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ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ЯЯ   
ЗЗАА  ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  

ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ППААРРТТННЬЬООРР    
  

Програма – 
приоритет, 
операция, 

бюджетна линия 

Цел и допустими дейности Допустими стойности на 
проекта, мин. /макс. 

Възможна роля на 
Общината – кандидат 

и/или партньор 

Краен срок 
за подаване 

на 
документите 

Процедура за 
подбор на проекти 
BG051PO001-5.1.04 
„Помощ в дома" 
по приоритетна ос 
5: „Социално 
включване и 
насърчаване на 
социалната 
икономика", 
област на 
интервенция 5.1. 
"Подкрепа на 
социалната 
икономика".  
 
ОП „Развитие на 
човешките 
ресурси” 

Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот 
и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или 
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. 
За целите на настоящата схема се оказва подкрепа за: 

 Създаване на Звена за услуги в домашна среда  - за разширяване  
дейността на съществуващи домашни социални патронажи. 

 Създаване на Центровете за услуги в домашна среда  - за населените 
места, в които няма развита социална услуга “Домашен социален 
патронаж”. 

  В Звената или в Центровете за услуги в домашна среда на лица с трайни 
увреждания, вкл. и деца, също и на възрастни хора с ограничения или 
невъзможност за самообслужване ще се предоставят три типа почасови 
услуги в домашна среда : 

 дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална 
насоченост; 

 дейности за социална подкрепа и социално включване и 
 помощ при комунално-битови дейности. 

Допустими проектни дейности: 
1. Подбор и наемане на персонал  (безработни лица на трудоспособна 

възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
или на професионална пенсия за рано пенсиониране)  на трудов договор в 
центровете и звената за услуги в домашна среда. Персоналът  може да включва: 

- персонал за управление на центъра/звеното; като наемането на 
управител се допуска само за центровете; 

- персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. 
2. Обучение на персонала – може да се включи въвеждащо и 

надграждащи обучения за персонала, предоставящ услуги в семейна среда. 
3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители. 

Мин. стойност 80 000 лв. 
Максимална стойност 
250 000 лв. 
 
Не се изисква 
съфинансиране от страна 
на кандидата. 
 
 

За създаване на Звено за 
услуги в домашна среда 
– кандидат е : 
1. Oбщинска структура 
или поделение на 
общината без 
самостоятелна 
правосубектност, 
създадена в 
съответствие с 
приложимото 
законодателство и 
предоставяща 
услугата„Домашен 
социален патронаж”  - 
като в този случай 
кандидат е 
съответната община. 
Документацията по 
кандидатстването се 
подписва от 
представляващия 
съответната общинска 
структура и от кмета на 
общината. 
или 
2. Общинска структура 
със самостоятелна 
правосубектност, 
вписана в регистъра на 

29.06.2012г., 
16.00 ч. – на 
хартиен 
носител / с 
номерирани, 
подписани и 
подвързани 
документи/ 
или по 
електронен 
път чрез 
Модула за 
електронни 
услуги на 
Информаци
онна 
система за 
управление 
на 
Структурни
те 
инструмент
и на ЕС в 
България. 
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4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се 
лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при 
хранене, при взимане на лекарства, помощ при извършване на 
рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, 
придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение, 
месторабота и др. 

5. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като 
пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от 
ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, 
извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с 
продукти на потребителя и др. 

6. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социално включване на 
обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални 
контакти, придружаване при посещения на културни прояви, помощ при писане 
на писма, заявления и др. и подаването им в съответните институции и др.  

7. Дейности по организация и управление на проекта; 
8. Дейности по информиране и публичност. 

ВАЖНО: 
1.Всички дейности трябва да приключат не по-късно от 31.10.2014 г. Реалната 
дейност на социалните предприятия – центрове/звена за услуги в домашна 
среда е препоръчително да бъде не по-малка от 12 месеца. Месечните 
възнаграждения за персонала в центровете/звената за услуги в домашна среда  
са допустими за плащане със средства на безвъзмездната финансова помощ за 
период до 12 месеца. 
2. В проекта не трябва да се залагат дейности и разходи за оценка на 
потребностите на желаещите да ползват социални услуги в домашна среда, тъй 
като тази дейност ще се извършва от съответната Дирекция „Социално 
подпомагане”. 
4. За предоставяните почасовите услуги потребителите заплащат такси, 
определени от съответната община по реда на Закона за местните данъци и 
такси. На етап кандидатстване е необходимо да се представи 
Наредба/тарифа/инструкция или друг еквивалентен документ на общината, 
указващ размера на таксите и начина на събирането им. Прогнозните приходи 
от такси  се посочват в приложение Б2, но не се включват в общата стойност на 
бюджета. На етап изпълнение на проекта, реалните приходи от такси се отчитат 
и се приспадат от сумата за плащане за съответното междинно или балансово 
плащане. 
5. Допустими са разходи за оборудване и обзавеждане на новосъздадени 
центрове/звена за услуги в домашна среда, които следва да са пряко свързани с 

Агенция за социално 
подпомагане като 
доставчик на 
социалната 
услуга„Домашен 
социален патронаж” 
преди 29.06.2012 г. 
     
За създаване на Център 
за услуги в домашна 
среда – кандидатът 
може да е общинско 
предприятие, създадено 
по реда на Закона за 
общинска собственост – 
доставчик на социални 
услуги.  
 
Не са допустими 
партньорства по 
проекта. Кандидатът 
участва самостоятелно, 
като може да подаде 
само 1 проектно 
предложение. 
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дейностите по проекта и да не надвишават 10% от допустими разходи по 
правилата на ЕСФ.  
6. На етап кандидатстване се прилага CV на ръководителя на проекта. В случай, 
че в екипа за управление на проекта 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. 
7. Не са допустими разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка 
и/или попълване на документите за кандидатстване. 
8.Ктм документите за кандидатстване се прилага решение на Общинския съвет 
за създаване на звено за услуги в домашна среда, към определен Домашен 
социален патронаж. 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Национална 
кампания „За 
чиста околна 
среда“ на тема: 
„Обичам 
природата – и аз 
участвам” 
Министерството на 
околната среда и 
водите и 
Предприятието за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 
(ПУДООС)  

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2012 г.“ е повишаване на 
екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на 
опазване на околната среда. Очаква се чрез реализираните дейности да се 
постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна 
нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на 
околната среда у гражданите. 
За общините и кметствата допустимите дейности са свързани с почистване на 
определени площи и тяхното залесяване и зацветяване, създаване и 
възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения 
и други.  
Към проектната документация следва да се приложат планове за 
местоположението на обектите, проекти за озеленяване и възстановяване на 
зони за отдих, протокол с имената и собственоръчни подписи на желаещите 
жители на населеното място да участват при изпълнение на проекта с 
доброволен труд.  
В случай, че Заявление за кандидатстване в кампанията се подава директно от  
Кмет на Кметство, е необходимо да бъде представено пълномощно от Кмета на 
съответната Община или решение на Общински Съвет на Общината даващо 
правомощия на Кмета на Кметството за кандидатстване с проектно 
предложение. 
За училищата и детските градини допустимите разходи са за подготвяне и 
изработване на информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране 
на екологични събития, оборудване и учебни пособия, създаване на еко-кът и 
други. Проектите трябва да са свързани пряко с учебния и / или възпитателен 
процес в съответното учебно заведение и предвидения учебен материал в раздел 
природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, 
биоразнообразие и други.  

до 10 000 лева – за общини 
и кметства; 
 
до 5 000 лева – за 
училища, детски градини 
и обединени детски 
комплекси. 
 
Не се изисква 
съфинансиране от 
конкретния бенефициент. 
 

Общини и кметства от 
цялата страна, училища, 
детски градини и 
обединени детски 
комплекси 

20 април 
2012 г. - да е 
получено по 
пощата с 
обратна 
разписка 



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 10.04.2012г. 
Изготвил: Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” 

4 

Допълнителна информация относно Кампанията „За чиста околна среда – 2012 
г.” може да се получи от ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652, 
също и от сайта www.pudoos.bg. 

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 
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 
(4) Дейности за разпространение на информация и публичност 
(5) 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 

Максимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ : 336 
000,00 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 октомври 
2012 г. 
в 16.00 ч. 
местно 
време. 
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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; 
 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 

Приоритетна ос І 
„Добро 
управление”, 

Цел на процедурата: Подобряване на ефективността на държавната 
администрация чрез стимулиране на организационното развитие на 
административните структури. 

Мин. 50 000 лева 
Макс. 200 000 лева 
 

Допустими кандидати 
по настоящата покана 
са общинските 

17.04.2012г., 
17:30 ч. 
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подприоритет 1.1 
„Ефективна 
структура на 
държавната 
администрация”, 
бюджетна линия 
BG051PO002/12/1.1-
04 
Оперативна 
програма 
Административен 
капацитет 

Специфична цел: Оптимизиране на структурата на общинските администрации 
за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. 
Допустими дейности: Прилагане на Единната методология за функционален 
анализ и идентифициране на проблемните области; планиране и предприемане 
на мерки, включително предложения за необходими промени в нормативната 
уредба и устройствените правилници в рамките на техните правомощия, за 
преразпределяне на функциите и дейностите – с цел избягване на дублиране, 
обединяване на структури, прехвърляне на дейности; подобряване на 
организацията, работните процеси и координацията в рамките на 
административната структура и др. свързани дейности.  
Примерни допустими дейности: 
 Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната 
методология за провеждане на функционален анализ в държавната 
администрация, включително:  

- Анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на 
ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за 
действие за оптимизиране на функциите и организационно 
преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, 
ефикасността и икономичността от дейността на администрациите; 
- Провеждане на информационни кампании за заинтересованите 
страни, свързани с извършвания функционален анализ. 

 Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и 
други документи и в устройствените правилници на администрациите, ако е 
необходимо; 
 Дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции 
и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока 
ефективност, ефикасно и икономичност от дейността; 
 Дейности за подобряване на организацията, работните процеси и 
координацията в рамките на една административна структура чрез: 

- разработване/ усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и 
процедури; 
- разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на 
конкретни функции, за управление и развитие на организацията; 
- въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за 
управление на промените; 
- въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността 
на административните структури; 
- разработване на индикатори и системи за измерване и управление на 
изпълнението, и др. 

 Дейности за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от 

По настоящата процедура 
не се изисква 
съфинансиране на 
проекта от страна на 
кандидата. 

администрации.  
 
Кандидатите могат да 
представят само едно 
проектно предложение 
по настоящата 
процедура.  
Общинска 
администрация може да 
участва като партньор 
само в едно проектно 
предложение. 
Общинска 
администрация не може 
да бъде едновременно 
кандидат и партньор 
по различни проектни 
предложения. 
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функционалния анализ; 
 Провеждане на конференции, семинари, кръгли маси, дискусии; 
 Организиране и провеждане на необходими работни срещи, работни 
групи и др.;  
 Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с провеждания 
функционален анализ, ако това е необходимо и обосновано; разходите за тях 
трябва да са до 10% от общите допустими разходи по проекта; 
 Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, 
дейности и резултати на проекта. 
Важно:  
1. Проектните предложения по настоящата процедура трябва да включват 
извършване на функционален анализ съгласно Единната методология за 
функционален анализ. Функционалният анализ следва да е основата на 
останалите дейности в проектното предложение. 
2. С цел постигане на по-голям ефект от настоящата процедура за гражданите се 
насърчават проектни предложения, подадени от администрации, обхващащи 
население от над 50 000 дущи, както и проектни предложения, подадени в 
партньорство между две или повече общински администрации.  
3. Към документите за кандидатстване, когато кандидатът е община, 
задължително се прилага Решение на Общинския съвет за одобряване на 
Споразумение за общинско сътрудничество с партньора за кандидатстване по 
проекта, съгласно чл.59 и сл. от ЗМСМА. Същото важи и когато Общината е в 
ролята на партньор. 
Продължителност на изпълнение на проекта: 18 месеца. 
Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната 
администрация и Наръчник за прилагането й – достъпни на 
http://saveti.government.bg/web/cc_203/4 

Оперативна 
програма 
“Развитие на 
човешките 
ресурси” 2007-2013 
Схема 
BG051PO001-4.1.05 
“Образователна 
интеграция на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства” 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ има за цел да подпомогне по-
успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от 
етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до 
образование и обучение; засилване на мотивацията за участие в образователния 
процес; допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският 
език не е майчин. 
Ще се финансират следните дейности: 
1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и 
училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта: осигуряване 
на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, 
дидактически материали, образователен софтуер; подходящи за възрастта 
съоръжения и материали за обучение; игри; подобряване състоянието на 
сградния фонд. 

Мин. стойност 50 000 лв. 
Максимална стойност 
390 000 лв. 
Не се изисква 
съфинансиране от страна на 
кандидата. 

Кандидат или партньор 
на училища, детски 
градини, висши 
училища и организации 
с нестопанска цел. 
В случаите, когато 
кандидатът е община, 
тя трябва задължително 
да има за партньор 
училище/-а или детска 
градина/-и. 
Всеки кандидат може да 
подаде само 1 проектно 

Срок: текущ – 
до 09.07.2012г. 
, като 
Договарящия
т орган може 
да спре 
приемането 
на проекти 
при 
изчерпване на 
предвидения 
бюджет на 
операцията. 
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2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски 
училища(вкл.транспортирането им от ромските населени 
места/квартали/махали до училище). 
3.Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес: 
разработване на планове/програми и провеждане на допълнителни занятия с 
деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище; 
допълнителна подготовка на деца от етнически малцинства в детските градини 
за постъпване в първи клас; адаптация на деца в детските градини и училища, за 
които българският език не е майчин, чрез съвместни познавателни дейности с 
деца от други етноси: посещения на театри, музеи, екскурзии и др.; работа с 
родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни 
занятия. 
4.Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност 
на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в 
интеграционна мултикултурна среда: създаване на клубове по интереси;, 
сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на 
културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации: 
изкуства; традиционни занаяти; проучвания, провеждани от деца и ученици, 
свързани с културната им идентичност. 
5.Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо 
пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от 
малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските 
градини, за които българският език не е майчин. 
6.Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в 
мултикултурна среда: допълнителна квалификация на педагогически 
специалисти, свързана с методи за възпитание и обучение в мултикултурна 
среда; обучение на педагогически специалисти, свързани с интерактивни 
билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които 
българският език не е майчин. 
7.Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа 
толерантност в детските градини и училищата.  

предложение. 
Всяка организация 
може да участва като 
партньор в повече от 1 
проект 

 

 


