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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 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на 

бедността и 

насърчаване на 

социалното 

включване”  

Процедура за 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ: 

BG05M9ОP001-

2.002 

„НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ”  

  

Настоящата процедура има за цел подобряване качеството на живот и 

на достъпа до услуги за социално включване в отговор на 

комплексните потребности, включително и здравни, на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел 

преодоляването на последиците от социалното изключване и 

бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави 

възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които 

полагат грижи за близките си с увреждания.  

Допустими дейности: 

1.Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните 

потребности на човека в неравностойно положение въз основа на 

индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на 

съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни 

услуги;  

2. Обучение на персонала за предоставяне на услугите;  

3.Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или 

супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;  

4.Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за 

потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;  

5.Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в 

случай на необходимост;  

6.Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда; 

Минимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ: 

80 000 лева. 
Максимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ: 

500 000 лева. 

 

Не се изисква 

съфинансиране от 

страна на кандидата, но 

съгласно чл. 6.6. от 

специалните условия на 

Договора за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ „Конкретният 

бенефициент се 

задължава да поддържа 

услуги за социално 

включване в общността 

или в домашна среда, 

за срок не по-малко от 

6 месеца, без 

прекъсване, след 

Общината е 

кандидат.  

Тя може да 

кандидатства 

самостоятелно или в 

партньорство с 

доставчици на 

социални услуги; с 

неправителствени 

организации, които 

да притежават 

съответни 

лицензионни 

/регистрационни 

документи съгласно 

българското 

законодателство за 

сходна услуга; общо 

за приключилите две 

предходни финансови 

години, Партньорът 

да разполага с 

финансов ресурс 

(съгласно приложени 

ОПР и Счетоводен 

баланс) равен или по-

Проектните 

предложения 

следва да бъдат 

представени в 

рамките на 3 

срока за 

кандидатстване: 

  

- до 10 юни 2015 

г., 23,59 часа;  
 

- до 10 юли 2015 

г., 23,59 часа;  
 

- до 06 януари 

2016 г., 23,59 

часа.  
 

Проектните 

предложения по 

настоящата 

процедура на 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 
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7.Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване, които да са  

свързани с преките дейности по проекта (предоставянето на услугите) 

– до 10% от преките допустими разходи;  

8.Дейности за организация и управление на проекта – до 10% от 

общите допустими разходи по проекта;   

9.Дейности по информиране и публичност.  

ВАЖНО: 

1.Всяко проектно предложение трябва задължително да включва 

дейности 1, 2, 3 и 4;  8 и 9. 

2.Конкретният бенефициент е длъжен да сключи договорите с 

изпълнители до 12 месеца от датата на влизане в сила на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Неспазването на посочения срок може да доведе до прекратяване от 

страна на УО на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ.  

3.Не са допустими ремонти на сгради/помещения, които са били 

ремонтирани по други процедури на ОП РЧР 2007-2013, със средства 

от националния бюджет или други финансови източници с цел 

избягване на двойно финансиране.  

4.Кандидатът (община или район на община) следва да представи 

Решение на Общинския съвет за:  

- подаване на проектно предложение по настоящата процедура;  

- създаване на нов Център или подкрепа за дейността на Център/звено, 

създаден по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда;  

- поддържане на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след 

одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на 

непредвидени обстоятелства.  

5.Когато Община кандидатства в партньорство, трябва задължително 

да представи и Решение на Общинския съвет за одобряване на 

споразумение за общинско сътрудничество, с партньора/ите по 

проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.  

6.Когато в проектното предложение са предвидени дейности за текущ 

ремонт, кандидатът трябва да представи Решение на Общинския съвет 

за предоставяне на сградата/помещенията за нуждите на Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

одобряване на 

окончателния доклад 

по проекта, с 

изключение на 

непредвидени 

обстоятелства. Срокът 

продължава да тече 

след отпадането им”. 
 

 

 

голям от 20% от 

стойността на 

прогнозните средства, 

които партньорът ще 

разходва по проекта.  

 

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.

government.bg  
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или в домашна среда, с което да гарантира:  

 сградата/помещенията се предоставят за срока на изпълнение на 

проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на 

одобряване на окончателния доклад по проекта;  

 сградата/помещенията са общинска собственост или са 

предоставени на общината за ползване със специален документ за 

срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, 

считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта 

(акт, заповед, договор и др.).  

7.Когато се кандидатства с партньор/и, кандидатът следва да 

представи доказателства, че всеки партньор е избран на база публична 

и прозрачна процедура за подбор, гарантираща свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички 

организации, които биха желали да участват в изпълнението на 

проекта като партньори.  

8.Проектното предложение ще бъде връщано на Конкретния 

бенефициент за коригиране, ако партньорът/ите /ако е приложимо/ не 

отговарят на правилата в областта на минималните помощи по 

отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ.  

9.Дейностите по проекта следва да приключат до 31 декември 2017 г., 

като минималната продължителност на предоставяне на услугите 

следва да бъде 18 месеца.  

10.Лицата от целевата група, които ползват услуги по процедура 

„Нови алтернативи” следва да бъдат включени в дейностите по 

настоящата процедура. За целта през м. март 2016 г., след 

приключване предоставянето на услугите по „Нови алтернативи”, 

трябва да се направи нова оценка на потребностите на ползвателите.  

Едни и същи лица, представители на целевата група, не могат да 

получават едни и същи услуги едновременно по настоящата процедура 

и по операция „Нови алтернативи“.  

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 

Програма 

INTERREG V-A 

Румъния – 

Приоритетна ос 1: Един добре свързан регион 
Специфична цел 1.1 Подобряване на процеса за планиране, развитие и 

координиране на трансграничните транспортни системи за 

осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T  

Специфична цел 1.2 Повишаване сигурността на транспорта по 

Специфична цел 1.1 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 

1 960 000 – 19 557 000 

Кандидат и/или 

партньор 

Проекти с „меки“ 

мерки - 30 юни 

2015 г. За проекти 

с инвестиционни 

мерки в областта 
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България речните и морски пътища 

Списък на показателните дейности: 

• Подобряване на второстепенните и третостепенните 

трансгранични възлови връзки към инфраструктурата TEN-T (т.е 

подобряване/построяване на велосипедни маршрути, велосипедни 

алеи, построяване и модернизиране на пътната инфраструктура); 

• Инвестиране (инфраструктура и оборудване) за подобряване 

на товарния и пътнически речен или морски транспорт на 

трансгранично ниво; 

• Трансгранично развитие/решения, базирани на съвместни 

дейности, планове за мениджмънт, стратегии, предпроектни 

проучвания, оценки за въздействието върху околната среда и др. 

свързани със строителни работи за обществена инфраструктура (водни 

пътища, пътища и др.);  

• Улеснявайки трансграничното сътрудничество между 

доставчици на пътна и транспортна информация и услуги с добавена 

стойност за подобряване на местния обществен транспорт в 

трансграничната зона и на връзката между два града; 

• Повишаване на осведомеността относно значението на 

развитието и подобряването на транспортните системи, щадящи 

околната среда в трансграничния регион;  

• Разработване на интегрирани планове и мерки с цел 

подобряване на условията за плаване за общия сектор на река Дунав и 

Черно море в трансграничния регион;  

• Разработване и изпълнение на съвместни координирани 

стратегии, инструменти и пилотни приложения за подобряване на 

развитието на мултимодалните възли и пристанищни услуги. 

Само пътища с трансгранично влияние и свързващи второстепенните и 

третостепенните възли към TEN-T инфраструктурата (частична или 

цялостна) ще бъдат финансирани! Директната връзка получава 

допълнителни точки в процеса на оценяване (2)! 

Второстепенни възли - Второстепенните възли имат разклоняващи се 

или трансгранични точки на частичните или цялостните мрежи и 

осигуряват на представляващите ги градове (най-малко с регионално 

значение) и/или мултимодални връзки  

Третостепенни възли - Третостепенните връзки са градски зони 

лева 

 

Специфична цел 1.2 

„Меки” мерки: 488 925 – 

3 910 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 15 650 000 лева 

 

 

85% ЕФРР, 13% 

национално 

съфинансиране, 2% 

собствено участие  

 

на транспорта, 

околната среда, 

извънредните 

ситуации - до 30 

септември 2015 

година. 
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(регионални градове, малки и големи градове), осигуряващи работа и 

публични и частни услуги (т.е. училища, здравни или социални 

услуги, бюро по труда, банки) извън техните административни 

граници и/или места на мултимодални възли.  

Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 

месеца 

Програма 

INTERREG V-A 

Румъния – 

България 

Приоритетна ос 2: Един зелен регион 

Специфична цел 2.1 Подобряване на устойчивото ползване на 

ресурсите и природното и културно наследство  

Специфична цел 2.2 Подобряване на устойчивото управление на 

екосистемите от трансграничната зона  

Списък на показателните дейности: 

• Подкрепа за популяризиране и използване на потенциала на 

културно/природно наследство чрез инвестиции в съвместна и 

устойчива туристическа инфраструктура;  

• Модернизиране/строителство на пътища до точки от интерес 

за природното и културно наследство, който ще са част от 

туристическия трансграничен продукт;  

• Реконструкция на културната инфраструктура, възстановяване 

и популяризиране на културните паметници основани на релевантни 

трансгранични стратегии/концепции;  

• Съхраняване, популяризиране и развитие на нематериалното 

културно наследство, главно чрез културни събития с трансгранично 

измерение; 

• Развитие на съвместни туристически продукти и услуги, 

базирани на природното и културно наследство и съвместно 

популяризиране;  

• Подкрепа и популяризиране на трансграничните инструменти 

относно зелената инфраструктура (т.е. градските зелени площи, 

коридори, свързващи местообитанията);  

• Защита/съхранение/наблюдение на екосистемите и по-

специално обектите от НАТУРА 2000 чрез закупуване на 

необходимото оборудване;  

• Подготовка и изпълнение на съвместните изследвания, 

проучвания, стратегии, планове относно обектите НАТУРА 2000; 

• Съвместно обявяване и управление на защитените зони и 

Специфична цел 2.1 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 

 

Специфична цел 2.2 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 

 

 

85% ЕФРР, 13% 

национално 

съфинансиране, 2% 

собствено участие  
 

Кандидат и/или 

партньор 

Проекти с „меки“ 

мерки - 30 юни 

2015 г. За проекти 

с инвестиционни 

мерки в областта 

на транспорта, 

околната среда, 

извънредните 

ситуации - до 30 

септември 2015 

година. 
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видове от мрежата НАТУРА 2000. 

Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 

месеца 

Програма 

INTERREG V-A 

Румъния – 

България 

Приоритетна ос 3: Един сигурен регион   
Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска 

в трансграничната зона  

Списък на показателните дейности: 

• Наземни подобрения на региони с висока и средна степен на 

риск на опасност за предпочитане с решения, основани на природните 

екосистеми (включително: оздравяване и залесяване на речните 

брегове, построяване на речна или брегова защитна инфраструктура, 

построяване на речна и брегова защита (диги, язовири), 

залесяване/повторно залесяване на терените, неподложени на 

проливни дъждове, намаляване на високия риск от опустиняване и 

високия риск от суша, повторно залесяване на заливни гори);  

• Подкрепа и популяризиране на инвестициите в зелена 

инфраструктура, която спомага за намаляване риска и намаляване 

силата на бедствията;  

• Измерване/наблюдение на параметрите на средата, които имат 

значение за ранното предупреждение и ефективните мерки за 

намаляване (т.е. нива на емисиите, чистота на водата, анализи на 

проби от почвата и водата и др.), чрез закупуване на съвместно 

оборудване и оценка на резултатите; 

• Повишаване на координацията и ефикасната реакция на 

властите в извънредни ситуации, причинени от природни бедствия 

(наводнения, пожари, горещи вълни, земетресения, бури), както и 

създаване на общи правила/законодателство за обезлесяването и 

строителството в зоните, повлияни от природни и обусловени от 

човешката дейност рискове;  

• Изработване на съвместни подробни карти и бази данни, 

показващи природните и технологичните рискове и терените, 

използвани за регионално планиране от властите, агенциите за околна 

среда и службите за извънредни ситуации; 

Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 

Специфична цел 3.1 

„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 

 

 

85% ЕФРР, 13% 

национално 

съфинансиране, 2% 

собствено участие  
 

Кандидат и/или 

партньор 

Проекти с „меки“ 

мерки - 30 юни 

2015 г. За проекти 

с инвестиционни 

мерки в областта 

на транспорта, 

околната среда, 

извънредните 

ситуации - до 30 

септември 2015 

година. 



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 12.05.2015 г. 

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

7 

месеца 

ОП за храни и/или 

основно материално 

подпомагане 2014-

2020, съфинансирана 

от Фонда за 

европейско 

подпомагане на най-

нуждаещите се лица 

Операция Тип 3: 

Осигуряване на 

топъл обяд 

Процедура на 

директно 

предоставяне на БФП 

2014BG05FMOP001-

03.01 „Осигуряване 

на топъл обяд” – 

2015г. 

Обща цел на операцията: Операцията допринася за постигане общата цел 

на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в 

бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на 

основно материално лишение. 

Конкретни цели:  

1. Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата 

национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде 

гарантирана дейността трапезариите в летния период от годината, за който не 

е осигурено национално финансиране. 

2. Подкрепа за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване 

на нуждаещите се лица, в общините, които не са финансирани от фонд 

„Социална закрила“. 

Допустими дейности: 

• Закупуване на хранителни продукти. 

• Осигуряване на топъл обяд. 

• Предоставяне на съпътстващи мерки. 

Общата продължителност на операцията е до 31.12.2015г.  

 

За целите на операцията 

не се определя минимален 

и максимален размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ.  

Операция тип 3 

„Осигуряване на топъл 

обяд” се реализира от 

общини и райони на 

общини на 

територията на 

Република България, 

които в съответствие с 

разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 

223/2014 на 

Европейския парламент 

и на Съвета се 

определят като 

ПАРТНЬОРСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

Процедурата е с 

постоянен прием на 

заявления за 

финансиране. В 

рамките на общата 

продължителност 

на операцията - до 

31.12.2015г., 

заявления за 

финансиране 

могат да бъдат 

подавани не по- 

късно от 

31.08.2015г. 

Финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 2009-

2014 

Министерство на 

енергетиката 

Програма BG04 

„Енергийна 

ефективност и 

възобновяема 

енергия“ 

Грантова схема 

BG04-04-05 

Основната цел на поканата е изграждане на административния 

капацитет на държавни и общински власти и институции да планират 

и изпълняват мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия 

чрез предоставяне на обучения и консултации . 

Допустими дейности: 

1.Подкрепа/консултации на персонала/държавни служители на 

общински и държавни органи, отговорни за планиране и прилагане на 

мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в обществени 

сгради в съответствие с директивите на ЕС. 

2. Предоставяне на обучение по най-малко 5 теми (маркирани с *; 

обучението не е се ограничава само с изброеното: 

- Управление на енергията в сградите *; 

- Енергийни стандарти (ISO 50001 и т.н.); 

- Разработване на Планове за действие в съответствие с националното 

законодателство  и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в 

от 30 000 евро 

до 100 000 евро 

Безвъзмездната 

финансова помощ за 

един проект е до 100 % 

от общата стойност на 

проекта. 

Безвъзмездната помощ 

се изразява в подкрепа на 

държавната и общинска 

администрация, за да 

получат необходимото 

обучение в областта на 

енергийната ефективност 

и възобновяемите 

Общината може да 

бъде партньор. 

 
Изисква се Решение 

на Общинския съвет  

за одобряване на 

Споразумение за 

сътрудничество с 

оглед участие на 

Общината в проекта 

в качеството ú на 

партньор в 

съответствие с член 

59 -61 от ЗМСМА. 

 

15 май 2015 г., 

16:30 часа местно 

време. 
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„Повишаване на 

административния 

капацитет и 

информираността 

за енергийна 

ефективност и 

възобновяема 

енергия” 

сгради; 

- Отчитане на изпълнението на планове за действие *; 

- Възможни мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в 

обществения транспорт; 

- Основни познания за обследване на енергийна ефективност *; 

- Договори за енергийна ефективност *; 

- Законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията 

от възобновяеми източници; 

- Най-добри практики по отношение на мерки за енергийна 

ефективност в сгради; 

- Най-добри практики в използването на възобновяеми енергийни 

източници в сгради и т.н.; 

- Решения на казуси; 

3.Информационна кампания за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни решения. 

4. Консултантски услуги / обучение, предоставени от партньор от 

страните – донори - обмяна на опит, знания, ноу-хау и най-добри 

практики в управлението на експертно ниво. 

Важно: 

1.Партньорство между държавни структури от България и от страните-

донори (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) са основен елемент, 

особено в посочените приоритетни области, в които държавите донори 

допринасят специално с опит и ноу-хау. 

Допуска се и самостоятелно кандидатстване, но само проектите с 

участници от страните – донори ще получат допълнителни точки при 

оценка на проектите. 

2.Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта се представят 

едновременно на български и на английски език. 

3.В подкрепа за изготвяне на проектни предложения и/или търсене на 

партньори от страна на донорите би могло да се използва Фондът за 

двустранни отношения, който ще предоставя средства по тази покана, 

считано от датата на публикуването на настоящата обява. 

енергийни източници, 

без да плащат за тази цел 

от собствените си 

бюджети. 

 

Кандидати  по 

проекта могат да  

бъдат Университети и 

образователни 

институции и 

дружества за 

енергийни услуги, 

които имат опит 

последните 3 год. в 

провеждане на 

обучения. 

 

С приоритет са 

проекти в 

сътрудничество с 

партньори от 

страните – донори 

(Норвегия, 

Лихтенщайн и 

Исландия). 

 


