (прозорци, врати); 
 топлинна изолация на външни 
конструкции и елементи, в т.ч. външни 
стени, покриви и подове; 
 основен ремонт, модернизация или 
подмяна на абонатни станции/котелни 
стопанства или прилежащите им 
съоръжения, вкл. смяна на горивната база 
при доказан енергоспестяващ и 
екологичен ефект,  
 изграждане на инсталации за 
оползотворяване на възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на нуждите от енергия на 
сградата, обект на интервенция, които не 
генерират приходи (печалби) от търговска 
дейност за бенефициента в процеса на 
експлоатация на съоръженията.  
 балансиране на 
отоплителна/охладителна, вентилационна 
инсталация; 
 ремонт или подмяна на вътрешна 
отоплителна/охладителна/вентилационна 
инсталация; 
 монтиране на радиаторни 
термостатични вентили и разпределители; 
 въвеждане на енергоспестяващо 
осветление; 
 внедряване на автоматизирани системи 
за управление и регулиране на 

финансова помощ по 
настоящата схема не 
може да надвишава 
85% от общата 
стойност на 
проектното 
предложение, в тази 
връзка кандидатите 
следва да осигурят 
задължително 15% 
собствен принос.  
 

с проектно предложение по 
настоящата схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ.  
Ако 
кандидатът представи ново 
проектно предложение, то 
ще бъде изключено от 
оценка.” 
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потреблението на топлинна и 
електрическа енергия; 
 газифициране на сградата; 
 съпътстващи строително-монтажни 
работи в т.ч. ремонт или подмяна на 
електрическа инсталация, хидроизолация, 
(вкл. прилежащото дворно място), 
свързани с внедряването на мерките за 
енергийна ефективност. 

2. Извършване на обследвания за 
енергопотребление.  

МИНИСТЕРСТВО НА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 
АГЕНЦИЯ ЗА 
ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ 
“Осигуряване на 
достъпна среда и 
адаптиране на 
културни, 
исторически и 
спортни обекти с 
международно, 
национално и 
регионално 
значение”. 
http://ahu.mlsp.gover
nment.bg/  

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ 
обявява конкурс за финансиране на проекти 
на тема: “Осигуряване на достъпна среда и 
адаптиране на културни, исторически и 
спортни обекти с международно, 
национално и регионално значение”. 
Проектите се изготвят по Методика съгласно 
чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник 
на АХУ във връзка с чл.8, т.5 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания. 
Компонент 1 – осигуряване на външен 
достъп до обект  
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна 
среда на обект  
Компонент 3 – изграждане на нови и 
преустройство на съществуващи 
повдигателни съоръжения  

 

Максималният  размер 
на субсидията е 
диференциран за 
различните 
компоненти както 
следва: 
Компонент 1 – до 
10 000 лв.; 
Компонент 2 –до 
12 500 лв.; 
Компонент 3 – до 
50 000 лв. 
 

Кандидат 
Участници в конкурса могат 
да бъдат юридически лица - 
държавни, общински, 
стопански и 
неправителствени 
организации, регистрирани 
по българското 
законодателство, 
притежаващи или 
стопанисващи културни, 
исторически, 
археологически, природо-
научни, спортни обекти. 

Срокът за 
представяне на 
проектите  е до: 
17,30 часа на 
12.04.2010г. 

Проектните 
предложения се 
подават в 5 
екземпляра на 
хартиен и един 
екземпляр на 
магнитен носител 
/формуляр и 
бюджет/ в 
Деловодството на 
АХУ, ул. “Софроний 
Врачански” № 104-
106, София 1233. 

 

Предишни актуални обяви 
Покана за 
представяне на 
предложения — 
JLS/2009/EIFX/CA  

Европейската комисия отправи покана за 
представяне на предложения за отпускане 
на безвъзмездни средства за дейности в 
подкрепа на политиката за интегриране на 
граждани на трети страни. Текстът на 
поканата, формулярът за кандидатстване и 
всички други важни подкрепящи документи 
могат да бъдат намерени на английски език 
на уебсайта на Генерална дирекция 

Общата налична 
индикативна сума е 4 
580 000 евро. 
Подкрепата от страна 
на Общността е в 
размер на до 80% от 
стойността на проекта 
и ще е между 200 хил. 
и 750 хил. евро. 

Кандидат/Партньор 
Кандидатът и неговите 
партньори трябва да бъдат 
национални, регионални и 
местни власти, 
неправителствени 
организации, публични или 
частни организации 
(включително 

Краен срок: 3 
март 2010 г.  
 

За повече 
информация: 
http://ec.europa.eu/ju
stice_home/funding/in
tegration/docs/call_for
_proposal_2009/call_
proposals_2009_en.p
df 
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„Правосъдие, свобода и сигурност“ на 
Европейската комисия. Проектите следва да 
са с продължителност до 18 месеца. Всички 
проекти трябва да са започнали от 31 
декември 2010. 
Приоритет 1: Събиране на обществени и 
мигранти възприятия и разработване на по-
цялостното разбиране на процесите на 
интеграция 
 

 университетски катедри, 
изследователски центрове), 
както и международни 
организации. Поканата за 
предложения е отворена 
само за организации, 
работещи на базата на 
нестопанска цел. 
Кандидатът и неговите 
партньори трябва да бъдат 
регистрирани в някоя от 26-
те държави-членки, 
участващи в Европейския 
фонд за интеграция на 
граждани на трети страни 
(държави-членки с 
изключение на Дания). Това 
не се прилага за 
международни организации. 
Предложенията трябва да 
бъдат съставени от 
партньори от най-малко пет 
държави-членки, участващи 
в ЕФИ (в държава-членка, в 
която кандидатът е 
регистриран брои за 
спазване на минимален брой 
участващи държави-членки). 

Документите могат 
да бъдат намерени 
на: 
http://ec.europa.eu/ju
stice_home/funding/in
tegration/funding_inte
gration_en.htm 
http://ec.europa.eu/ju
stice_home/funding/2
004_2007/inti/funding
_inti_en.htm 
 European 
Commission 
DG Justice, Freedom 
and Security 
DG JLS /B4 – 
Integration Fund 
Community Actions 
LX 46 2/055, 
BE-1049 Brussels. 
Fax (32.2)298 03 06 
E-mail: JLS-
INTEGRATION-
FUND@ec.europa.eu 
 
 

ELENA (European 
Local Energy 
Assistance) 
http://www.eib.org/atta
chments/documents/el
ena-faq.pdf 
http://www.eib.org/prod
ucts/technical_assistan
ce/elena/index.htm 
 

Нова евроинициатива подкрепя местни 
енергийни програми  
ЕК и Европейската инвестиционна банка 
дадоха ход на нова инициатива за 
безвъзмездно финансиране на местни и 
регионални власти при подготовката на 
инвестиционни програми за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ). ELENA осигурява 
техническа помощ за структуриране и 
изпълнение на проектите така, че да 
привлекат допълнителни средства. 
Инструментът ELENA може да се ползва от 

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

Кандидат 
 

За финансиране 
от ELENA няма да 
има изрична 
покана за 
представяне на 
предложения. 
Средствата ще се 
осигуряват по 
реда на внесените 
проекти до 
изчерпване на 
бюджета. 
За 2009 г. той е 15 

За информация: 
elena@eib.org 
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местни и регионални власти, обществени 
органи или група органи от държавите, 
които подлежат на подпомагане по 
програма „Интелигентна енергия Европа". 
Това важи и за България. Предварително 
изискване към получателите на средства е 
съответната инвестиционна програма да 
съдейства за постигане на евроцелите „20-
20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% 
вредните парникови емисии, делът на ВЕИ 
в общото потребление на енергия да стане 
20% и още толкова да е спестената енергия 
като цяло).  

планове, за одити, 
тръжни процедури и 
договори, за 
създаване на групи за 
управление на 
проекта, за разходи 
по  ДДС, ако 
бенефициентът не 
може да ги 
възстанови. 
 

млн. евро, а 
предстои 
одобрение на 
бюджет 2010. 
Предложения 
могат да се 
изпращат до края 
на 2011 г. 

Третата покана за 
набиране на 
проектни 
предложения по 
оперативна 
програма за 
междурегионално 
сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ ІVС. 

 

Поканата е отворена за капитализационни 
проектни предложения по следните 
тематични приоритети и области на 
сътрудничество по програмата: 
Приоритет 1: Иновации и икономика на 
знанието. 
Области на междурегионално 
сътрудничество: - иновации, научни 
изследвания и развитие на технологиите; - 
предприемачество и малки и средни 
предприятия; - информационно общество 
- заетост, човешки капитал и образование. 
Приоритет 2: Околна среда и превенция на 
риска.  
Области на междурегионално 
сътрудничество: 
- природни и технологични рискове 
- управление на води 
- предотвратяване на замърсяването и 
управление на отпадъците 
- биоразнообразие и опазване на 
природното богатство 
- енергия и устойчив транспорт 
- културно наследство и ландшафт. 
В контекста на програма ИНТЕРРЕГ IVC 
капитализация означава процес на 
събиране, анализиране, разпространение и 
трансфер на добри практики в определени 

Мин. размер  
1 000 000 евро. 
 
Макс. размер 
2 000 000 евро. 
Българските 
партньори в проектите 
ще могат да получат 
85% съфинансиране 
от средства на 
общността. 

Кандидат/ 
партньор 
Проектите следва да 
включват партньори от шест 
до десет държави от 
избираемата територия на 
програмата, включително 
две нови страни - членки на 
ЕС.  

 

5 март 2010г. Формулярът за 
кандидатстване се 
попълва на 
английски език и се 
подава от водещия 
партньор в проекта 
директно в 
Съвместния 
технически 
секретариат на 
програмата в Лил, 
Франция. 
INTERREG IVC 
3rd call for proposals 
Les Arcuriales - 
Entrée D - 5e étage 
45 rue de Tournai 
59000 LILLE 
FRANCE 
Точният график на 
поканата, както и 
пълният пакет 
документи, свързани 
с поканата за 
проектни 
предложения, са 
публикувани на 
интернет страницата 
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области с цел оптимизиране на 
резултатите, постигнати в конкретна област 
на регионална политика. Един от 
очакваните резултати е трансфер на добри 
практики, идентифицирани от базовите 
програми по структурните фондове 
(програмите по цел. "Сближаване", 
"Конкурентоспособност и заетост" и 
"Европейско териториално 
сътрудничество") в региони, желаещи да 
подобрят политиките си. 

на програмата. За 
повече информация: 
Информационно 
звено – Изток, 
Катовице, Полша IP-
East@interreg4c.eu 
http://www.interreg4
c.net/contact.html 

ОП "Развитие 
конкурентноспособност
та на българската 
икономика"  
Операция 1.2.1: 
„Създаване на нова 
и укрепване на 
съществуваща про-
иновативна 
инфраструктура” 
Процедура 
BG161PO003-1.2.01  
„Подкрепа за 
създаване на 
технологични 
паркове” 
 

Извършване на предварителни 
(прединвестиционни) проучвания във 
връзка с изграждането на технологични 
паркове, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 
г.) към ЗУТ. Допустимите предварителни 
(прединвестиционни) проучвания могат да 
обхващат: 1/ изясняване на 
инвестиционното строително намерение; 2/ 
инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, 
геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки 
и др., като съдържанието им се определя в 
зависимост от местоположението, вида, 
характера и спецификата на обекта; 3/ 
геодезически проучвания; 4/ технологични 
проучвания за избор на оферта, предлагаща 
оптимална технология – за обекти, при които 
технологичното решение е определящо; 5/ 
технико-икономическа обосновка за 
определяне на икономическата 
целесъобразност и ефективност на 
инвестиционното строително намерение, в 
т.ч. за избор на подходящ негов вариант; 6/ 
обосновка на социалната целесъобразност 
и ефективност на инвестиционната 
инициатива, в т.ч. откриване на работни 
места и осигуряване на обществени услуги; 
7/ вариантни проучвания за рехабилитация 
на съществуващи и за изграждане на нови 

Размер на 
безвъзмездната ФП: 
мин.100 000 -  
макс. 391 166 лева  
Мин. 30% от общите 
допустими разходи 
трябва да бъде осигурен 
от собствени средства 
на кандидата или от 
източници, изключващи 
всякаква публична 
подкрепа. 
Важно:С договора за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ по 
процедурата 
бенефициентите се 
задължават в срок до 
пет години след 
приключването на 
проекта си да започнат 
реалното изграждане на 
технологичния парк, т.е. 
да са започнали 
строителните дейности, 

Кандидатстват само 
обединения* -правна форма на 
сдружаване съгл. приложимото 
законодателство - от минимум 
4 лица, вкл. задължително: 
1/ поне две предприятия – 
възложители (инвеститори) на 
технологичния парк и 2/ поне 
две от изброените  видове 
лица: 
а) Български висши училища, с 
последна оценка при 
акредитация не по-ниска от 
"добра" съгл. Гл.10 от ЗВО; 
б) Българската академия на 
науките и нейни институти и 
звена; 
в) Селскостопанска академия и 
институти към нея; 
г) Експериментални 
лаборатории и 
изследователски институти - 
ЮЛ по чл. 60 от ЗА; 
д) Научни организации (съгл. 
ЗННИ); 
е) Юридически лица с 
нестопанска цел, съгл. ЗЮЛНЦ, 

Без определен 
срок за 
кандидатстване 
 
Продължителност: 
до 24 мес. от 
датата на 
подписване на 
договора. 
*Всеки кандидат 
трябва да осигури 
продължаване на 
дейността на 
обединението 
независимо от 
избраната правна 
форма, за срок не 
по-кратък от 5 
години след 
приключване 
изпълнение то на 
проекта. 
 

ИАНМСП Междинното 
звено  
гр. Враца,  
ул. „Г. Бенковски” №6 
 

Само 1 
/едно/ 
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енергийни мощности; 8/ специфични 
проучвания при реконструкция, 
пристрояване и надстрояване на 
съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и 
конструктивно заснемане на сградите и 
изследване на техническата 
инфраструктура; 9/ микросеизмично 
изследване – за енергийни, 
хидротехнически, транспортни и други 
специфични обекти; 
Изработване на задания за проектиране 
на технологични паркове  
Изработване на инвестиционни 
проекти  
Извършване на оценка на 
съответствието  
Одит на проекта. 
Дейности за визуализация на проекта. 

предвидени в 
инвестиционния план, 
финансиран по 
процедурата. 

които разходват имуществото 
си за 
развитието и утвърждаване на 
науката, техниката и 
технологиите; 
ж) Общини и/или Областни 
управители. 
 

 


