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ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ   
ЗЗАА  ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  

ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ППААРРТТННЬЬООРР    
  

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 

Бюджетна линия: 

BG051P0001-5.2.13 

Схема „Живот в 

общността” 

Приоритетна ос 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” 

 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

Обща цел: 

Основната цел на схемата е да гарантира правото на живот в общността на 

лица, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) и на 

пълнолетни лица с физически увреждания, психични разстройства и 

умствена изостаналост. 

Мерките са насочени към лица от целевата група, настанени в ДДЛРГ и към 

лица от целевата група, за които няма алтернатива да останат в обичайната 

си семейна среда или не могат да ползват съществуващите социални услуги в 

общността. 

Специфични цели:  

o Разкриване на нови форми на социални услуги в общността за лицата 

от целевата група; 

o Налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, 

реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и 

пълноценно включване в живота на общността на лицата, настанени в 

ДДЛРГ и хората с физически увреждания, психични разстройства и умствена 

изостаналост. 

С оглед спецификата на целевата група, по настоящата операция ще бъдат 

разкрити социални услуги, обособени в два компонента: 

Компонент 1 - Социални услуги в подкрепа на социалното включване на 

лица, настанени в ДДЛРГ /Община Враца не е допустим кандидат по този 

компонент/; 

Компонент 2 - Социални услуги за лица с физически увреждания, психични 

разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана 

институция. Община Враца е допустим кандидат за дейности за разкриване и 

функциониране на социалните услуги за 1 Защитено жилище и 1 Дневен 

център.  

Защитено жилище (ЗЖ) е форма на социални услуги, в която хората водят 

независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. 

Дневен център за пълнолетни лица (ДЦ) е комплекс от социални услуги, които 

Мин.: 60 000 лв. 

Макс.: 300 000 лв. 

 
Не се изисква 

съфинансиране от страна 

на кандидата, но е 

необходимо 

осигуряването на 

устойчивост на 

дейностите и/или 

финансирането след 

приключване на проекта, 

за период не по-кратък 

от 1 година, след 

приключване на проекта. 

 

 
 

 
 

Общината може да е 

кандидат по 

Компонент 2. Допуска 

се да кандидатства 

самостоятелно или в 

партньорство с 

физически лица, 

регистрирани по 

търговския закон или 

юридически лица със 

самостоятелна 

правосубектност, 

регистрирани при 

условията и по реда на 

действащото 

законодателство, 

вписани в Регистъра на 

АСП като доставчици 

на социални услуги. В 

случай, че има 

партньор, той трябва да 

участва в осигуряването 

на устойчивост на 

дейностите и/или на 

финансирането след 

приключване на 

проекта и това е 

условие за 

допустимост! 

Кандидатът може да 

07.01.2013 г. 

17 ч. 

– на хартиен 

носител / с 
номерирани, 

подписани и 

подвързани 

документи/ или 

по електронен 

път чрез 

Модула за 

електронни 

услуги на 

Информационн

а система за 

управление на 

Структурните 

инструменти на 

ЕС в България. 
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създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или 

седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, 

здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на 

потребностите от организация на свободното време и личните контакти. 

Целевата група по Компонент II: 

-  лица над 18-годишна възраст с физически увреждания, психични 

разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана 

институция; 

-  персоналът на новосъздадените социални услуги за лицата от целевата 

група. 

Допустими дейности: 

1.Подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритите 

социални услуги; 

2.Разкриване и функциониране на социалните услуги, съответстващи на 

индивидуалните потребности на лицата от целевите групи за период до 18 

месеца, включително и последваща супервизия на персонала; 

3.Обзавеждане, оборудване и/или ремонт на помещенията, в които ще бъдат 

разкрити социалните услуги (в размер до 30 % от стойността на допустимите 

разходи по правилата на Европейския социален фонд -  Група А от бюджета); 

4.Дейности по информиране и публичност; 

5.Дейности по организация и управление на проекта. 

6. Одит на проекта. 

Важно: 

1. Към проектното предложение се прилага Интегрирана концепция за 

социално включване на лицата от целевите групи (Приложение Д-6). 

2. Когато общината кандидатства с партньор/и, трябва задължително да 

представи споразумение за общинско сътрудничество и Решение на 

Общинския съвет за одобряване на споразумението за общинско 

сътрудничество с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 

и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), както и декларация за партньорство по образец (Приложение Д-2 

към комплекта с документи). 

3. Помещенията, в които ще се предоставят социалните услуги, следва да 

бъдат имот, собственост на общината - кандидат. 

4. Решението на общинския съвет за предоставяне на имота за целите на 

проекта следва да съдържа описание за всеки един имот и за всяка услуга - 

къде, в коя сграда, на кой етаж, в кои помещения ще се разкрие/ят и 

предоставя/т услугата/ите. 

5. На етап кандидатстване следва да се представи и становище от главния 

архитект на общината относно: пригодността на съществуващата сграда за 

подаде само 1 проектно 

предложение, 
включващо разкриване 

на социалните услуги, 

допустими за 

съответната община, 

спазвайки изискването 

за максималния размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ.  
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поемане на новата функции; дали е необходима смяна на предназначението; 

дали е необходим ремонт; вида необходим ремонт и др. 

6.Разкриването и функционирането на социалните услуги, съответстващи на 

индивидуалните потребности на лицата от целевите групи, следва да е за 

период до 18 месеца. 

7. Всички дейности следва да приключат не по-късно от 31.10.2014г. 

8. Във формуляра за кандидатстване следва да се опише устойчивостта на 

новосъздадените социални услуги. 

9. За предоставяните услуги потребителите заплащат такси, определени по 

реда на чл. 17 от Закона за социално подпомагане и с другото приложимо 

законодателство. Събраните такси се определят като приходи по проекта  

10. Разходите за функциониране на новосъздадените социални услуги за 

периода на реалното предоставяне на услугата са в размер на единните 

разходни стандарти за издръжка на съответната социална услуга, които се 

приемат ежегодно с Решение на Министерски съвет за разделение на 

дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани 

от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности. 

11.Разходите за дейности за ремонт на помещенията, в конто ще бъдат 

разкрити социалните услуги / текущ или основен / ще се признават само при 

стриктно спазване на съотносимите норми, съгласно Закона за устройство на 

територията. 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Бюджетна линия: 

BG051PO002/12/2.2

-07 

 

Приоритетна ос ІІ 

„Управление на 

човешките ресурси” 

Подприоритет: 2.2. 

„Компетентна и 

ефективна държавна 

администрация” 

 

Оперативна 

програма 

„Административен 

капацитет” 

 

Цел на процедурата: Подобряване на професионалната компетентност на 

служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на 

задълженията.  

Допустими дейности по настоящата процедура са само: 

• Обучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА, с 

изключение на обученията за служебно развитие -  Въведение в държавната 

администрация (З0-01) и Основи на управлението в държавната администрация 

(З0-02),  и за разработване на проекти по оперативните програми. Темите са 

описани на следния електронен адрес: 

http://www.ipa.government.bg/files/custom/news/2012/IPA-catalog-2012.pdf  

Обучения от каталога на ИПА задължително следва да бъдат включени в 

проектното предложение! 

• Компютърно обучение и чуждоезиково обучение, различно от 

предлаганите от ИПА. В случай на залагане в проектните предложения на 

дейности за начално чуждоезиково обучение, то трябва да бъде обосновано с 

оглед конкретните функции на съответните служители. 

• Обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА и не са 

Мин.: 20 000 лв. 

Макс.: 90 000 лв. 

не се изисква 

съфинансиране на 

проекта от страна на 

кандидата 

Кандидат или партньор 16.11.2012 г. 

(петък), 17.30 

часа   
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включени в проекта на НСОРБ (например, работа със специфични групи 

граждани, включително неграмотни, такива, които не притежават правни 

познания или са глухонеми, например обучение в жестомимичния език, 

обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, 

ефективно лидерство и др.). 

• провеждане на специализирани обучения за общински служители, които са  

пряко обвързани със специфичната дейност, която изпълняват.  

По настоящата процедура НЯМА да се финансират следните видове обучения: 

• Нови компетентности и правомощия на данъчната администрация 

• Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит, 

управление на риска 

• Методи и аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране 

• Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси 

• Подобряване административното обслужване на гражданите 

• Отвореност към местната общност и отчетност на местната власт 

• Ефективно управление на общинското образование 

• Социалните услуги – потребности и възможности на общините 

• Подобряване на обществения ред и превенция на бедствия и кризи 

• Протоколни и обредни дейности на общините 

• Устройство на територията – устройствена политика и планиране 

• Управление на общинската собственост и енергиен мениджмънт 

• Управление на отпадъците и опазване на околната среда 

• Управление на водите и екология 

• Общинска политика за развитие на културата и туризма 

• Общинска младежка политика и закрила на детето 

• Разработване и изпълнение на общинска политика 

• Правомощия на кметовете на кметства и кметските наместници 

• Управление и разработване на проекти и програми 

• Обучения за служебно развитие, по Закона за обществените поръчки, 

публично-частни партньорства и държавни помощи 

Продължителност на изпълнение на проекта: 12 месеца 

Схема за 

безвъзмездна 

финансова помощ: 

BG161PO001/1.4-

09/2012: „Зелена и 

достъпна градска 

среда” 

 

Основната цел е да се подобри физическата и жизнената среда в 36 града, 

центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на 

устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови 

възможности за икономическо и социално развитие. 

Конкретни цели: 

� Да се подобри физическата среда в градовете – центрове на 

агломерационни ареали; 

� Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно 

Мин. 1 000 000 лева. 

Макс. 5 000 000 лева. 

 

Безвъзмездната финансова 

помощ към кандидата не 

може да надвишава 95 % от 

общата стойност на 

безвъзмездната финансова 

Кандидат 11.01.2013 г. 

16,00 часа 
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Оперативна 

програма 

„Регионално 

развитие” 

Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и 

интегрирано 

градско развитие” 

Oперация 1.4: 

„Подобряване на 

физическата среда и 

превенция на 

риска” 

 

положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, 

� Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда. 

Допустими дейности: 

1. Изграждане и 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, изграждане на 

естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на 

обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено 

езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), 

изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други 

елементи от градското обзавеждане; 

2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и 

тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези 

за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне 

на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, 

волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови 

пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на 

населеното място и др.; 

3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на 

обществени паркинги встрани от главни улици; 

4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. 

5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните 

направления. 

Изборът на обектите на интервенция (вкл. и на допълнителните обекти) по 

настоящата схема, както и на самите проектни решения, следва да бъде 

предшестван от широко обсъждане с обществеността. 

Планираната продължителност на проекта не може да надвишава 24 месеца. 

ВАЖНО! 

Конкретните бенефициенти могат да включат и допълнителни обекти на 

интервенция, чиято обща стойност на разходите не следва също да надвишава 5 

000 000 лв. Във формуляра за кандидатстване, в бюджета на проекта и в 

отделна количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно приложение Б1, 

изрично следва да бъдат обозначени допълнителните обекти на интервенция, в 

т.ч следва да бъдат посочени и обосновани необходимите дейности за тяхното 

реализиране, както и да бъдат остойностени индикатори за продукт и резултат. 

Допълнителните обекти на интервенция трябва да бъдат придружени и от 

необходимата техническа документация, с оглед на тяхната оценка на етапа на 

кандидатстване. 

В случай че бъде спестен ресурс от проведени процедури за избор на 

изпълнители за основните обекти на интервенция, УО на ОПРР ще даде 

помощ по опрр (100%), т.е. 

Кандидатите следва да 

осигурят 5 % 

задължителен собствен 

принос. Изискването за 

осигуряване на 

задължителен собствен 

принос от 5% не се прилага 

за „проекти, генериращи 

приходи” 
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възможност на конкретните бенефициенти да изпълнят допълнителни обекти 

като включат съответните разходи за СМР и съпътстващите ги разходи за 

проектиране, строителен/авторски надзор, непредвидени разходи, въвеждане на 

обекта в експлоатация и др. чрез подписване на допълнително споразумение 

към основния договор за безвъзмездна финансова помощ. 

Ето защо, всеки допълнителен обект на интервенция следва да бъде 

самостоятелно обособен и остойностен. Общата стойност на общо допустимите 

разходи за всеки един допълнителен обект на интервенция не следва да 

надвишава сумата от 500 000,00 лв. с ДДС, а общата стойност на общо 

допустимите разходи за всички допълнителни обекти на интервенция не следва 

да надвишава сумата от 5 000 000,00 лв. с ДДС. 

     

Процедура за 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме 

нито едно дете" –  

 

Компонент 2: 

„Разкриване на 

социални услуги в 

общността" по 

приоритетна ос 5: 

„Социално 

включване и 

насърчаване на 

социалната 

икономика", област 

на интервенция 5.2. 

„Социални услуги 

за превенция на 

социалното 

изключване и 

преодоляване на 

неговите 

последици" 

ОП „Развитие на 

Процедурата цели да реализира устойчив модел за деинституционализация на 

деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. 

Дейностите ще се изпълняват на територията на общините и районите на 

общини, в които се изгражда съответна социална инфраструктура по 

Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, съгласно 

Националната карта на резидентните услуги и по Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013, съгласно Националната карта на резидентните 

услуги и Националната карта на съпътстващите услуги в периода 2012 - 2014 г. 

Допустимите целеви групи по настоящата процедура са деца и младежи с 

увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена 

изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-

социални грижи за деца.деца с увреждания в общността, семейства на деца с 

увреждания.и персонал, ангажиран в социалните услуги за деца. 

Предвижда се разкриване на социални услуги, за които е изградена подходяща 

инфраструктура със средства от Оперативна програма „Регионално развитие" и 

Програмата за развитие на селските райони.  

За Община Враца това са 3 бр. Центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) и 1 бр. Защитено жилище (ЗЖ). 

Допустими дейности, които са задължителни: 

1. Наемане на персонал, ангажиран в съответните услуги за деца и младежи. 

2.  Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и 

младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги. 

3. Разкриване и функциониране на социалните услуги. За община Враца те са: 

-  „Център за настаняване от семеен тип” – комплекс от социални услуги, които 

се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица(3 бр.); 

- „Защитено жилище” – форма на социална услуга, където хората водят 

независим начин на живот, подпомагани от професионалисти (1 бр.). 

4. Дейности, свързани с осигуряване на публичност и разпространение на 

Мин. стойност: не е 

определена. 

Максимална стойност  

1 200 000 лв. 

 

Не се изисква 

съфинансиране от страна 

на кандидата. 

 

Община Враца може да 

кандидатства с 1 

проектно предложение, 

в което да включи 

всички социални 

услуги, допустими за 

общината: ЦНСТ (3 бр.) 

и ЗЖ – 1 бр. 

По процедурата не се 

допускат партньори. 

Няма 

определен 

срок за 

подаване на 

проектните 

предложения. 

За да се спази 

изискването 

проектните 

дейности да 

приключат не 

по-късно от 

31.10.2014 г. , 

крайният 

срок за 

кандидатства

не е  

02.12.2013 г. 

Оценителни 

комисии ще 

оценяват 

периодично 

подадените 

проекти по 

следния  

индикативен 

график:  

I сесия: 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 

Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 07.11.2012 г. 

Изготвил: Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” 

7 

човешките ресурси” информация. 

5. Дейности за организация и управление на проекта.  

ВАЖНО: 

1. Към проектната документация се прилага Решение на Общинския съвет за 

кандидатстване по настоящата процедура, с което се декларира, че се поема 

ангажимент за създаване на съответните социални услуги по вид и брой, в 

съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги, 

както и че услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след създаването 

им.  

2.Друго задължително приложение е Становище/писмо или друг еквивалентен 

документ , удостоверяващ мястото и статуса на строително-ремонтните 

дейности по изграждане на съответната социална инфраструктура със средства 

на ОП”Регионално развитие” 2007-2013 г. 

3.Продължителността на проектните дейности се планира спрямо очакваната 

дата на въвеждане в експлоатация на всяка от построените сгради за 

съответните социални услуги ( за община Враца – 3 ЦНСТ и 1 ЗЖ).  В тази 

връзка, в рамките на общата продължителност на проекта е допустимо 

различните социални услуги  да стартират по различно време и да имат 

различна продължителност. Всички дейности трябва да приключат не по-късно 

от 31.10.2014 г. 

4. При разкриване на услугата ЦНСТ  следва да се спазва препоръчания от 

Държавната агенция за закрила на детето   капацитет от 14 деца ( 12 деца от 

специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на 

деца/младежи от общността по спешност).  При разкриване на услугата 

Защитено жилище препоръчаният капацитет е 8 потребители. 

5. Допустимо е персоналът (или част от него), ангажиран в съответните услуги 

за деца и младежи да бъде нает преди реалното стартиране на съответната 

социална услуга, но не повече от 3 месеца преди настаняване на целевата група 

в новосъздадените услуги. 

6.  Допустими са и разходи за персонал, извършващ подкрепящи дейности, 

необходими за процеса на подготовка, преместване и настаняване на  децата и 

младежите от целевата група в новоразкритите услуги – примерно психолог, 

медицински лица, рехабилитатор, специален педагог и др. Допускат се  и 

разходи за помощен персонал, който да отговаря за създаване, приспособяване 

и осъществяване на техническа/физическа поддръжка при изпълнение на 

проекта, примерно технически персонал, шофьори и др.  

7. За периода, в който реално ще функционира съответната социална услуга с 

оглед постигане на равнопоставеност на кандидатите и последващо обвързване 

финансирането на услугите като делегирана държавна дейност, по отношение 

на разходите за издръжка и функциониране на услугите  ще се прилагат 

подадени 

проектни 

предложения 

до 01.11.2012г. 

II сесия: 

подадени 

проектни 

предложения 

до 01.03.2013г. 

III сесия: 

подадени 

проектни 

предложения 

до 03.06.2013г. 

IV сесия: 

подадени 

проектни 

предложения 

до 02.08.2013г. 

V сесия: 

подадени 

проектни 

предложения 

до 04.10.2013г. 

VI сесия: 

подадени 

проектни 

предложения 

до 02.12.2013г. 
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Единните разходни стандарти,  чийто размер се определя ежегодно със закона 

за държавния бюджет за съответната година.  Съгласно Указание с Изх.№ ФО – 

1 на министъра на финансите определените средства по единни стандарти за 

съответната дейност осигуряват разходите за заплати, други възнаграждения и 

плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка на 

услугата.  

8. На етап кандидатстване се прилага CV на ръководителя на проекта, който 

следва да има опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен 

тип дейности и/или проекти поне 3 години.  В случай, че в екипа за управление 

на проекта се предвижда да има лица, които не са служители на кандидата, 

същите могат да бъдат избрани за съответната позиция само след провеждане 

на конкурс или процедура по реда на относимото законодателство. 

9. Проектните предложения могат да бъдат  на хартиен носител / с номерирани, 

подписани, подпечатени и подвързани документи/ или да се изпратят по 

електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационна система 

за управление на Структурните инструменти на ЕС в България.  

Схема за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ: 

BG161PO001/5-

02/2012 "В 

подкрепа за 

следващия 

програмен период" 

 

Приоритетна ос 5: 

"Техническа 

помощ" 

Операция 

5.3:„Изграждане на 

капацитет на 

бенефициентите на 

ОПРР" 

Оперативна 

програма 

„Регионално 

развитие” 

 

Основната цел 

• Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в 

изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 

2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. 

Конкретни цели: 

• Да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови 

инвестиционни проекти (project pipeline) за оперативната програма за 

регионално развитие за периода 2014-2020 г. 

• Да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с «готови за 

финансиране» проекти, които да бъдат включени в Интегрираните планове за 

градско възстановяване и развитие 

Планираната продължителност на проектите не може да надвишава 18 месеца 

от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

По настоящата схема са допустими за финансиране проектни предложения, 

които включват интервенции само в строителните граници на градовете – 

общински центрове. 
Допустими дейности за финансиране по настоящата схема 

(1) изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 

2001 г.); 

(2) изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от 

Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на 

потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ (в случай на 

Максимална сума на 

безвъзмездната 

финансова помощ : 

550 000 лв. 

По настоящата покана за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ не се изисква 

съфинансиране от 

конкретния бенефициент. 

 

Кандидат 

Кандидатите могат да 

представят само едно 

проектно предложение 

по настоящата 

процедура.  

 

30 април 2012 

г. 

16.00 ч.  
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интервенции върху съществуващи сгради); 

(3) изготвяне на финансови анализи за проекти генериращи приходи по смисъла 

на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. свързани с изброените по-долу 

области на въздействие; изготвяне на финансови анализи и на анализ разходи-

ползи – за проекти с очаквана стойност на разходите до 10 000 000 лв.; 

(4) изготвяне на подробно пред-инвестиционно проучване за цялата система на 

градския транспорт; 

(5) Дейности за разпространение на информация и публичност; 

(6) Одит на проекта. 

Всички дейности, които са включени в проектните предложения по 

настоящата процедура за техническа помощ, следва да са пряко свързани с 

подготовката на инвестиционни проекти за: 

1.Градска среда 

• Изграждане и 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, ремонт на 

обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено 

езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), 

изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други 

елементи от градското обзавеждане; 

• Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 

изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за 

пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на 

указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, 

волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови пространства, 

предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място 

и др.; 

• Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на 

обществени паркинги встрани от главни улици; 

• Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др. 

2. Образователна инфраструктура 

• Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински образователни 

институции – в т.ч и на детски ясли и градини, обединени детски заведения, 

включително спортни салони и прилежащото дворно място; 

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни 

институции. 

3. Културна инфраструктура 

• Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински културни 

институции - културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, опери и 

други обекти, свързани с културния живот; 
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• Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински културни 

институции. 

4. Социална инфраструктура 

• Основен ремонт/реконструкция и изграждане на общински социални 

жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностойно положение; 

• Основен ремонт/реконструкция и изграждане на подходяща общинска 

инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора - 

дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени 

жилища и др. Изборът на обектите на интервенция следва да бъде 

предварително съгласуван с Министерство на труда и социалната политика и 

УО на ОПРР с оглед гарантиране съгласуваност на политиките; 

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност в социалните институции 

5. Интегриран градски транспорт 

• Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на 

автоматизирани системи за управление и контрол; 

• Подобряване достъпността на градските автобусни спирки; 

• Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, 

подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка; 

• Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации; 

• Осигуряване на система за защита от шума; 

• Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт; 

• Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за 

видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за 

градски транспорт /не се допускат текущи ремонти/; 

• Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 

изграждане на велоалеи, пешеходни зони и др. – като част от интегрирана 

система за градски транспорт; 

• Мерки във връзка с организация на паркирането до възлови точки на 

масовия градски транспорт. 

 


