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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 

Програма 
INTERREG V-A 

Румъния – 
България 

 
Втора покана 

Настоящата покана за представяне на предложения има за цел да създаде 
солидни партньорства в избираемата област чрез финансиране на „меки” 
проекти (като проучвания, стратегии, семинари, ноу-хау, обмен) и „твърди” 
проекти (проекти, включващи инвестиции с конкретно въздействие на 
трансграничния регион или на които повече от половината от общия 
бюджет е предназначен за закупуване на оборудване). 
Приоритетна ос 4 - Един квалифициран и приобщаващ регион: 
Специфична цел 4.1 Да се насърчи интегрирането на трансграничния 
регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила 
Индикативни дейности: 

1. Предвиждане на дългосрочни възможности за заетост, 
създадени от двете страни на границата чрез структурни промени в пазара 
на труда и развитието на услугите в областта на професионалното 
ориентиране и обучение през целия живот, за да се насърчат преходите в 
кариерата; 

2. Разработване на съвместни стратегии, планове и проучвания, 
свързани с трансграничната мобилност и идентифициране на ключовите 
браншове, които могат да активират мобилността на работната сила; 

3. Сътрудничество при предлагането на услуги за работодателите, 
установяване на партньорства с образователни институти и други услуги 
по заетостта за да се организира гъвкаво, превантивно и ефективно 
предоставяне на услуги; 

4. Предоставяне на изчерпателна и официална информация за 
социално осигуряване, трудово законодателство и данъчни въпроси, както 
в българските така и в румънските гранични райони чрез редовни сесии за 
обучение и курсове за съответните нормативни актове, за да се намалят 

85% ЕФРР, 13% 
национално 

съфинансиране, 2% 
собствено участие  

 
 
 
Специфична цел 4.1 

„Меки” мерки: 
100 000 евро-
750 000 евро 

„Твърди” мерки: 
200 000 евро – 
1 500 000 евро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кандидат и/или 
партньор. 
Допустимост на 
партньорство: най-
малко един 
партньор и 
максимум 5 
партньори, 
включително 
водещата 
организация 

15.03.2016 
(16:00 часа) 

в град Калъраш, 
Румъния 
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съмненията на подходящите административни звена и работодатели 
относно начина на тълкуване и прилагане на специфични регламенти;  

5. Разработване и осигуряване на съвместни специални програми в 
професионалното обучение в сектори, които липсват специални умения 
или по взаимодопълващи се въпроси като устойчивото развитие;  

6. Съвместно обучение и подкрепа, обмен на добри практики за 
по-добра интеграция на пазара на труда 

7. Повишаване на осведомеността относно възможностите за 
работа в цялата трансгранична област; 

8. Предоставяне на специални езикови курсове за мобилни 
служители и хора, търсещи работа, които потенциално биха увеличили 
шансовете им да си намерят работа в избираемата зона. 

9. Създаване / разработване на инфраструктура, пряко свързана с 
увеличаване на мобилността на работната сила; 

10. Разработване на съвместни стратегии и мерки за по-добро 
включване в пазара на труда на категориите в неравностойно положение 
на населението; 

11. Разработване на информация и консултации за трансгранични 
пътуващи и потенциални работодатели чрез създаване и разработване на 
съвместни бази данни в експлоатация на мобилността на работната сила; 

12. Предоставяне на интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите 
на търсещите работа от двете страни на границата, като се разширяват 
предоставяните услуги на преобразуватели на работни места и 
подпомагане на неактивните да се върнат на работа; 

13. * създаване и развитие на трансгранични бизнес инкубатори и 
виртуални инкубатори за насърчаване на заетостта на персонала и от двете 
страни на границата (фирми, базирани на местните активи и местните 
нужди на услуги като иновативен опознавателен туризъм, морски и воден 
туризъм и екотуристически продукти, намиращи се в регион на устойчив 
туризъм и биологично земеделие и производство на храни). 
Приоритетна ос 5: Един ефикасен регион  
Специфична цел 5.1 Да се повиши капацитета на сътрудничеството и 
ефективността на публичните институции в контекста на 
трансграничното сътрудничество. 
Индикативни дейности: 

1. Анализ и хармонизиране на нормативната уредба; 
2. Укрепване на местните / регионалните трансгранични мрежи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специфична цел 5.1 
„Меки” мерки: 
100 000 евро-
750 000 евро 

„Твърди” мерки: 
200 000 евро – 
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3. Разработване стратегии за изпълнение, развитие и трансфера на 
най-добри практики на модели и решения (включително най-добрите 
практики за предоставяне на публични услуги чрез електронно 
правителство инструменти и методи, или за управлението на изменението 
на климата, свързани рискове), организационни модели, инструменти за 
вземане на решения и насърчаване на пилотни действия за по-добро 
участие на всички групи от гражданското общество в трансграничния и 
местен процес на вземане на решения и политика; 

4. Координиране на политиките и инвестициите в областта на 
програмата - разработване на общи подходи към общи проблеми - в 
области като социалната политика, образованието, здравеопазването, 
заетостта, транспорта, околната среда и обичаи, енергийна ефективност, 
адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците. 

5. Разработване на модели за институционално сътрудничество и 
пространствена организация на и между различните териториални видове; 

6. Обучение на персонала на публичните органи за увеличаване на 
капацитета (напр. с оглед на достъпа при изпълнението на проектите на ЕС, 
законодателството и управлението на публичните инвестиции в контекста 
CBC, в областта на енергийната ефективност, устойчив транспорт и 
подобряване на трансграничното управление на трафика, възобновяемите 
енергийни източници, адаптиране към изменението на климата). 

7. Разработване на трансгранични модели за проектиране, тестване, 
сравняване и оценка на иновации (инструменти, процеси, участници, 
организации и интерфейси) в областта на услугите от общ интерес, 
социалните услуги и публичната администрация; 

8. Повишаване на квалификацията в областта на разработване и 
прилагане на политиката за ТГС; 

9. Повишаване на осведомеността по отношение на трансграничните 
възможности (заетост, здравеопазване, образование и т.н.); 

10. Подкрепа за модернизацията на обществените услуги в области 
като митниците, социални политики, образование, здравеопазване и 
трудова заетост (включително закупуване на оборудване и развитие на 
инфраструктурата); 

11. Разработване на общи структури, системи и инструменти, които да 
гарантират непрекъснатостта и позволяват постепенно да увеличат 
степента на развитие на трансграничното сътрудничество в областта на 
програмата; 

1 500 000 евро 
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12. Насърчаване на действията за намаляване на административната 
тежест за гражданите в трансграничен контекст. 
Макс. продължителност: 24 месеца 

Оперативна 
програма 

„Развитие на 
човешките 

ресурси” 2014-2020 
 

Процедура за 
директно 

предоставяне на 
безвъзмездна 

финансова помощ 
BG05M9ОP001-2. 
004 „УСЛУГИ ЗА 
РАННО ДЕТСКО 

РАЗВИТИЕ” 
 

Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на 

бедността и 
насърчаване на 

социалното 
включване” 

Инвестиционен 
приоритет № 3: 
„Повишаване на 

достъпа до услуги, 
които са на 

достъпна цена, 
устойчиви и 

висококачествени, 
включително 

здравни и социални 
услуги от общ 

Процедурата допълва и подкрепя дейността на успешно създадените по 
Проекта за социално включване (ПСВ) интегрирани услуги за ранно детско 
развитие. Настоящата процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ има за цел превенция на социалното 
изключване,  намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в 
ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по 
Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от 
Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 
г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 
годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните 
семейства, както и бъдещи родители.Процедурата има за цел да се 
предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за 
подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски 
умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната 
готовност на децата за включване в образователната система, както и 
предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. 
Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната 
система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите 
групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между 
поколенията. 
Проектът обхваща само деца на възраст от 0 до 7 години и техните 
родители, както и бъдещи родители от рискови групи.  
Основните целеви групи деца в риск (0-7 г.) са: 

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; 
- Деца, чиито родители са безработни;  
- Деца, чиито родители получават социални помощи; 
- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър; 
- Деца, чиито родители не са здравно осигурени; 
- Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип 

услуга за грижа за деца; 
- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; 
- Деца с увреждания; 
- Деца със здравословни проблеми. 

Максимален размер 
на безвъзмездната 

финансова помощ за 
Община Враца 
658 200 лева. 

 
Няма ограничение 

относно 
минималния размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ. 

 
Не се изисква съ-
финансиране от 

страна на 
кандидатите. 

Общината е кандидат. 
Не се допуска 
кандидатстването с 
партньори. 

29.01.2016 г. 
17:30 ч. 
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интерес” 
 

Специфична цел 3 
към ИП3: 

„Намаляване броя 
на децата и 
младежите, 
настанени в 

институции чрез 
предоставяне на 

социални и здравни 
услуги в общността 

Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са: 
- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската 

общност; 
- Родители, получаващи социални помощи; 
- Безработни родители; 
- Родители на 3 и повече деца; 
- Самотни родители; 
- Бъдещи родители от уязвими групи; 
- Родители (най-вече майки) в рискова възраст; 
- Родители без или с ниско образование; 
- Родители, живеещи в лоши жилищни условия; 
- Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си 

(регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП); 
- Родители на деца с увреждания; 
- Родители на деца със здравословни проблеми; 
- Здравно неосигурени родители; 
- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.). 

Допустими дейности: 
1) Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с 

деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска 
градина. 

2) Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. 
3) Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище.  
4) Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с 

увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по 
консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом. 

5)  Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето 
чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 
превенция на заболяванията (без дейности, които се финансират от НЗОК). 

6) Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на 
бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски 
умения;  

7) Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и 
децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа;  

8) Осигуряване на транспорт с цел посещаване на интегрираните 
услуги, детска градина, мобилна работа и др.;  
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9) Създаване на група за консултиране процеса на предоставяне на 
услугите;  

10) Супервизия на предоставяне на услугите;  
11) Подкрепа за дейността на семейните центрове за деца от 0 до 3 г.  
12) Дейности за организация и управление на проекта; 
13) Дейности по информиране и публичност. 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Оперативна 

програма „Околна 
среда” 2014-2020 

Процедура на 
подбор на проекти 

за безвъзмездна 
финансова помощ 

BG16M10P002-
2.001 - 

Проектиране и 
изграждане на 
компостиращи 
инсталации за 

разделно събрани 
зелени и/или 

биоразградими 
отпадъци, вкл. 
осигуряване на 
необходимото 

оборудване и на 
съоръжения и 

техника за 
разделно събиране 

на зелени и 
биоразградими 

отпадъци    
Приоритетна ос 

„Отпадъци” 

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 
подпомагане изпълнението на специфичната цел за намаляване на 
количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци 
чрез разделното им събиране и рециклиране. Под „рециклиране“ следва да 
се разбира всяка дейност по оползотворяване, посредством която 
отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или 
вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва 
преработването на органични материали, но не включва оползотворяване 
за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни дейности. 
Чрез настоящата процедура се предоставя възможност за финансиране 
изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими битови отпадъци. 
Проектното предложение трябва да е за не повече от 1 бр. инсталация 
за открито компостиране с капацитет между 2 000 т/год. и 20 000 т/год. 
включително. 
Допустими за финансиране са следните видове инсталации за открито 
компостиране: 

- система за компостиране в редове без аерация или 
- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и 

принудителна аерация или 
- системи за компостиране в открити клетки с или без навес. 

Дейности, допустими за финансиране: 
1. Дейности, свързани с подготовката на подадения проект за изграждане 
на една инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или 
биоразградими битови отпадъци, включително необходимото оборудване и 
инфраструктура за експлоатация на инсталацията, както и съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови 
отпадъци (изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; 

Максималният 
размер на БФП 
зависи от 
капацитета на 
инсталацията: 
 
- между 10 001 и  
20 000 вкл. m/год. - 
до 7 400 000 лв.; 
 
- между 6 001 и  
10 000 вкл. m/год. – 
до 5 400 000 лв.; 
 
- между 4 001 и  
6 000 вкл. m/год. – 
до 3 900 000 лв.; 

 
- между 2 000 и 
4 000 вкл. m/год. – 
до 3 400 000 лв. 
 
По настоящата 
процедура могат 
да се предоставят 
до 100 % от 
максималния 

Всяка българска 
община е допустим 
кандидат или партньор 
за БФП, ако отговаря на 
всяко едно от следните 
условия: 
1.Общината участва в 
Регионално сдружение 
по смисъла на ЗУО; 
2.Регионалната система 
за управление на 
отпадъците (РСУО) се 
обслужва от изградено 
или ще се обслужва от 
изграждащо се 
регионално депо, което 
отговаря на 
нормативните 
изисквания. 
3. РСУО няма изградена 
или изграждаща се 
инсталация за 
компостиране или за 
анаеробно разграждане 
на зелени отпадъци 
и/или биоразградими 
битови отпадъци, 
обслужваща всички 
общини в региона;  
4. Приета е 
общинска/регионална 
програма за управление 

1 август 2016 г., 
23:59 часа 
включително. 
 
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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устройствено планиране; анализ разходи-ползи; идейно/работно 
проектиране на проект на компостиращата инсталация; идейно/работно 
проектиране на довеждащата инфраструктура; дейности, свързани с 
провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по 
законодателството за околна среда и др.); 
2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки; 
3.Строително-монтажни работи, строителен надзор и други дейности във 
връзка с изграждането на инсталация за компостиране на разделно събрани 
зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимата 
инфраструктура за експлоатация на инсталацията; 
4. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. 
електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само 
изгражданите обекти; 
5. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, 
необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации, 
включително и за разделно събиране на зелени и/или биоразградими 
битови отпадъци. 
6.Организация и управление на проекта (задължителна дейност); 
7.Дейности за информация и комуникация (задължителна дейност). 

размер на 
допустимите 
разходи. 

на отпадъците, където 
са предвидени  мерки за 
зелените и/или 
биоразградимите 
отпадъци, включени в 
проектното 
предложение; 
5. Налично е Решение 
на общото събрание на 
Регионалното 
сдружение, с което са 
разпределени 
задълженията на 
съответната 
община/общини за 
изпълнение целите по 
чл. 31, ал. 1, т. 2 от 
ЗУО, съответстващи на 
проектното 
предложение,  

Министерство на 
труда и 

социалната 
политика (МТСП) 

 
Проект „Красива 
България” (ПКБ)  

 

Основната цел на Проект „Красива България" е намаляване на 
безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в 
населените места и на социална инфраструктура в Република 
България, подпомагане на малкия и среден бизнес и създаване на 
условия за устойчива заетост на работната сила в общините.  
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
МЕРКИТЕ НА ПКБ 
1. Допустими кандидати по мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в населените места” са общините и областните 
управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от 
компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. 
църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на 
оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и 
управление. 
Допустимите проекто-предложения по мярка М01 са за СМР/СРР на 
сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване 
в областта на администрацията, културата и изкуствата, 

Общата стойност на 
бюджета е минимум 
30 000 лв. с ДДС и 
максимум 300 000 

лв. с ДДС; 
съфинансиращата 

вноска от кандидата 
при мерки М01 и 
М02 е минимум 

50%, а при мярка 
М02-01 – минимум 

20%; 
финансирането от 

ПКБ при мерки М01 
и М02 е максимум 

100 000 лв. с ДДС, а 
при мярка М02-01 – 

Общините са 
допустими 
кандидати. 

18.01.2016 г. 
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вероизповеданията, транспорта и съобщенията, спорта и социалния 
туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР на обекти от тези области, 
които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че 
техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че 
същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни 
работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М01 могат да се 
финансират и прилежащите външни пространства на посочените сгради, но 
в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 
2. Допустими кандидати по мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура” са общините и държавните институции, собственици на 
оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и 
управление. 
Допустимите проекто-предложения по мярка М02 са за СМР/СРР на 
сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване 
в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, 
вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването 
(лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за 
спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални 
услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, 
центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и 
интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-
професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени 
трапезарии). По мярката се финансират и СМР/СРР на обекти от тези 
области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при 
условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем 
и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-
реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М02 могат 
да се финансират и прилежащите външни пространства на посочените 
сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се 
намират. 
3. Допустими кандидати по мярка М02-01 „Подобряване на 
социалните услуги от резидентен тип” са общините, собственици на 
оферираните обекти.  
Допустимите проекто-предложения по мярка М02-01 са за СМР/СРР в 
съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново 
строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от 
резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно 

максимум 160 000 
лв. с ДДС. 

Разпределението на 
общия бюджет за 

обект със стойност 
за СМР/СРР по-

малка или равна на 
180 000 лева с ДДС, 

независимо от 
мярката, е както 

следва:  
- 95% за СМР/СРР; 

- 5% за организация, 
оперативно 

управление и 
контрол от страна на 

ПКБ. 
Разпределението на 

общия бюджет за 
обект със стойност 

за СМР/СРР над 180 
000 лева с ДДС, 
независимо от 

мярката, е както 
следва:  

- 90% за СМР/СРР; 
- 5% за 

професионално 
обучение на 

регистрирани в ДБТ 
безработни; 

- 5% за организация, 
оперативно 

управление и 
контрол от страна на 

ПКБ. 
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настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и 
преходно жилище). По мярката не се финансират СМР/СРР на обекти, 
които са със статут на недвижима културна ценност. По мярка М02-01 
могат да се финансират и прилежащите външни пространства на сградите 
за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в 
рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 
ВАЖНО: 
При всички обекти по мерки М01, М02 и М02-01, които са с бюджет за 
СМР/СРР над 180 000 лева с ДДС, задължително се предвижда 
прилагането на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване 
на квалификация”, подпомагаща регистрирани в ДБТ безработни лица 
чрез професионалното им обучение по утвърдени модули и програми, по 
специалности в областта на архитектурата и строителството, 
здравеопазването и социалните услуги.  

Оперативна 
програма „Добро 

управление“ 

Приоритетна ос № 
4 „Техническа 

помощ за 
управлението на 

ЕСИФ” (ПО4) 

Процедура 
„Осигуряване 

функционирането 
на националната 

мрежа от 27 
областни 

информационни 
центрове” 

Основна цел на процедурата: Осигуряване на ефективно функциониране на 
27те областни информационни центъра (ОИЦ). Процедурата ще надгради 
постигнатото до момента чрез осигуряване функционирането на 27те ОИЦ 
и цели да повиши информираността на гражданите, достъпността до 
информация и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през 
програмен период 2014-2020. 
Продължителност на изпълнение на проекта: от 13 декември 2015 г. до 
31 декември 2018 г. 
Допустими дейности: 
1. Текуща издръжка на ОИЦ (в т.ч. осигуряване на възнагражденията на 

служителите в ОИЦ; наем на помещението на ОИЦ; ел. енергия, вода, 
отопление, СОТ,  почистване, телефон, факс, интернет, абонамент за 
издания, куриерски и пощенски услуги и др.; осигуряване на материали 
и консумативи, необходими за обезпечаване работата на служителите в 
ОИЦ; гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 
закупеното/използваното по проекта оборудване и обзавеждане, 
поддръжка на помещението, в което е ситуиран ОИЦ; поддръжка, 
ремонт и експлоатация на МПС); 

2. Извършване на текущ ремонт на ОИЦ; 
3. Осигуряване на обзавеждане и/или оборудване и/или осигуряване на 

моторни превозни средства (МПС) за нуждите на ОИЦ;  
ВАЖНО! Закупуване на моторни превозни средства е допустимо само за 

Мин.: 200 000 лв. 
Макс.: 315 000 лв. 
за ОИЦ Враца 

Кандидат 
По процедурата не 
е допустимо 
включването на 
партньори. 

21.12.2015 г. 
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областни информационни центрове, които не са закупили МПС по проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП) 2007-
2013.  
4. Разработване и/или разпространение на информационни материали 

(печатни, аудио-визуални и електронни); 
5. Организиране, провеждане и участие в публични информационни 

събития (информационни събития, семинари, обучения, конференции, 
изложения, срещи и др. п.) и работа с медии 

6. Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта 
7. Дейности, свързани с организация и управление на проекта 

Оперативна 
програма „Наука и 

образование за 
интелигентен 

растеж” 2014-2020 
Процедура на 

подбор на проекти 
за безвъзмездна 

финансова помощ 
BG05M20P001-

3.002  
„ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА 

И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ 
ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНА 

ЗАКРИЛА” 
 

Приоритетна ос 3 
„Образователна 
среда за активно 

социално 
приобщаване ”, 

Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна 
професионална, социална и творческа реализация.  
Настоящата процедура е насочена към постигане на значими и устойчиви 
резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на 
населеното място или на цялата община. Допустими са и проекти, които 
реализират дейности и постигат резултати в повече от една община, когато 
това спомага за изпълнението на общинските политики във всяка от 
включените общини. За постигането на тази цел ще се подкрепят 
средносрочни проекти (до 3 учебни години), насочени към осъществяване 
на общинска политика чрез партниране с различни организации и 
институции.  
Допустими дейности: 
1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за 
учениците, търсещи или получили международна закрила), за които 
българският език не е майчин;  
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище 
ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили 
международна закрила;  
3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали 
от училище;  
4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на 
учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили 
международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез 
поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. 

Минимален размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ:  
100 000 лв.  
 
Максимален размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ:  
1 000 000 лв.  
 
Не се изисква 
съфинансиране от 
страна на 
бенефициентите.  
 

Общината може да е 
кандидат или 
партньор на: 
• училища, съгласно 
Закона за народната 
просвета;  
• юридически лица с 
нестопанска цел за 
общественополезна 
дейност; 
 
Партньорството е 
задължително 
условие за 
кандидатстване.  
По всеки проект 
като кандидат или 
партньор трябва да 
има поне по един 
участник от всяка 
от горепосочените 
допустими групи 
кандидати.  
 
Кандидатът може да 
подаде само 1 

Първи срок за 
кандидатстване - 
не по-късно от 
23:59 часа на 
30.11.2015 г.  
 
Втори срок за 
кандидатстване - 
не по-късно от 
23:59 часа на 
29.04.2016 г.  

 
 
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 
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Инвестиционен 
приоритет № 9ii 

„Социално-
икономическа 
интеграция на 

маргинализирани 
общности като 

ромите“ 
  

Специфична цел 1 
към ИП 9ii: 

„Повишаване броя 
на успешно 

интегрираните чрез 
образователната 
система деца и 

ученици от 
маргинализирани 

общности, 
включително роми“. 

 
 

 

транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в 
градовете до училище);  
5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските 
махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от 
етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна 
закрила;  
6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната 
идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници 
в интеграционна мултикултурна среда;  
7. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от 
етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили 
международна закрила;  
8. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за 
учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или 
получили международна закрила;  
9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на 
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно 
образование;  
10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес; 11. 
Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи 
или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от 
редовно посещаване на учебни занятия;  
12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за 
разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на 
различието;  
13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 
произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 
информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, 
основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).  
14. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в 
съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или 
общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за 
сметка на съответната община).  
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното 
предложение следва да съдържа също така:  
1) Дейности за организация и управление на проекта (Опитът на всеки от 

проектно 
предложение. 
Допустимо е 
партньорство в 
повече от 1 проектно 
предложение. 

система за 
управление и 
наблюдение на 
Структурните 
инструменти на 
ЕС в България 
(ИСУН 2020) - 
https://eumis2020.g
overnment.bg  
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предложените членове на екипа за управление и изпълнение на проекта се 
доказва с автобиография към която са приложени документи, 
удостоверяващи опита (договори, заповеди, длъжностни характеристики и 
др.). и  
2) Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния 
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020 г. (Приложение XII към насоките). 

Оперативна 
програма „Региони 

в растеж” 2014-
2020 

Процедура за 
директно 

предоставяне на 
безвъзмездна 

финансова помощ 
BG16RFOP001-

1.001-039 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА 

ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАН

Е И РАЗВИТИЕ” 
Конкретни 

бенефициенти: 
Общините на 39 

града от 1-во до 3-
то йерархично ниво 

от 
националната 

полицентрична 
система 

 

Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и 

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване 
на високата концентрация на икономически, природни и социални 
проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с 
Националната концепция за пространствено развитие на България за 
периода 2013-2025 г. 
Общините, в качеството им на междинни звена, следва да изпълняват 
делегираните им функции по оценка и подбор на проекти, в съответствие с 
подписани и влезли в сила Споразумения за делегиране на функциите. 
Конкретни цели на процедурата, в съответствие с отделните 
инвестиционнни приоритети: 

 Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас 
на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в студентските общежития 
и в административните сгради на държавната и общинската 
администрация; 

 Да се повиши качеството на живот, социалното включване и 
подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата 
среда в градовете; 

 Да се подобри инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с 
потенциал за икономическо развитие; 

 Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително 
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и 
необлагодетелствани групи от населението; 

 Да се подобрят условията за достъп до културен живот; 
 Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура; 
 Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт 

с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми 
на транспорт. 

Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ (100%) 
BG16RFOP001-
1.019  
(при кандидатстване в 
Модула за електронни 
услуги на ИСУН 2020 
конкретния 
бенефициент следва 
да избере 
номера на 
процедурата за 
неговата община) 
 
23 254 828,48 лв. 
 
 
Размер на 
резерва за 
изпълнение 
спрямо етапната 
цел на ПО 1 (като 
процент от общия 
размер на БФП 
(100%) 
– 6,21% 
 
1 444 327,65 лв. 

Общината е 
Кандидат. 
 
Допустими 
партньори по 
настоящата 
процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ са: 

 Държавни 
институции- 
първостепенни/второ
степенни 
разпоредители с 
бюджетни кредити 
– за административни 
сгради на държавната 
администрация 
(инвестиционен 
приоритет 
за енергийна 
ефективност); 

 Държавни висши 
училища или 
юридически лица, 
които управляват 
студентски 
общежития 

Крайни срокове за 
кандидатстване с 
инвестиционна 
програма: 
-15-30 септември 
2015 г. 
-15-31 декември 
2015 г. 
-15-31 януари 
2016 г. 
-15-31 март 2016 
г. 
 
Крайни срокове за 
кандидатстване с 
проектни 
предложения: 
Проектни 
предложения се 
подават 
текущо до 31 май 
2019 г. като до 31 
май 2016 г. всяка 
община следва да 
подаде проектни 
предложения за 
минимум 50% от 
бюджета на града 
по процедурата. 
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интегрирано 
градско развитие” 

 
 

Кандидатстването по настоящата процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ се осъществява въз основа на 
инвестиционна програма и проектни предложения към нея. 
Инвестиционната програма включва общ бюджет, разпределение на 
обектите по зони за въздействие и функционални връзки на града с 
неговата периферна територия, описание на процеса на избор на обектите 
на интервенция, механизъм за управление и реализация, екип за 
управление, описание на административния, технически и финансов 
капацитет за изпълнение на инвестиционната програма, описание и 
обосновка на интегрирания и синергичен подход при планирания избор на 
операции, индикатори и др. Инвестиционната програма включва списък с 
индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с 
индикативни резервни проекти, които са включени в Програмата за 
реализация на ИПГВР, одобрен от УО на ОПРР. Към Инвестиционната 
програма следва да се представи графичен материал в подходящ мащаб 
(схема, карта или друго), онагледяващ ясно одобрените от УО на ОПРР 
зони завъздействие и местоположението на основните и резервните обекти 
на интервенция в рамките на строителните граници на града и съответната 
зона. 
Избраните обекти на интервенция следва да бъдат групирани по проекти 
спрямо групите дейности по инвестиционен приоритет (списък с 
индикативни основни проекти и обектите на интервенция към тях и списък 
с индикативни резервни проекти и обектите на интервенция към тях). В 
тази връзка, общината може да включи в Инвестиционната програма 
следния брой индикативни основни проекти по отделните групи дейности: 
- 1 индикативен бюджет за многофамилни жилищни сгради - в неговите 
рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като 
всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция (сгради); 
- 1 проект за общински административни сгради; 
- 1 отделен проект за държавни административни сгради за всеки отделен 
партньор-държавна институция; 
- 1 отделен проект за студентски общежития за всеки отделен партньор – 
висше училище или юридическо лице, което управлява студентски 
общежития; 
- 1 проект за интегриран градски транспорт; 
- 1 проект за градска среда; 
- 1 проект за зони с потенциал за икономическо развитие; 

 
 
Индивидуална 
етапна цел за 
2018 г. 
(верифицирани от 
УО на ОПРР 
средства до края на 
юни 2018 г.) – 20% 
от общия размер на 
БФП (100%) 
 
4 650 965,70 лв. 
 

(инвестиционен 
приоритет за 
енергийна 
ефективност); 

 Министерство на 
културата – за обекти 
на интервенция 
културна 
инфраструктура 
(сгради), 
държавна собственост 
в управление на 
Министерство на 
културата 
(инвестиционен 
приоритет за 
социална 
инфраструктура, 
група дейности 
„културна 
инфраструктура”); 

 Общински 
компании за 
обществен градски 
транспорт 
(инвестиционен 
приоритет за 
градски транспорт). 
 

 
 
Кандидатстването 
с проектни 
предложения се 
осъществява 
изцяло 
по електронен път 
чрез Модула за 
електронни 
услуги на 
Информационната 
система за 
управление и 
наблюдение 
„ИСУН 2020“ на 
електронен адрес 
https://eumis2020.g
overnment.bg/, 
с изключение на 
техническата 
документация, 
която се подава на 
хартиен носител в 
съответното 
Междинно звено. 
Тъй като 
техническата 
документация 
представлява 
приложение към 
проектното 
предложение и 
следва да бъде 
подадена на 
хартиен носител в 
съответното 
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- 1 проект за социални жилища (ако е приложимо); 
- 1 проект за социална инфраструктура (извън социални жилища); 
- 1 отделен проект за всеки отделен обект културна инфраструктура; 
- 1 проект за образователна инфраструктура. 
Допустими дейности за отделните инвестиционни приоритети 
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в 
административни и жилищни сгради” 

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са 
предписани като задължителни в техническото обследване на жилищни 
сгради, студентски общежития и административни сгради на държавната и 
общинската администрация; 

 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 
като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност на 
жилищни сгради, на студентски общежития и на административни сгради 
на държавната и общинската администрация: 

 По външните сградни ограждащи елементи: 
              -подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 
              -топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни 
стени,покриви, подове и др.). 

 По системите за поддържане на микроклимата: 
             - основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници 
на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. 
смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен 
ефект; 
           -изграждане на системи за оползотворяване на енергията от 
възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако 
това е технически възможно и икономически целесъобразно; 
           -ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и 
вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 
           -реконструкция на вертикалната система за отопление в 
хоризонтална; 
          -ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на 
енергоспестяващо осветление; 
          -инсталиране на система за автоматично централизирано управление 
на топлоподаването при локални източници; 
         -инсталиране на система за автоматизирано централизирано 

Междинно звено, 
то крайният срок 
за нейното 
подаване в 
Междинното 
звено е до 1 
работен ден от 
датата на 
подаване на 
проектното 
предложение в 
ИСУН 2020. 
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управление на осветлението; 
        -газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване 
към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до 
сградата; 
       - мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

 СМР на жилищни сгради, студентски общежития и административни 
сгради на държавната и общинската администрация които обхващат: 
ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, 
площадки, коридори, асансьори и др., могат да бъдат финансирани само 
ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и 
минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% 
енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните 
СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за 
енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото 
обследване. 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението 
на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното 
състояние,нарушено в резултат на обновяването. 

 Обследвания за енергийна ефективност (вкл. оценка на разходната 
ефективност за инвестицията) и технически обследвания на съществуващи 
жилищни сгради, студентски общежития и административни сгради на 
държавната и общинска администрация; 

 Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради. 
Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ 

 Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на 
Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани 
системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за 
локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски 
транспорт, системи за информация на пътниците в реално време, 
автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка, 
системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др. 

 Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски 
транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези), като 
например платформи и асансьори за хора с увреждания, премахване на 
пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на 
спирките, ясно визуално означаване на линиите и разписанията, 
информация, разбираема и подходяща за хора с намалено зрение или 
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незрящи и др.; 
 Обновяване на транспортната инфраструктура, като например гнездовата 

и контактна мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт, 
поддръжка и оборудване; 

 Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до 
по-отдалечени жилищни райони; 

 Осигуряване на системи за защита от шума, като например осигуряване 
на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи; 

 Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, 
в това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския 
транспорт, който отговаря на европейската нормативна уредба за вредни 
емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни 
енергийни източници в градския транспорт. 

 Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна 
инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, 
подлези и др. Като елементи на техническата инфраструктура съгласно чл. 
64 (1) от ЗУТ) във връзка с развитието на интегрирана система за 
обществен транспорт; 

 Изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, 
пешеходни зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези, 
надлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, 
като поставяне на пътни знаци, информационни табели, маркировка и др., 
като част от интегрираната система за градски транспорт; 

 Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, 
междуградския автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и 
морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози — 
обновяване на общински автогари и съответните предгарови пространства 
общинска собственост, автобусни спирки на градския транспорт, 
осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логични 
връзки между елементите на инфраструктурата и други; 

 Изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други 
мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на 
обществения градски транспорт извън градския център. 
Инвестиционен приоритет „Градска среда” 
Група дейности „Градска среда“ 

 Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като например 
паркове, зелени площи, детски площадки, градски площади, междублокови 
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пространства, спортни площадки за свободен достъп и др., включително 
поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни 
площи, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане, 
изграждане и ремонт на обществени тоалетни, в това число зелена 
инфраструктура и свързване на зелените зони за подобряване на градските 
екосистеми; 

 Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на 
градската среда, като например пешеходни алеи и тротоари, изграждане на 
велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за 
пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като 
поставяне на указателни знаци, информационни табели и др.; 

 Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и 
обществени паркинги; 

 Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и 
борба с престъпността, напр. монтаж на осветление в паркове, на системи 
за видеонаблюдение на обществени места и др. като част от изграждането и 
рехабилитацията на другите физически елементи на градската среда 
(уличната мрежа, площите за паркиране) в ИПГВР; 

 Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на 
МПС, като например механични/хидравлични/електрически прегради, 
недопускащи достъп на МПС в пешеходните зони, но спускащи се при 
подаден сигнал от линейка, пожарна кола, полицейски автомобил, 
автомобили за почистване, които позволяват влизане в тях и на други 
автомобили (например на доставчици на магазини и др.) в точно 
регламентирани часове за позволен достъп, връзка със системата за видео 
наблюдение и т.н ; 

 Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните 
направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания 
до административни сгради. 
Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ 

 Подобряване/надграждане и реконструкция на съществуваща или 
строителство/развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с 
бизнеса и предприемачеството, като например комуникационна свързаност, 
строителство/реконструкция/ рехабилитация на улици, осигуряващи достъп 
до и в индустриалните и бизнес зони, осветление на обществени места, 
връзки към главната газоснабдителна, електроснабдителна, 
водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци 
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и информационни табели, охранителни системи за наблюдение до или в 
рамките на бизнес зоните и терените и др.; 

Почистване, рекултивация, обеззаразяване и други дейности за 
подготвяне на съществуващи замърсени и остарели индустриални и др. 
зони, в които се развива икономическа активност; 

 Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и 
автомобили за работещите в икономическите зони. 
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” 
Група дейности „Социална инфраструктура“ 

 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими групи от населението и други групи в 
неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и 
разширение на социални жилища, в които да бъдат настанени 
представители на целевата група и рехабилитация на прилежащите 
пространства; подобряване достъпа на лицата с увреждания до 
упоменатите по-горе сгради, като част от останалите строително-монтажни 
работи по съответните обекти; 

 Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска 
инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – 
центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове 
за работа с деца на улицата, включително прилежащите пространства; 
подобряване на достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе 
сгради като част от останалите строително-монтажни работи по 
съответните обекти и конструктивни обследвания на съществуващия 
сграден фонд; 

 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените 
сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване. 
Група дейности „Културна инфраструктура“ 

 Развитие на културна инфраструктура, чрез строителство, 
реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни 
центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни 
изложбени зали и други културни институции, включително прилежащите 
пространства; подобряване на достъпа за хора с увреждания до 
упоменатите по-горе сгради като част от останалите строително- монтажни 
работи по съответните обекти и конструктивни обследвания на 
съществуващата сграда; 
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” 
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 Изграждане, реконструкция и обновяване на общински учебни 
заведения, като детски ясли и градини, общообразователни и 
специализирани училища (класни стани, библиотеки, учебни лаборатории, 
спортни съоръжения, училищни корпуси, училищни общежития, връзка с 
интернет), в т.ч. на прилежащите училищни дворове; подобряване на 
достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част 
от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти и 
конструктивни обследвания на съществуващата сграда; 

 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените 
сгради/помещения, като част от цялостнaта им модернизация. 
При разработването на проектните предложения конкретният 
бенефициент задължително трябва да предвиди в изпълнението на 
проектите дейности: 

 Одит на проекта;  
 Дейности за информация и комуникация.  

 
ВАЖНО: 
1.Общият размер на финансовия ресурс за индикативните основни проекти 
за финансиране с БФП следва да бъде в рамките на определения общ 
ресурс на БФП за съответния конкретен бенефициент. 
2.Общият размер на финансовия ресурс за списъка с индикативните 
резервни проекти за финансиране с БФП следва да бъде до 50% от 
определения общ ресурс на БФП за съответния конкретен бенефициент. 
3. При определяне на индикативните проекти, които да бъдат включени в 
инвестиционната програма, всеки конкретен бенефициент следва да се 
съобрази със следните минимални и максимални прагове на 
предоставяната БФП (100%) по някои групи дейности (инвестиционни 
приоритети), с оглед спазване на съотношението между размера на 
средствата на ниво Приоритетна ос 1: 
1.1 Енерг. eф-ст в админ. и жилищни сгради и студентски 
общежития Макс. 40% 
За многофамилни жилищни сгради Мин. 50% от сумата по 1.1 
1.2 Градска среда 
За група дейности „Градска среда” Макс. 30% 
1.3 Образователна инфраструктура Мин. 5% 
1.4 Социална инфраструктура 
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За група дейности „Социална инфраструктура” Мин. 5% 
4.В случай че конкретен бенефициент не е постигнал индивидуалната 
етапна цел на верифицираните от УО на ОПРР средства до края на месец 
юни 2018 г., УО на ОПРР си запазва правото да ревизира определения общ 
ресурс на БФП (100%) за съответния конкретен бенефициент и размера на 
предоставената до момента безвъзмездна финансова помощ по сключените 
договори за БФП с размера на средствата, които не са постигнати като 
верифицирани от УО на ОПРР до този момент (и които в тази връзка 
следва да бъдат поети като собствен принос от страна на съответния 
конкретен бенефициент). 
5. При подаване на проектно предложение с партньор следва да се 
представи Партньорско споразумение в свободен текст между общината, 
конкретен бенефициент по схемата, и съответния партньор. 
6. Планираната продължителност на дейностите, предвидени във всяко 
проектно предложение, не може да надвишава 30 месеца.По отношение на 
проект за интегриран градски транспорт, планираната продължителност на 
дейностите, предвидени в проектното предложение, не може да надвишава 
48 месеца. 
7. За всеки инвестиционен приоритет  в Насоките за кандидатстване са 
посочени специфичните изисквания към документацията на всяко проектно 
предложение. 

Оперативна 
програма „Региони 

в растеж” 2014-
2020 

Приоритетна ос 8 
„Техническа 

помощ“ 
Процедура 

BG16RFOP001-8.001 
- „БЮДЖЕТНА 
ЛИНИЯ ЗА 39 
ОБЩИНИ – 

БЕНЕФИЦИЕНТИ 
ПО ПРИОРИТЕТНА 
ОС 1 НА ОПРР 2014-

Настоящата бюджетна линия е опростена форма за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ (БФП) на конкретни бенефициенти (КБ) – 
39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална 
концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., 
предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на 
дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им 
програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
Целта на бюджетната линия е подобряване на административния капацитет 
на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. с оглед изпълнение на техните 
функции и задължения в качеството им на:   
Местни органи, отговорни за изпълнението на стратегии за устойчиво 
градско развитие („градски органи”, съгласно чл. 7, т. 4 от Регламент (ЕС) 

Максимален размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ 

125 009,31 лв. 
 

(1,69%спрямо 
ресурса за БФП по 

Приоритетна ос 1 за 
град Враца) 

 
 

Не се изисква 
съфинансиране. 

 
 

Общината е кандидат. 31.12.2023 г. 
23:59 ч. 
 
Кандидатстването 

се осъществява 
изцяло по 

електронен път 
чрез 

Информационната 
система за 

управление и 
наблюдение 

„ИСУН 2020“ на 
електронен адрес 

https://eumis2020.g
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2020” 
Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и 
интегрирано 

градско развитие” 
 

1301/2013);   
Междинни звена съгласно чл.123 (6) от Регламент (ЕС) №1303/2013;   
Конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. 
Допустими дейности: 
1. Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед 
изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града 
спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”; 
2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми 
по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;  
3. Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с 
оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“; 
4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-
оценители за оценка на проектни предложения по процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“;  
5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на 
равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;  
6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики.  

 overnment.bg. 
 

Програма 
Интеррег-ИПП 

за трансгранично 
сътрудничество 

България-
Сърбия 

2014-2020 
 

Покана за 
кандидатстване 

No. 
2014TC16I5CB007 

– 2015 – 1 

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво 
развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в 
европейското пространство, чрез интелигентен икономически растеж, 
адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на 
обучение. 
Примерни допустими дейности: 
Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм: 
· Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност: 
  Опазване на природното и културното наследство, като например 
възстановяване и поддържане на обекти от историческо и културно 
значение;  
  Развитие на инфраструктурата в подкрепа на туристическите 
атракции и допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура, 

Размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ 
 
 
 
 
Специфична цел 1.1: 
300 000 – 600 000 
евро; 
 
 
 

Водещ партньор 
и/или партньор 
Като водещ партньор 
общината може да 
подаде 1 проектно 
предложение. Като 
партньор може да 
участва в максимум 3 
проектни 
предложения  
/или 1 проектно 
предложение като 
Водещ партньор и до 

18.01.2016 г. 
16:00 часа 

Министерство на 
регионалното 

развитие и 
благоустройствот

о, 
ул. „ Св. Св. 

Кирил и Методий" 
№ 17 - 19, зала 1.2 

1202 София, 
България 
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насърчаване на посещенията в туристическите атракции, включително 
рехабилитация на пътища за достъп; надграждане на комуналните услуги, 
свързани с природни, културни и исторически обекти за туризъм; малки 
туристически гранични пунктове и свързаните с тях съоръжения; детски 
площадки; развлекателни и спортни съоръжения; озеленяване; 
сигнализация и осветление; други подпомагащи съоръжения, обслужващи 
туристическата атракция и посетителите, и т.н. 
  Разработване на съвместни схеми за транспорт за достъп и 
приключенски маршрути (например трансграничен обществен транспорт 
до туристическите обекти; туристически пътеки и пътеки на здравето, 
катерене, езда и колоездене, и т.н.). 
  Развитие на туристическа атракция, достъпна за хора с 
увреждания (например насърчаване на промяната на точки за достъп, 
умивални, стъпала, транспортни средства, груби пътеки и т.н.). 
  Развитие на информационни съоръжения за достъп като инфо-
центрове и / или павильони, които да ръководят потенциални посетители; 
съвместни ГИС платформи; съвместни платформи за онлайн резервации, 
плащане и т.н. 
  Подкрепа на дейности за обществено осведомяване 
(информационни кампании), рекламиране на региона като туристическа 
дестинация. 
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт: 
  Разработване на съвместни трансгранични туристически 
дестинации (например стратегии за развитие и планове за действие въз 
основа на иновативни концепции за услуги и продукти; провеждане на 
съвместни изследвания върху търсенето на туристически услуги за нови 
туристически дестинации; приемане на планове за съвместно управление, 
гарантиращо, че туризмът не уврежда природните и културните ресурси; 
планове за  управление на риска на обекти на културното и природно 
наследство, изложени на климатичните промени; разработване на 
съвместни програми за мониторинг за измерване тенденции и въздействие, 
както и улесняване на адаптивно управление на природното, културно и 
историческо наследство в региона, и т.н.). 
  Развитие на устойчиви трансгранични туристически продукти и 
услуги (напр изследователски дейности за идентифициране на 
туристически продукти с потенциал за трансграничен брандинг; 
разработване на нови и иновативни туристически продукти и услуги, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специфична цел 1.2: 
100 000 – 200 000 
евро; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 проектни 
предложения като 
партньор. 
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развитие на местна марка на базата на природно, историческо и културно 
наследство на граничния регион; създаване на мрежи / клъстери / 
организации за управление на съвместни туристически продукти; 
създаване на мрежи за туристически иновации в граничната зона, и т.н.). 

 Съвместен маркетинг и реклама на трансгранични туристически 
дестинации и продукти (например съвместен анализ на на възприятието, с 
цел да се направи оценка на разбирането на клиентите за граничния регион 
като постоянна туристическа дестинация; прилагане на най-добри практики 
и насърчаване на туризма; подготовка и разпространение на информация и 
на рекламни материали; проучвания на въздействието на осъществените 
маркетингови и рекламни дейности; организиране на туристически 
изложения и панаири; визуализация на местния туристически продукт / 
марка / и / дестинации, включително 3D визуализация; мобилни 
приложения, социални мрежи, съобразени с интернет платформите , както 
и други иновативни инструменти; създаване на многоезични туристически 
онлайн платформи и т.н.). 
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа: 
  Подкрепа на дейности за информиране на обществеността и 
информационни услуги (например за повишаване на осведомеността 
относно стойностите на трансграничното културно, историческо и 
природно наследство, с включени съвместни прояви сред младежта; 
разпространение на подходяща информация за туристическите доставчици 
в граничния регион; организиране на туристически форуми за насърчаване 
на ефективна двустранна комуникация, участие и ангажиране на местните 
туристически агенции в разпознаване и решаване на общи проблеми; 
организиране на различни събития като конференции, форуми, семинари, 
платформи и мрежови срещи с цел подобряване на признаването и 
доверието сред съществуващите партньори и за да се гарантира 
ангажираността при формиране на политики на всички нива, и т.н.). 
  Дейности за изграждане на капацитет, насочени към местната 
общност и бизнеса (например услуги за обучение и консултантска 
подкрепа за туристически агенции / центрове за подобряване на уменията и 
производителността; организиране на онлайн форуми за обмен на добри 
практики в устойчивото управление на туризма; подкрепа 
сътрудничеството на публични и частни институции в съответните области 
на компетентност, и т.н.). 
  Организиране на съвместни мероприятия за насърчаване на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специфична цел 1.3: 
75 000 – 150 000 
евро; 
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трансграничното природно и културно наследство (например 
популяризиране и развитие на общи традиции в трансграничния регион; 
подкрепа за дейности в областта на културното многообразие, културен 
обмен и създаване на връзки между творческата индустрия, за да се 
увеличи културното многообразие; организиране на фестивали, изложби, 
представления и т.н.). 
Приоритетна ос 2. Младежи: 
· Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество: 
  Развитие на свързана с младежта дребномащабна 
инфраструктура, както и съоръжения за обучение и информационни 
дейности (например изграждане / реконструкция / рехабилитация / ремонт 
на инфраструктура и съоръжения, свързани с младежко обучение, с 
дейности за развлечение - например: съоръжения за читални, библиотеки, 
лаборатории, спортни съоръжения, кампуси; инвестиции, гарантиращи 
физическата достъпност на младежта до инфраструктура и съоръжения, 
свързани с образованието и отдиха; инвестиции в развитието и 
надграждането на информационни и комуникационни технологии и т.н.). 
  Развитие на дребномащабна инфраструктура за 
"предприемачество" (бизнес инкубатори, споделено работно пространство, 
стартиращи предприятия и "стартиращи гаражи", оборудване/ споделени 
доставки и т.н.). 
  Подкрепа за схеми за младежко предприемачество и инициативи 
(например инициативи за насърчаване обучението и подкрепа на младежки 
иновации, творчество и предприемачество; минидружества на учениците, 
училище-предприемач / бизнес дейности и мероприятия; симулационни 
игри [например компютърни игри]; обучение за бизнес умения, 
управленски и консултантски услуги, като например работилници и 
младежи корпоративни центрове, обучения по време на работа, семинари с 
подкрепящ ментор и бизнес коучинг, онлайн портали и уеб сайтове и др.; 
подкрепа за съвместни инициативи на пазара и изграждане на мрежи, вкл. 
за рекламни и маркетингови кампании за младежки предприемачи, 
насърчаване развитието на съвместни инициативи за научни изследвания и 
иновации, и т.н.). 

 Развитие на предприемачески компетенции в рамките на 
официалната образователна система (например подпомагане на проекти, 
които насърчават предприемачески умения, знания и нагласи на учениците 
в началните и средните училища; насърчаване на предприемачески 

 
 
 
 
 
 
 
Специфична цел 2.1: 
-инвестиционни 
проекти:  
300 000 – 600 000 
евро; 
-меки проекти: 
100 000 – 200 000 
евро; 
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дейности като: развитие и работа на ученически фирми, участие на 
ученически фирми от региона в състезания и панаири; развитие и 
прилагане на специфични обучителни програми за учители по различни 
теми в областта на предприемачеството). 
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи: 
  Подкрепа на инициативи на младежки мрежи като насърчаване на 
участието на младите хора в представителната демокрация и гражданското 
общество; трансгранични инициативи, насочени към борба с младежката 
бедност и социалното изключване; общностни инициативи за подкрепа и 
признаване стойността на младежкото доброволчество; подкрепа на 
младежкия капацитет и възможности за проява на креативност и на достъпа 
на младежта до култура; трансгранични инициативи за промоция на 
здравето и благосъстоянието на младите хора и т.н. 
  Подкрепа на дейности за информиране на обществеността 
(например кампании за повишаване на осведомеността за общите 
младежки проблеми и предизвикателства; организиране на различни 
събития като конференции, форуми, семинари, платформи и мрежови 
срещи с цел подобряване признаването и доверието сред съществуващите 
партньори и увереност за ангажимент за формиране на политики на всички 
равнища, и т.н.). 
Приоритетна ос 3. Околна среда: 
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска: 

 Създаване на съвместни системи за ранно предупреждение и 
управление на бедствия (например изследвания на действително 
прилаганите процедури, политики и мерки за защита при бедствия, 
превенция и прогнози; установяване на база за пространствени данни за 
оценка на риска от бедствия, съдържащи сухоземни, метеорологични и 
социологически характеристики; подготвяне на съвместни оценки на риска 
и картографирани стратегии, изготвяне на съвместни планове и процедури 
за реагиране при извънредни ситуации в отговор на инциденти и 
извънредни ситуации; разработване на съвместни протоколи и 
комуникационни канали за превенция на риска и управление на природни и 
причинени от човека бедствия. 
  Изграждане на капацитет, свързан с устойчивостта при бедствия 
(например провеждане на съвместни теоретично-тактически учения и 
полеви обучения за управление на извънредни ситуации; обучения в 
използването на ИКТ за управление на риска; обмен на опит и добри 
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практики, като например учебни посещения, кръгли маси, конференции; 
съвместни обучения и повишаване на осведомеността за устойчивост при 
бедствия на предоставящите обществени услуги и на населението 
(доброволци); мерки, свързани с комуникацията при риск и повишаване на 
осведомеността на населението, придружени със специфични 
образователни дейности, обмен на информация, тренировки и обучение за 
местното население; дейности за сътрудничество в рамките на районите на 
речните басейни, насърчаващи управление на риска при наводнения и т.н.). 
  Инвестиции в оборудване, свързано с устойчивостта на бедствия 
(например актуални информационно-комуникационни технически решения 
за предизвестяване на пожар и след противопожарните дейности; доставка 
на специализирано противопожарно оборудване; доставка на 
специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения и за 
интервенции по търсене и спасяване; доставка на система за въздушно 
наблюдение на повърхността и предаването на данни в реално време и 
т.н.); 
  Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции (напр. 
зелена инфраструктура за естествено задържане на вода: възстановяване на 
заливни тераси и влажни зони, залесяване, възстановяване на брегови 
извивки; прочистване на бреговете на реките; изграждане на съоръжения за 
защита от наводнения като диги и канали; залесяване на непостоянно 
уязвими терени; сечища при извънредни ситуации, и т.н.). 
Специфична цел 3.2. Опазване на природата: 
  Съвместни инициативи за сътрудничество, насочени към 
ефективното управление на защитени зони по Натура 2000 и други 
защитени територии (например разработване и изпълнение на съвместни 
планове за управление / координирани конкретни дейности за опазване на 
защитените зони, базирани на иновативни концепции; обмяна на опит и 
изграждане на капацитет на администрациите на защитените територии / 
зоните от Натура 2000; мерки за участието на общността, за управление на 
посетителите и за развитие на туризма; координиране планирането на 
управлението, изпълнението и оценката; обществената осведоменост за 
места от Натура 2000 и защитени територии, с помощта на например 
Национални екологични и селски мрежи или на Европейската мрежа за 
развитие на селските райони; и т.н.). 
  Съвместни инициативи по отношение опазването и 
подобряването на биологичното разнообразие, опазването на природата и 
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зелената инфраструктура (например съвместни инициативи, насочени към 
ефективното управление на природните ресурси; възстановителни 
дейности, насочени към постигането на благоприятен консервационен 
статус на видовете и природните местообитания, предмет на опазване в 
сформираната площ на защитените територии; образование и повишаване 
на информираността, както и мерки за изграждане на капацитет в областта 
на възстановяване и опазване на екосистемите, които трябва да са насочени 
предимно към младите хора в региона ТГС; запознаване с въвеждането на 
нисковъглеродни практики за адаптиране към изменението на климата и 
т.н.). 
  Опазване и подобряване качеството на почвите, въздуха и водите 
(например разработване на нови инструменти и концепции за управление, 
обвързани с регионалното развитие, с цел многофункционално използване 
на земите и почвите; инициативи за сътрудничество и разработване на 
мрежи за формиране на политики в областта на "въглеродната защита" и 
качество на въздуха, инструменти за интегрирани политики за 
пространствено развитие, планове за устойчива градска мобилност, 
стратегии и процеси за създаване на местни / регионални зони с ниски 
въглеродни емисии и региони за опазване на природата; дребни 
инфраструктурни инвестиции, предоставяне на съвременни доставки, както 
и повишаване на осведомеността и обучение за необходимостта от 
намаляване и рециклиране на отпадъците, от управлението на отпадъците и 
водите; повишаване на осведомеността относно защитата на почвите; 
действия за подобряване качеството на въздуха, сътрудничество, свързано 
с инициативи и работа в мрежа за справяне със замърсяването на водата, 
включително замърсяването на река Дунав и косвено замърсяване на Черно 
море и т.н.).  
  Изграждане на капацитет и насърчаване на инициативи 
(например предоставяне на обучение на местните и регионалните власти в 
областта на околната среда, управление на зони за отпадъци или защитени 
зони; създаване на мобилни експертни групи, които да помагат на 
регионите и градовете за решаване на екологични проблеми; създаване на 
мрежи за обмен на добри практики; създаване на мрежи на знанието за 
иновации в областта на устойчивото използване на общи природни 
ресурси; повишаване на информираността на всички нива  по въпроси, 
свързани с опазването на околната среда и природата). 

 


