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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: 
Подприоритет 2.1 
„Модерно 
управление на 
човешките ресурси 
в държавната 
администрация” 
 
Приоритетна ос IІ 
„Управление на 
човешките ресурси”,  
 
Бюджетна линия: 
BG051PO002/10/2.1-
04  
 
Оперативната 
програма 
„Административен 
капацитет” (ОПАК) 
 

Цел на процедурата: Подобряване на 
управлението на човешките ресурси в 
администрацията с акцент в областта на 
образованието и здравеопазването; 
Специфична цел: Подобряване на 
управлението на човешките ресурси в 
централните, областните и общинските 
администрации. 
Допустими дейности по настоящата 
процедура: 
o разработване на анализи, провеждане 
на проучвания, изследвания, оценки; 
o разработване/актуализиране и 
изпълнение на стратегии за ефективно 
управление на човешките ресурси в 
конкретни администрации; 
o дейности, свързани с осъвременяване и 
развитие на процедурите за набиране и 
подбор на служители; 
o разработване и усъвършенстване на 
методологии, вътрешни правила и 
процедури, на инструкции и наръчници, 
указания за работа, планове за действие, 
свързани с управлението на човешките 
ресурси в администрациите; 
o дейности за прилагане на ефективен 

Минимален: 100 000 
лв. 
Максимален: няма 
 
По настоящата 
процедура се изисква 
съфинансиране на 
проекта от страна на 
кандидати – общински 
администрации, в 
размер на 5% от 
общата стойност на 
проектното 
предложение. 
 
От останалите 
кандидати не се 
изисква 
съфинансиране на 
проектното 
предложение. 
 

Кандидат/Партньор 
 
Допустими бенефициенти: 
Централни, областни и 
общински администрации 

 
От централната 
администрация на 
изпълнителната власт са 
допустими 
администрациите на: 
o Министерския съвет; 
o министерствата; 
o държавните агенции; 
o държавните комисии; 
o изпълнителните агенции; 
o административните 
структури, създадени с 
нормативен акт, които имат 
функции във връзка с 
осъществяването на 
изпълнителната власт. 
 
От териториалната 
администрация на 
изпълнителната власт са 

17.30 часа на 
1.06.2010 година 

До Управляващия 
орган на ОПАК 

Дирекция 
„Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет” 

Министерство на 
финансите 

ул. „Г. С. 
Раковски” № 102, 
София 1040 

 

Един и същи 
бенефициент 
може да 
подаде 
повече от 
едно 
проектно 
предложение 
по 
настоящата 
процедура и 
да получи 
финансиране 
за него при 
условие, че 
проектните 
предложения 
са насочени 
към различни 
дейности, 
различни 
резултати 
и/или 
различни 
целеви групи. 
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контрол върху процеса на управление на 
човешките ресурси в администрациите; 
o дейности за укрепване на звената по 
управление на човешките ресурси в 
администрациите; 
o дейности за развитието и подобряването 
на методите за мотивация на 
служителите, за насърчаване тяхното 
професионално развитие в рамките на 
държавната администрация; 
o въвеждане на конкретни нови 
механизми и прилагане на добри 
практики за подобряване на процеса на 
управление на човешките ресурси в 
конкретни администрации; 
o провеждане на конференции, кръгли 
маси, семинари, дискусии; 
o провеждане на съпътстващи 
обучения. Разходите за тях трябва са до 
10% от общата стойност на проекта. 
o дейности за информация и 
публичност относно конкретните цели, 
дейности и резултати на проекта. 
 
Срок на изпълнение на проектите: 24 
месеца 

допустими: 
o областните 
администрации; 
o общинските 
администрации; 
o специализирани 
териториални 
администрации, създадени 
като юридически лица с 
нормативен акт. 
 
По настоящата процедура 
могат да кандидатстват и 
Националната 
здравноосигурителна 
каса и Националният 
осигурителен институт. 

Предишни актуални обяви 
Грант от Фондация 
„Бил и Мелинда 
Гейтс” 

ПРОГРАМА: 
БЪЛГАРСКИТЕ 
БИБЛИОТЕКИ – 

МЯСТО ЗА ДОСТЪП 
ДО ИНФОРМАЦИЯ И 
КОМУНИКАЦИИ ЗА 
ВСЕКИ (ГЛОБ@ЛНИ 

БИБЛИОТЕКИ - 
БЪЛГАРИЯ) 

ttp://www.glbulgaria.

Подбор на целеви библиотеки - етап 2010, 
Глоб@лни библиотеки - България  
Пълната подкрепа за 900 библиотеки, 
която се предвижда по гранта от Фондация 
„Бил и Мелинда Гейтс”, ще осигури:  
- ИКТ оборудване за потребители  
- цялостна обучителна програма за 
библиотекарите 
- включване на библиотеката в дейности по 
застъпничество  
- работа в мрежа  
- мерки за разгласа на новите библиотечни 
услуги 

 Кандидат 
Кандидатури за Етап 2010 
се подават от общините, 
съвместно със съответните 
читалища /библиотеки. 
Общината подава една 
обща кандидатура, която 
включва една или повече 
обществени библиотеки по 
преценка на общинското 
ръководство. Чрез 
кандидатурата си общината 
се ангажира да предоставя 

14 април 2010г. Кандидатурите се 
подават на 
хартиен носител 
до съответния 
регионален 
координатор на 
ръка или по 
пощата най-късно 
на 14 април 2010 
г. в плик с надпис: 
За участие в 
„Подбор на 
целеви 

1 
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bg/page.php?c=64 - софтуер за компютърните станции за 
потребители (дарение от Майкрософт) 
Частичната подкрепа в рамките на гранта 
ще се стреми да приобщи към програмата 
още поне 700 библиотеки. Те ще могат да се 
възползват от дарението на софтуер за 
потребителски работни станции, 
обучителната програма, работата в мрежа, 
кампаниите по застъпничество и мерките за 
разгласа на новите библиотечни услуги. 
Екипът и управителният съвет на 
програмата непрекъснато ще следят за нови 
национални и международни финансови 
източници, които биха могли да допълнят 
гранта от Фондацията и планираното 
насрещно финансиране от държавния и 
общинските бюджети. 
Водещи принципи на програмата:  
- Включване на максимален брой 
библиотеки от територията на цялата страна 
- Стремеж да бъдат обхванати различни 
типове населени места 
- Баланс между стремежа за по-голям брой 
обслужвано население от една страна и 
посрещане потребностите на по-малките 
населени места, от друга 
- Балансирано географско покритие 
- Предложенията за целеви библиотеки 
идват от местното (общинско) ниво 
- Кандидатури за Етап 2010 се подават от 
общините, съвместно със съответните 
читалища /библиотеки.  
Сравняват се кандидатури на библиотеки в 
рамките на една община. Областите и 
общините не се състезават помежду си, а се 
отчита спецификата конкретно в дадената 
община/област. 
Етап 2010 е отворен за кандидатури на 
всички желаещи обществени библиотеки на 
територията на страната. 
С подписване на споразумението за 

необходимата дългосрочна 
подкрепа за всички 
библиотеки, включени в 
кандидатурата 

библиотеки по 
програма 
„Българските 
библиотеки - 
място за достъп 
до информация и 
комуникация за 
всеки" – Етап 
2010 

Враца, Силвия 
Врачовска, 
Регионална 
библиотека „Хр. 
Ботев”, ул. 
"Петропавловска" 
43, Враца 3000 
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сътрудничество общината се съгласява да 
осигури изпълнение на следните 
задължителни условия преди да бъде 
инсталирано ИКТ оборудването в 
библиотеката: 
 ремонтирани зали и сервизни 
помещения за потребители; 
 подходящо 
отопление/климатизация/вентилация на 
залите за потребители в съответствие с 
хигиенно-санитарните норми на БДС 
N:14776-87; 
 бюра и столове според одобрения от 
Управителния съвет ИКТ пакет; 
 интернет връзка в библиотеката с 
минимален капацитет 512 Кб/с; 
 окабеляване и подходяща електрическа 
инсталация за осигуреното по програмата 
ИКТ оборудване.  
С подписване на споразумението за 
сътрудничество общината се ангажира да 
осигури техническа поддръжка на 
инсталираното по програмата ИКТ 
оборудване след края на 2011 г 

Интелигентна 
енергия - Европа  
http://ec.europa.eu/ene
rgy/intelligent/call_for_
proposals/index_en.ht
m 
 

Програмата цели: 
- подкрепа за енергийната ефективности 
рационалната употреба на енергийните 
ресурси; 
- подкрепа за употреба на нови и 
възобновяеми енергийни източници; 
- подкрепа за енергийна ефективност и 
употреба на нови и възобновяеми енергийни 
източници в транспорта. 
Допустими дейности: Изграждане на 
капацитет, разработване и разпространение 
на ноу-хау, умения и методи, обмяна на 
опит, развитие на пазари, въздействие 
върху формиране на политики, увеличаване 
на общественото разбиране и предоставяне 
на информация, образование и обучение. 
 

Общността 
предоставя 
финансова подкрепа в 
размер до 75% от 
допустимите разходи 
по проекта.  
Финансирането е в 
размер от 0,5 до 2.5 
млн. евро 

Кандидат 
 
Могат да кандидатстват 
организации от 
Европейския съюз, 
Норвегия, Исландия, 
Лихтенщайн или Хърватска. 
 
Кандидатите следва да са 
партньори от мин. 3 
избираеми страни, 
максималната 
продължителност на 
проекта е 3 години 

24 юни 2010 г., 
17,00 часа, 
Брюкселско 
време 

online registration 
system EPSS 

Национално звено 
за контакт: 
Милена Цолева 
Министерство на 
икономиката, 
енергетиката и 
туризма 
тел: +359 2 9263 
248, факс:  +359 2 
980 01 10 

1 
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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: 
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);  
2. Извършване на обследвания за 
енергопотребление.  

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 
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.  

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 с проектно 
предложение по настоящата 
схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ.  
Ако кандидатът представи 
ново проектно предложение, 
то ще бъде изключено от 
оценка.” 
 

Срокът е 
удължен до 21 
юни 2010, 16,00 
часа 
(стар 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 
благоустройствот
о, 
Главна дирекция 
„Програмиране на 
регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 
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МИНИСТЕРСТВО НА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 
АГЕНЦИЯ ЗА 

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, 

Максималният  размер 
на субсидията е 
диференциран за 
различните 
компоненти както 

Кандидат 
Участници в конкурса могат 
да бъдат юридически лица - 
държавни, общински, 
стопански и 

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

Проектните 
предложения се 
подават в 5 
екземпляра на 

 



   На вниманието на  Кмет, зам.кметове,секретар, 
   директор дирекции, председател на Общински  
   съвет 
   Информацията е качена на сайта на община  
   Враца – www.vratza.bg – раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 01.04.2010 г 
Изготвил: Дирекция „Оперативни програми”    
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ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ 
“Осигуряване на 
достъпна среда и 
адаптиране на 
културни, 
исторически и 
спортни обекти с 
международно, 
национално и 
регионално 
значение”. 

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  

 

следва: 
Компонент 1 – до 
10 000 лв.; 
Компонент 2 –до 
12 500 лв.; 
Компонент 3 – до 
50 000 лв. 
 

неправителствени 
организации, регистрирани 
по българското 
законодателство, 
притежаващи или 
стопанисващи културни, 
исторически, 
археологически, природо-
научни, спортни обекти. 

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

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 
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).  

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 
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. 
 

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

За информация: 
elena@eib.org 

 

 


