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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  

ЗЗАА  
ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

  
№ ОП – приоритетна 

ос, 
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 

1 ОП “Развитие на 
човешките 
ресурси” 2007 – 
2013 г. 
 

Приоритетно 
направление 5: 
“Социално 
включване и 
насърчаване на 
социалната 
икономика” 

Основна област на 
интервенция 5.2: 
„Социални услуги за 
превенция на 
социалното 
изключване и 
преодоляване на 
неговите последици” 
 
Схема “За по-добро 
бъдеще на децата” 
 
Компонент 1: 

Подкрепа за 
предоставяне на 

Развитието на социални услуги за 
деца, настанени в специализирани 
институции за деца и социални 
услуги за деца и младежи, напускащи 
специализираните институции. 

Компонент 1: 

• Предоставяне на комплекс от 
социални услуги за намаляване 
броя на децата, настанени в 
ДМСГД чрез реализиране на 
мерки за деинституционализация и 
реинтеграция; 

•  Преструктуриране и/или 
реформиране на ДДЛРГ и 
подкрепа за предоставяне на нови 
форми на комплексни социални 
услуги, в среда, близка до 
семейната, които гарантират 
нормално развитие, подходящо 
образование, равен шанс за 
пълноценно участие в реалния 
живот. 

Компонент 2: 

• Преструктуриране и/или 
реформиране на домове за деца с 
физически увреждания и домове 
за деца с умствена изостаналост, 

Минимален 
размер –  
78 233 лв. 
Максимален 
размер –  
293 375 лв. 

Водеща 
организация, ако 
специализираната 
институция за 
деца се управлява 
от кмета на 
общината, на 
чиято територия 
се намира или 
партньор. 
Домовете за деца, 
лишени от 
родителски грижи 
и домовете за 
деца с 
увреждания не 
могат да 
кандидатстват в 
качеството си на 
водеща 
организация 
самостоятелно, 
освен в случаите, 
в които 
управлението им 
е възложено, след 
провеждане на 
конкурс по реда 

20 ноември 
2008 г. 

до 16.00 ч. 

Министерство 
на труда и 
социалната 
политика 
Агенция за 
социално 
подпомагане 
Дирекция 
“Международно 
сътрудничество, 
програми и 
европейска 
интеграция” 
ул. “Триадица” 
№2, София 1051 
БЪЛГАРИЯ 

Кандидат 
-1. 
Като 
партньор- 
повече от 
1. 
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алтернативни услуги 
за деца и младежи, 
настанени в Домове 
за медико-социални 
грижи за деца 
(ДМСГД) и Домове 
за деца, лишени от 
родителски грижи 
(ДДЛРГ). 
 
Компонент 2: 

Подкрепа за 
предоставяне на 
алтернативни 
услуги за деца и 
младежи, 
настанени в 
Домове за деца с 
физически 
увреждания и 
Домове за деца с 
умствена 
изостаналост. 

 
Компонент 3: 

Подкрепа за 
социално включване 
на деца и младежи, 
напускащи 
специализирани 
институции. 
 
Бюджетна линия: 
BG051PO001-5.2.03 

чрез предоставяне на комплекс от 
услуги за намаляване броя на 
децата, отглеждани в домовете с 
цел деинституционализация и 
реинтеграция. 

Компонент 3: 

• Интегрирани мерки и комплексен 
подход за преодоляване на 
негативните последици на 
институционализацията на децата, 
напускащи специализирани 
институции. 

По-конкретно дейностите са: 
- Приемна грижа – подбор, оценка, 
подкрепа и консултиране на 
кандидати за приемни родители; 
- Социални услуги за подкрепа и 
консултиране на кандидати за 
осиновители; 
- Създаване на дневни центрове или 
разширяване на съществуващи 
такива към домовете; 
- Център за настаняване от семеен 
тип; 
- Център за обществена подкрепа; 
- Алтернативни социални услуги от 
резидентен тип – защитени 
пространства, малки къщи, малки 
групови домове и др.; 
- Училище за родители – услуги 
насочени към стимулиране на 
отговорното родителство и 
превенция на изоставянето на деца; 
- Социални услуги, насочени към 
намиране на постоянна семейна 
среда на деца от ДДЛРГ; 
- Предоставяне на комплекс от 
услуги за деца от ДДЛРГ; 
- Обучения на персонала, ангажиран 

на Правилника за 
прилагане на 
Закона за 
социалното 
подпомагане. 
В случай, че 
водещата 
организация по 
Компонент 1 и 2 е 
доставчик на 
социални услуги, 
лицензиран от 
ДАЗД и вписан в 
Регистъра на 
АСП, дейностите, 
предвидени в 
проектното 
предложение 
трябва да се 
реализират 
задължително в 
партньорство с: 
- общината, на 
чиято територия 
се намира 
институцията 
и/или  
- дома за медико-
социални грижи за 
деца. 
Кандидатът да 
разполага с 
помещения за 
предоставяне на 
услугата, които са 
тяхна собственост 
или са предмет на 
договор за наем 
за срок не по-
малък от 5 години. 
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с предоставяните алтернативни 
форми на социални услуги; 
- Разработване на методологии, 
процедури, инструкции и наръчници 
за цялостния процес на реализиране 
на социалната услуга; 
- Кампании за информиране на 
обществеността; 
- Обновяване и ремонт на 
помещенията, в които ще се 
предоставя услугата; 
- Осигуряване на подходящо 
оборудване за реализиране на 
дейностите; 
- Разработване и прилагане на 
индивидуални програми за успешен 
преход към реалния живот, след 
напускане на специализираната 
институция; 
- Консултиране, медицинска, 
социална, образователна и 
психологическа подкрепа за децата, 
напускащи институциите; 
- Разработване и прилагане на 
комплексни програми за 
професионална реализация на деца 
и младежи, напускащи 
специализирани институции. 

2 ОП “Развитие на 
човешките 
ресурси” 2007 – 
2013 г. 

Приоритетно 
направление 5: 
“Социално 
включване и 
насърчаване на 
социалната 
икономика” 

Предоставянето на два вида 
социални услуги – “Социален 
асистент” и “Домашен помощник”: 
1. Предоставяне на социалните 
услуги „Домашен помощник” и 
„Социален асистент” заедно или 
поотделно. 

2. Обучение на социални 
асистенти и домашни помощници за 
предоставяне на качествени услуги, в 
съответствие с раздел „Развитие и 
обучение” от Методика за 

Минимален 
размер – 
60 000 лв. 
Максимален 
размер – 
120 000лв. 

Кандидат или 
партньор. Като 
партньор може да 
участва в повече 
от 1 проект. 

28 
октомври 
2008 г. 

до 16.00 ч. 

Министерство 
на труда и 
социалната 
политика 
АГЕНЦИЯ ЗА 
СОЦИАЛНОТО 
ПОДПОМАГАНЕ 
Дирекция 
“Международно 
сътрудничество, 
програми и 
европейска 

1 
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Основна област на 
интервенция 5.2: 
„Социални услуги за 
превенция на 
социалното 
изключване и 
преодоляване на 
неговите последици” 
 
Схема “Грижа в 
семейна среда за 
независимост и 
достоен живот на 
хора с различни 
видове увреждания  
и самотно живеещи 
хора - дейности 
„Социален асистент” и 
„Домашен помощник” –

фаза 2” 

 
Бюджетна линия: 
BG051PO001/5.2-01 
 

предоставяне на услугата в 
общността „Социален асистент”, 
утвърдена от Изпълнителния 
директор на АСП. 

3. Разработване на 
информационни материали и 
провеждане на кампании сред 
потенциалните потребители по схема 
“Грижа в семейна среда за 
независимост и достоен живот на 
хора с различни видове увреждания 
и самотно живеещи хора” с описание 
на обхвата на услугите “Социален 
асистент” и “Домашен помощник” и 
реда за тяхното предоставяне при 
спазване на изискванията за 
визуализация. 

4.    Ремонт и обновяване на офиса 
на проекта, създаване на условия за 
достъп на хора с трайни увреждания, 
както и закупуване на оборудване, 
пряко свързани с реализиране на 
дейностите – при условията на 
кръстосано финансиране от ЕФРР и 
по детайлните правила за 
допустимост на разходите, 
приложими по Оперативна програма 
„Развитие на 
конкурентноспособността на 
българската икономика”. 

интеграция”. 
ул. „Триадица” 
№2, гр. София 
1051, България 

3 Техническа помощ 
за подготовка на 
проекти за 
Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния – 
България 2007 – 
2013 г. 

� Консултации за окончателното 
разработване на проектната идея в 
цялостно завършено проектно 
предложение; 

� Проучвания (например пазарни 
проучвания, анализ за 
осъществимост и др.); 

� Предварителни анализи - анализ 

Няма да се 
получи 
директно 
финансиране, 
а 
консултантска 

помощ. 

Кандидат. 
Задължително е 
наличието на 
румънски 
партньор. 

15 
октомври 
2008 г. 

до 17.00 ч. 

Гр. София 1504 
бул. “Евлоги 
Георгиев” №167 
А, ет. І, ап. 1 
ЕКСА ПРАЙМ 
ООД 

Неограни
чен брой, 
но 
желателно 

е да се 
разработи 

едно 
приоритет
но, 

съобръзе
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( По проект 
BG2005/017-
455.01.04-02 ) 
 

Приоритетна ос 1: 
„Достъпност – 
Подобрена 
мобилност и достъп 
до транспортна, 
информационна и 
комуникационна 
инфраструктура в 
трансграничния 
регион”; 
 
Приоритетна ос 2: 
„Околна среда – 
Устойчиво 
използване и 
опазване на 
природните ресурси 
и околната среда и 
подобряване на 
ефективното 
управление на риска 
в трансграничния 
регион”; 
 
Приоритетна ос 3: 
„Икономическо и 
социално развитие – 
Икономическо 
развитие и социално 
сближаване чрез 
съвместно 
определяне и 
подобряване на 
предимствата на 
региона”. 

разходи-ползи - за инвестиционни 
проекти, анализ на пазара на труда, 
анализ на нагласите и др.; 

� Бизнес-планове; 

� Финансови, икономически и 
социални обосновки за 
целесъобразност и ефективност; 

� Пред-проектни проучвания 
(инженерно-геоложки проучвания и 
теренни заснемания и др.); 

� Идейни, технически и работни 
проекти; 

� Обследване за енергийна 
ефективност (енергиен одит); 

� Количествено-стойностни сметки; 

� Оценки за въздействието върху 
околната среда. 
 

но с 
конкретни
те нужди. 
Един 
проект 
може да 
включва 
дейности 
само от 1 
ос. 
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4 ОП “Регионално 
развитие” 2007 – 
2013 г. 
 

Приоритетна ос 1: 
“Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие” 
 
Операция 1.4: 
“Подобряване на 
физическата среда и 
превенция на риска” 
 
Схема: 
BG161PO001/1.4-
02/2008: “Подкрепа 
за подобряване на 
градската среда” 

 
Бюджетна линия: 
BG161PO001/1.4.-
02/2008  
 

1.   Изграждане, рехабилитация, 
възстановяване на зони за 
обществен отдих, като паркове, 
зелени площи, детски площадки и 
др., включително поставяне на пейки, 
беседки, възстановяване на чешми, 
фонтани, статуи, паметници и други 
елементи от градското обзавеждане; 
2.   Изграждане, реконструкция, 
рехабилитация на пешеходни алеи 
и тротоари, изграждане на 
велосипедни пътеки и алеи, 
пешеходни зони, алеи и подлези за 
пешеходци и велосипедисти, 
включително свързани дейности, 
като поставяне на указателни знаци и 
др.; 
3.   Рехабилитация и реконструкция 
на улични мрежи, изграждане на 
обществени паркинги встрани от 
главни улици; 
4.  Въвеждане на енергоспестяващо 
улично осветление и 
осъществяване на мерки за 
повишаване на сигурността и 
предотвратяване на 
престъпността, като поставяне на 
осветление на паркови площи, 
охранителни системи за наблюдение 
на обществени места и др.; 
5.   Създаване на достъпна 
архитектурна среда, включително 
подобряване на достъпа за хора с 
увреждания до административни 
общински сгради. 

Минимален 
размер – 
1 000 000 лв. 
Максимален 
размер – 
10 000 000 
лв. 

Кандидат. 
Не се допуска 
участието на 
партньор. 

05 януари 
2009 г. 

до 16.00 ч.  

гр. София  1202, 
ул. “Св. Св. 
Кирил и 
Методий” № 17-
19, 
Министерство 
на регионалното 
развитие и 
благоустройство
то, 
Главна 
дирекция 
„Програмиране 
на регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 

1 

5 ОП “Регионално 
развитие” 2007 – 
2013 г. 
 
 

Рехабилитация и/или реконструкция 
на общински пътища, в градските 
агломерационни ареали на 
общините, изброени в т.2, съгласно 
Решение №236/13.04.2007г. на 

 
Минимален 
размер – 
200 000 лв. 
 

Кандидат или 
партньор с друга 
съседна община, 
ако пътната 
отсечка минава 

няма Регионален 
отдел 
Северозападен 
район за 
планиране 

1 
Кандидат
ства 
отново 
след: 
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Приоритетна ос 2: 
Регионална и 
местна достъпност 
 
Операция 2.1 
Регионална и 
местна пътна 
инфраструктура 
 
Схема: “Подкрепа 
за устойчиво и 
интегрирано 
местно развитие 
чрез 
рехабилитация и 
реконструкция на 
общинска пътна 
мрежа” 

 
Бюджетна линия: 
BG 161 PO 001/2.1.-
02/2007 

Министерски съвет за утвърждаване 
списък на общинските пътища. 
Дейностите включват: 
1.   Рехабилитация/реконструкция на 
общински пътища, които обслужват 
вътрешнообщински/местни връзки и 
осигуряват възможности за развитие 
на специфичния икономически 
потенциал на общината в рамките на 
съответната градска агломерация; 
2.   Рехабилитация/ реконструкция на 
общински пътища, свързващи две 
или няколко населени места в 
рамките на една община или две 
съседни общини; 
3.   Рехабилитация/ реконструкция на 
общински пътища, за осигуряване на 
по-добра интеграция и достъпност на 
териториите около градските 
центрове и връзка на периферните 
населени места с общинския център; 
4.   Рехабилитация/ реконструкция на 
общински пътища, осигуряващи 
достъп до райони с потенциал за 
развитие на туризма, водещи към 
природни, исторически, културни 
забележителности; 
5.   Рехабилитация/ реконструкция на 
общински пътища, осигуряващи 
връзки между населените места и 
изградени обекти на социалната и 
бизнес инфраструктура в рамките на 
агломерационния ареал, както и 
пътища водещи от/до територии с 
проявен инвеститорски интерес. 
 

Максимален 
размер – 
5 000 000 лв. 

през нейната 
територия. 

(Видин) 
гр. Видин, 3700, 
ул. “Цар Симеон 
Велики” № 69А, 
етаж 4 
тел. 094 / 
601125, 601135, 
601145, 601140 

одобрени
ето на 
окончате
лния 
доклад по 
финансир
ан 
проект; 
или 
получава
нето на 
уведомле
ние, че 
проектът 
не е 
одобрен 
за 
финансир
ане. 

6 ОП „Регионално 
развитие” 2007 – 
2013 г. 
 

- Събиране на данни; изследвания и 
анализи на тенденциите в 
развитието; 
- Обмен на ноу-хау и най-добри 

Минимален 
размер – 
100 000 лв. 
 

Кандидат или 
партньор. 
Кандидатът 
задължително 

30 
октомври 
2008 г. 

до 16.00 ч.  

гр. София 1202, 
ул. “Св. Св. 
Кирил и 
Методий” № 17 

Кандидат 
-1. 
Като 
партньор- 



Дата на актуализиране на информацията 

23.09.2008   
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Приоритетна ос 4: 
“Местно развитие и 
сътрудничество” 
 
Операция 4.2: 
“Междурегионално 
сътрудничество” 
 
Схема: 
BG161PO001/4.2-
01/2008 
„Подкрепа за 
междурегионално 
сътрудничество и 
обмен на най-
добри практики” 
 

Бюджетна линия: 
BG161PO001/4.2.-
01/2008 
 

практики и придружаващите ги 
анализи, в контекста на 
гореизброените теми на 
сътрудничество; 
- Разработване на портали/виртуални 
мрежи за обмен на най-добри 
практики, интернет-базирани 
средства и електронни бази данни за 
споделен обмен на най-добрите 
практики и тенденции в регионалното 
развитие; 
- Анализи на най-добри практики и 
критерии (benchmarking analyses) при 
предоставянето на услуги; 
- Разработване на бъдещи 
стратегически проекти, стратегии и 
планове за действия; 
- Обучения, семинари, конференции, 
учебни посещения, туининг проекти, 
съвместни срещи, включващи и 
социално-икономическите партньори 
(университети, НПО, бизнес 
сдружения, сдружения на 
служителите и работниците и т.н.); 
- Иновационни стратегии и стратегии 
за превенция на риска; 
- Разпространение на информация и 
кампании за повишаване на 
информираността на населението; 
- Разработване на материали за 
дистанционно обучение и 
дискусионни форуми; 
- Въвеждане на иновационни 
подходи (пилотни проекти); 
- Предоставяне на консултации и 
услуги, свързани с конкретен обмен; 
- Разпространение на резултатите 
вследствие обмен на ноу-хау и най-
добри практики. 

Максимален 
размер – 
300 000 лв. 

трябва да има 
поне един 
чуждестранен 
партньор от 
страна-членка на 
ЕС – 
представител на 
местната или 
регионалната 
власт. 

– 19, 
Министерство 
на регионалното 
развитие и 
благоустройство
то, 
Главна 
дирекция 
„Програмиране 
на регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 

повече от 
1. 

 


