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

ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ППААРРТТННЬЬООРР    
  

Програма – 

приоритет, 

операция, 

бюджетна линия 

Цел и допустими дейности 
Допустими стойности на 

проекта, мин. /макс. 

Възможна роля на 

Общината – кандидат 

и/или партньор 

Краен срок за 

подаване на 

документите 

Финансов 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 2009-

2014 г. (ФМ на 

ЕИП) 

Програма „Деца и 

младежи в риск” 

Компонент 1 – 

Грижа за младежи 

в риск 

Целта на програма „Деца и младежи в риск” е да допринесе за подобряване на 

благосъстоянието на децата и младежите в риск.  

Основна цел на компонент 1 е да се създадат младежки центрове чрез 

изграждане/модернизация на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги 

за младежи в риск или неравностойно положение, които да отговарят на 

определени изисквания за получаване на Знак за качество, съвременен стандарт 

на Съвета на Европа за Младежки центрове. 

Финансираните проекти трябва да съдържат най-малко следните дейности: 

1.Подготовка за кандидатстване за Знак за качество на Съвета на Европа. 

Центровете насърчават мултикултурния подход, демократично гражданство, 

участие на обществеността, но също и в управлението и програмите; 

2.Общите дейности ще включват младежи, включително такива в риск от 

социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически 

групи.  

3.Целенасочени дейности към ромски деца и млади хора в неравностойно 

положение (поне 25% от общия дял да бъде насочен към непривилегированите 

млади хора); 

4.Наемане на поне двама ромски медиатори. Ромските медиатори ще бъдат 

подготвени да работят и обучени по третия компонент – Изграждане на 

капацитет; 

5.Дейностите трябва да бъдат не само в центъра за обучение, но също така и 

сред общността; 

6.Предлаганите мерки ще бъдат насочвани към териториално-административни 

области с най-голям дял на ромско население; 

7.Ще бъдат подготвени и изпълнени пакети за свободно време, културни, 

граждански и образователни дейности, атрактивни за децата и младежите в 

риск; 

8.Ще бъде обърнато специално внимание към реинтеграцията на отпадналите от 

образователната система; 

9.Ще бъде стимулирано участието на семейството, общините, 

Минимална стойност: 

1 000 000 евро. 

Максимална стойност : 

1 500 000 евро 

 

Не се изисква 

съфинансиране от страна на 

кандидата. 

 

Допустими кандидати 

по Компонент 1 са 

общини, които са 

областни центрове на 

територията на 

Република България и 

при копито над 10% от 

населението е ромска 

етническа група и/или 

социално уязвими 

групи, съгласно данни 

на НСИ или други 

представителни извадки 

(представяне на анализ). 

 

Допустими партньори 

по Компонент 1 могат 

да бъдат всички 

публични институции, 

общини и НПО от 

България. Препоръчват 

се партньорствата с 

норвежките 

юридически лица. 

Партньорското 

споразумение, съгласно 

изискванията на 

Регулациите на ФМ на 

ЕИП, следва да бъде 

30.04. 2013 г. 

17:30 ч. 
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неправителствените организации и всички заинтересовани страни на местно 

ниво; 

10.Средствата за строително-ремонтни дейности и оборудване следва да бъдат в 

рамките на 65%; 

11.Дейностите за информация и публичност са задължителни; 

12.Изграждането на партньорство с неправителствени организации, 

включително НПО от страните-донори е силно препоръчително; 

13.Анализ на младежта в местните общности и идентифициране на рисковите 

групи и рисковете за развитието на младите хора, както и на техните нужди от 

адекватни услуги; 

14.Разработване на инициативи за социално включване на децата и младите 

хора, включително и тези в риск, особено представителите на хората в 

неравностойно положение, включително ромската етническа група. 

15.Изграждане/приспособяване на жилищни помещения, съобразно 

националните стандарти за пожарна безопасност, безопасност на труда, 

достъпност и хигиенни условия с оглед възможността за настаняване на 

минимум 35 участници. 

ВАЖНО: 

1.Проектните предложения трябва да съдържат аргументи и доказателства за 

обхващане на поне 100 човека от целевата група „младежи от местните 

общности на възраст от 15 до 29 години” в дейностите по проекта.  

2.Обхванатите млади хора трябва да са завършили поне едно неформално 

обучение, включено в проектните дейности. 

3.От включените младежи процентът на младежи в неравностойно положение, 

включително роми трябва да бъде поне 25%.  

4.При отчитане на индикаторите се взима предвид и процентното съотношение 

мъже/жени. 

5.Бенефициентът следва да предвиди в проектното предложение минимум 5 

младежки работници и минимум 2 ромски медиатори, които ще бъдат 

постоянен персонал в Младежкия център и ще бъдат обучени по Компонент 3 

на програмата.  

6.Проектното предложение трябва да бъде изготвено на английски език. 

7.Кандидатите следва да бъдат запознати и да се съобразяват с изискванията на 

следните документи при подготвяне на формуляра за кандидатстване:  

- Меморандумът за разбирателство за изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009 -2014, сключен между 

Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България; 

- Протокол 38б към Споразумението за ЕИП относно Финансов механизъм на 

ЕИП 2009-2014; 

- Регламентът за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското 

подписано преди 

подаване на 

документите за 

кандидатстване. 

Проекти с партньори от 

страните-донори ще 

получават 

допълнителни точки 

при оценяването. 
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икономическо пространство 2009 -2014 (наричан Регламента); 

- Споразумението за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство; 

- Наръчникът за укрепване на двустранните взаимоотношения; 

- Наръчникът за комуникация и публичност; 

- Наръчникът за разработка на комуникационен план. 

Описаните документи са достъпни на страницата на ФМ на ЕИП: 

http://eeagrants.org/. 

8.Ако строително-монтажните работи се извършват върху / в сгради – общинска 

собственост, към документите се прилага: 

Решение на Общинския съвет за кандидатстване с проект по Компонент 1 

„Младежи в Риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”,  с което се 

декларира,  че предназначението на сградата / помещенията,  обект на 

финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 

години след приключване на дейностите по проекта; 

9.Ако строително-монтажните работи се извършват върху / в сгради – държавна 

собственост: 

Решение на собственика за кандидатстване с проект по Компонент 1 „Младежи 

в Риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, с което се декларира, че 

предназначението на сградата / помещенията, които са обект на финансиране по 

проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след 

приключване на проекта; 

10.Проектните партньори могат се избират с помощта на съответните държавни 

и неправителствени органи в страните-донори (Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн): напр. норвежкото Министерство на децата, равенството и 

социалното включване, Службата за образование в Лихтенщайн и 

Министерство на образованието, науката и културата на Исландия, както и 

други подходящи институции. Предвиден е Фонд за подкрепа на двустранните 

взаимоотношения, насочен към създаване и укрепване на партньорство със 

страните-донори; 

11.За планираните строителни/ремонтни работи е необходимо наличие на 

технически/работен проект съгласно ЗУТ. Задължение на кандидата е да 

представи към Формуляра за кандидатстване инвестиционния проект в целия 

му наличен обем (чертежи, количествено-стойностна сметка, техническа 

спецификация и др.) и свързаната с него налична документация (съгласувания, 

одобрения и разрешения и др.). В случаите, когато строително-монтажните 

работи не изискват такъв проект съгласно ЗУТ, към формуляра за 

кандидатстване трябва да се представи архитектурен план на сградата – обект 

на интервенция и съответните помещения, които ще се 

ремонтират/реконструират/обновяват, обяснителна записка и индикативна 
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количествено-стойностна сметка по видове работи. 

 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Оперативна 

програма 

„Развитие на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика 2007-

2013” 

Приоритетна ос 2: 

„Повишаване 

ефективността на 

предприятията и 

развитие на 

благоприятна 

бизнес среда”, 

Област на 

въздействие 2.4: 

„Насърчаване на 

бизнес 

кооперирането и 

клъстерите”, 

Oперация 2.4.1: 

„Насърчаване на 

бизнес 

кооперирането и 

клъстерите” 

Бюджетна линия 

BG161PO003-2.4.02 

„Подкрепа за 

развитието на 

клъстерите в 

България” 

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и 

развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на 

конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на 

подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски 

капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на 

пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и 

насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи 

клъстерни дейности. 

Настоящата процедура за подбор на проекти е насочена към осигуряването на 

подкрепа за развитието на съществуващи или новосъздадени клъстери, чрез 

изпълнението на дейности в рамките на следните допустими компоненти: 

По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на 

клъстера” допустими са следните дейности:  

• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло 

на клъстера - осигуряване на необходимия персонал за управление и 

координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване; Повишаване на 

капацитета на административното тяло  на клъстера за управление и 

координация на клъстера - участие в семинари, обучения, конференции, 

информационни събития, обмен на опит, добри практики и др. за постоянния 

персонал, ангажиран с управлението и координацията на клъстера; 

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата 

процедура; Визуализация на проекта и Одит на проекта. 

По Компонент 2 „Дейности за привличане на нови членове в клъстера” 

допустими са следните дейности:  

• Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и 

привличане на нови членове: 

- Организиране, провеждане и участие в събития за представяне на клъстера, 

насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към 

привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера; 

• Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг: 

- Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в 

страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, 

инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай 

Максималният размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ е  

2 000 000 (два милиона) 

лева. 

 

Минималният размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ е  

100 000 (сто хиляди) лева. 

Максималният интензитет 

на безвъзмездната 

финансова помощ по всеки 

индивидуален проект в 

зависимост от избраната 

комбинация от допустими 

компоненти по процедурата 

е както следва: 

Компонент 1 „Изграждане 

и подкрепа на 

административното тяло на 

клъстера” – 85% от 

стойността на общо 

допустимите разходи по 

Компонент 1. 

Компонент 2 „Дейности за 

привличане на нови 

членове в клъстера” - 65 % 

от стойността на общо 

допустимите разходи по 

Компонент 2. 

Компонент 3 

Допустими по 

настоящата процедура 

за подбор на проекти са 

само кандидати, които 

отговарят на следните 

общи критерии:  

• Да са 

новосъздадени или 

вече съществуващи 

клъстери под формата 

на обединения; 

• Да имат седалище в 

Република България, и 

• Да са пряко 

отговорни за 

изпълнението на  

дейностите по проекта, 

а не да действат в 

качеството на 

посредник. 

За да бъдат допустими 

за финансиране по 

Компонент 1 и 

Компонент 2 от 

настоящата процедура,  

кандидатите следва да 

бъдат обединения 

(новосъздадени или 

вече съществуващи 

клъстери), които 

включват минимум 7 

(седем) юридически 

лица и/или еднолични 

16.04.2013 г. 

17.30 ч. 

                                                 
1
 В случаите когато по проекта се предвижда изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) по Компонент 3 на процедурата, кандидатите следва 

задължително да приложат към проектните предложения снимки, които показват настоящото състояние на сградата/ите и помещението/ята - обект на СМР, като 

броя на снимките е по преценка на кандидатите. 
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че клъстерът няма разработени такива; 

- Популяризиране на името (марката) на клъстера – разработване и 

отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страница и 

информационни бази-данни за представяне на дейността на клъстера; 

- Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири 

(вкл. виртуални интернет базирани изложения и панаири); 

- Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, 

включително изграждане на транснационални клъстерни връзки за 

насърчаване на сътрудничеството с други клъстери. 

• Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и 

др., които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за 

развитие на клъстера, в случай че такава е приложена към проектното 

предложение. 

По Компонент 3 „Инвестиционен компонент” допустимите дейности 

включват:  

Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни 

дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти 

и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени 

центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички клъстерни членове и 

се управляват от клъстерната организация; Придобиване на дълготрайни 

нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – общи и 

специализирани програмни продукти, патенти, лицензи (включително и 

лицензионни авторски и сродни права за разпространение), „ноу хау”, 

търговска марка и други; Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за 

подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и 

помещения1 - когато това е непосредствено свързано и необходимо за 

въвеждане в експлоатация на ДМА, посочени по-горе. 

„Инвестиционен 

компонент” - 50 % от 

стойността на общо 

допустимите разходи по 

Компонент 3 

Остатъкът от общите 

допустими разходи по 

проекта следва да бъдат 

финансирани чрез 

собствени средства на 

кандидата или от 

източници, които 

изключват всякаква 

публична подкрепа. 

 

търговци, регистрирани 

съгласно Търговския 

закон или Закона за 

кооперациите; 

За да бъдат допустими 

за финансиране по 

Компонент 3 от 

настоящата процедура, 

кандидатите следва да 

бъдат обединения 

(новосъздадени или 

вече съществуващи 

клъстери), които 

включват:  

- минимум 10 

(десет) юридически 

лица и/или еднолични 

търговци, регистрирани 

съгласно Търговския 

закон или Закона за 

кооперациите и 

- минимум едно висше 

учебно заведение или 

една научно-

излседователска 

организация (букви „г” 

до „з“ по-горе). 

ОП 

„Административен 

капацитет” 

Приоритетна ос I 

„Добро 

управление” 

Подприоритет1.3. 

„Ефективна 

координация и 

партньорство при 

разработване и 

провеждане на 

политики” 

Целта на процедурата е въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на 

изпълнението на общински политики. В допълнение, тази процедура следва да 

подпомогне подготовката на административните структури на общинско ниво 

за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, които са 

съобразени с интересите на местните общности Необходимо е да бъде 

постигнат важният за цялостното и хармонично развитие на държавата синхрон 

между разработваните на регионално/местно ниво документи, потребностите на 

местното население и националните/регионални приоритети и стратегии. Това 

трябва да стане още на етап планиране, и да бъде продължено при самото 

разработване, изпълнение и отчитане. 

Допустими дейности: 

1.Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските 

Минимална стойност:  

20 000 лв. 

Максимална стойност  

80 000 лв. 

 

Не се изисква 

съфинансиране от страна на 

кандидата. 

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 

10.04.2013 г. 

(сряда), 17:30 ч. 



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 13.03.2013 г. 

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

6 

Бюджетна линия 

BG051PO002/13/1.3

-07 

администрации /задължителна дейност/. Въвеждането на правилата и 

методиките следва да бъде извършено с решение на Общинския съвет. 

2.Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, 

необходими за разработване на общинските планове за развитие (например 

анализи на икономическото и социалното състояние на съответната община, 

SWOT анализи, анализи разходи-ползи, и др., включително проучвания с цел 

събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите). 

3.Провеждане на оценка на изпълняваните общинските планове за развитие с 

оглед разработване на общинските планове за развитие в периода 2014-2020 г. 

4.Разработване на общински планове за развитие за периода 2014-2020 г. 

5.Разработване/актуализиране на други стратегически документи на общинско 

ниво. 

6.Дейности за обществено консултиране на политики, провеждани от 

общинските администрации (граждански панели, обществени обсъждания, 

провеждане на дискусии със заинтересованите страни, онлайн дискусионни 

форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници, конференции, кръгли маси, 

семинари и др.). 

7.Мерки за информиране относно политиките, провеждани от общинските 

администрации (например електронни информационни бюлетини, организиране 

на разяснителни кампании и др.). 

8.Разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на 

конкретни политики общинските администрации - методологии, вътрешни 

правила и процедури, инструкции и наръчници, указания за работа, механизми 

за подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики. 

9.Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и 

методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от 

общинските администрации. 

10.Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности 

и резултати на проекта. 

Дейности за организация и управление на проекта, както и за разработване на 

документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители са 

принципно допустими, въпреки че не са дейности по същество, а спомагателни 

такива.  

Важно: 

1.Максималната продължителност на изпълнение на проекта следва да е 9 

месеца. 

2.В случаите на проектни предложения, подадени в партньорство между две 

или повече общински администрации, кандидатът и партньорът(ите) подписват 

споразумение за общинско сътрудничество още преди подаване на проектното 

предложение, като се съобразяват с изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗМСМА и 

по различни проектни 

предложения. 
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чл. 6, ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор 

(ЗФУКПС), прието от Общинския съвет. 

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

участие в процедурата. 

4. За всеки заложен разход задължително трябва да бъдат приложени поне две 

индикативни оферти. В случай, че офертата е подадена от физическо лице, то тя 

следва да е придружена с неговата автобиография. Оферти не се изискват по 

отношение на служители от администрацията, извършващи функции по 

управление и/или изпълнение на проекта – те следва да представят служебна 

бележка, издадена от работодателя на лицето, съдържаща информация за 

полученото възнаграждение, броя на отработените дни и часове за периода от 1 

месец, предхождащ месеца на подаване на проектното предложение. Оферти не 

се изискват единствено за разходите за командировки и разходите за 

организация и управление. 

Процедура за 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме 

нито едно дете" –  

 

Компонент 2: 

„Разкриване на 

социални услуги в 

общността" по 

приоритетна ос 5: 

„Социално 

включване и 

насърчаване на 

социалната 

икономика", област 

на интервенция 5.2. 

„Социални услуги 

за превенция на 

социалното 

изключване и 

преодоляване на 

неговите 

Процедурата цели да реализира устойчив модел за деинституционализация на 

деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. 

Дейностите ще се изпълняват на територията на общините и районите на 

общини, в които се изгражда съответна социална инфраструктура по 

Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, съгласно 

Националната карта на резидентните услуги и по Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013, съгласно Националната карта на резидентните 

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

Допустимите целеви групи по настоящата процедура са деца и младежи с 

увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена 

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

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

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

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

инфраструктура със средства от Оперативна програма „Регионално развитие" и 

Програмата за развитие на селските райони.  

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

(ЦНСТ) и 1 бр. Защитено жилище (ЗЖ). 

Допустими дейности, които са задължителни: 

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

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

младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги. 

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

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

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

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

Мин. стойност: не е 

определена. 

Максимална стойност  

1 200 000 лв. 

 

Не се изисква 

съфинансиране от страна 

на кандидата. 
 

Община Враца може да 

кандидатства с 1 

проектно предложение, 

в което да включи 

всички социални 

услуги, допустими за 

общината: ЦНСТ (3 бр.) 

и ЗЖ – 1 бр. 

По процедурата не се 

допускат партньори. 

Няма определен 

срок за подаване 

на проектните 

предложения. 

За да се спази 

изискването 

проектните 

дейности да 

приключат не 

по-късно от 

31.10.2014 г. , 

крайният срок за 

кандидатстване е  

18.10.2013 г. 

Оценителни 

комисии ще 

оценяват 

периодично 

подадените 

проекти по 

следния  

индикативен 

график:  

І сесия - за оценка 

на проектни 
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последици" 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

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

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

информация. 

5. Дейности за организация и управление на проекта.  

ВАЖНО: 

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

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

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

съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги, 

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

им.  

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

документ , удостоверяващ мястото и статуса на строително-ремонтните 

дейности по изграждане на съответната социална инфраструктура със средства 

на ОП”Регионално развитие” 2007-2013 г. 

3.Продължителността на проектните дейности се планира спрямо очакваната 

дата на въвеждане в експлоатация на всяка от построените сгради за 

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

връзка, в рамките на общата продължителност на проекта е допустимо 

различните социални услуги  да стартират по различно време и да имат 

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

от 31.10.2014 г. 

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

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

специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на 

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

Защитено жилище препоръчаният капацитет е 8 потребители. 

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

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

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

в новосъздадените услуги. 

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

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

младежите от целевата група в новоразкритите услуги – примерно психолог, 

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

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

и осъществяване на техническа/физическа поддръжка при изпълнение на 

проекта, примерно технически персонал, шофьори и др.  

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

оглед постигане на равнопоставеност на кандидатите и последващо обвързване 

предложения, 

подадени до 

01.11.2012г. ще се 

проведе на 

20.11.2012г. 

ІІ сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 

01.03.2013г. ще се 

проведе на 

20.03.2013г. 

ІІІ сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 

10.05.2013г. ще се 

проведе на 

27.05.2013г. 

ІV сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 

15.07.2013г. ще се 

проведе на 

29.07.2013г. 

V сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 

18.10.2013г. ще се 
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финансирането на услугите като делегирана държавна дейност, по отношение 

на разходите за издръжка и функциониране на услугите  ще се прилагат 

Единните разходни стандарти,  чийто размер се определя ежегодно със закона 

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

1 на министъра на финансите определените средства по единни стандарти за 

съответната дейност осигуряват разходите за заплати, други възнаграждения и 

плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка на 

услугата.  

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

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

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

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

същите могат да бъдат избрани за съответната позиция само след провеждане 

на конкурс или процедура по реда на относимото законодателство. 

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

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

електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационна система 

за управление на Структурните инструменти на ЕС в България.  

проведе на 

30.10.2013г. 

 

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; 

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

Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на 

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

Максимална сума на 

безвъзмездната 

финансова помощ : 

550 000 лв. 

По настоящата покана за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ не се изисква 

съфинансиране от 

конкретния бенефициент. 

 

Кандидат 

Кандидатите могат да 

представят само едно 

проектно предложение 

по настоящата 

процедура.  

 

30.04.2012 г. 

16.00 ч.  
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 интервенции върху съществуващи сгради); 

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

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

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

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

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

градския транспорт; 

(5) Дейности за разпространение на информация и публичност; 

(6) Одит на проекта. 

Всички дейности, които са включени в проектните предложения по 

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

подготовката на инвестиционни проекти за: 

1.Градска среда 

• Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, 

зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, 

беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, ремонт на 

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

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

изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други 

елементи от градското обзавеждане; 

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

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

пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на 

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

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

предвидени за свободно 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 
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институции. 

4. Социална инфраструктура 

• Основен ремонт/реконструкция и изграждане на общински социални 

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

населението и други групи в неравностойно положение; 

• Основен ремонт/реконструкция и изграждане на подходяща общинска 

инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора - 

дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени 

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

предварително съгласуван с Министерство на труда и социалната политика и 

УО на ОПРР с оглед гарантиране съгласуваност на политиките; 

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност в социалните институции 

5. Интегриран градски транспорт 

• Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на 

автоматизирани системи за управление и контрол; Подобряване достъпността 

на градските автобусни спирки; 

• Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, 

подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка; Развитие на 

инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации; 

• Осигуряване на система за защита от шума; 

• Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт; 

• Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за 

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

градски транспорт /не се допускат текущи ремонти/; 

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

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

система за градски транспорт; 

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

масовия градски транспорт. 

 


