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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 

Приоритетна ос І 
„Добро 
управление”, 
подприоритет 1.1 
„Ефективна 
структура на 
държавната 
администрация”, 
бюджетна линия 
BG051PO002/12/1.1-
04 
Оперативна 
програма 
Административен 
капацитет 

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

Мин. 50 000 лева 
Макс. 200 000 лева 
 
По настоящата процедура 
не се изисква 
съфинансиране на 
проекта от страна на 
кандидата. 

Допустими кандидати 
по настоящата покана 
са общинските 
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. 

17.04.2012г., 
17:30 ч. 
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 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 
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 
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ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Схема 
BG161PO001/3.2-
02/2011 „Подкрепа 
за развитие на 
регионалния 
туристически 
продукт и 
маркетинг на 
дестинациите", 
операция 3.2. 
„Развитие на 
регионалния 
туристически 
продукт и 
маркетинг на 
дестинациите", 
приоритетна ос 3 
„Устойчиво 
развитие на 
туризма" 
Оперативна 
програма 
“Регионално 
развитие” 2007-
2013 
 
 

Конкретните цели на схемата са: подкрепа за дестинации със значителен 
туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо 
наследство; икономическа диверсификация на съответната територия или 
регион и намаляване на териториалната концентрация на туризма; насърчаване 
на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на 
заетостта на легловата база; привличане на нови пазарни сегменти за 
специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на 
вътрешния пазар; използване на ефективни съвременни средства и техники за 
достигане до туристическите пазари. 
Ще се финансират дейности, свързани с маркетинга на туристически 
дестинации, популяризиращи природното, културно и историческо наследство 
на съответния район. По-конкретно дейностите, които ще получат подкрепа са: 
1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на 
съществуващите; 
2. Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и 
рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа на 
туристически продукт;  
3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, 
изложения и панаири; 
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни 
дейности; 
5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически 
агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти; 
6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни 
услуги - комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за 
природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към 
развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия 
бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната 
двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в 
разпознаването и разрешаването на общи проблеми. 

Мин. стойност 200 000 лв. 
Максимална стойност 
500 000 лв. 
Изисква се 5% собствен 
принос. 

Всяка община може да 
кандидатства като 
кандидат или партньор 
на друга община само с 
1 проектно 
предложение. Кандидат 
по схемата не може да 
изпълнява функциите 
на партньор в друго 
проектно предложение. 
Кандидатът участва 
задължително в 
партньорство с най-
малко две общини. 
 
 

15.03.2012 г, 
16:00 ч. 
местно 
време. 

За час на 
подаване на 
проектното 
предложение 
се счита 
времето на 
приложния 
сървър на 
ИСУН , 
когато са 
записани 
окончателни
те данни и 
системата е 
генерирала 
номер на 
регистрация,  
а не времето 
на локалния 
компютър на 
кандидата.  
 

Секторна 
програма 
„Коменски” –  
Регионални 
партньорства 

Регионалните партньорства по „Коменски“ следва да се концентрират в 
работата си върху ясно определени теми. Те могат да касаят организацията на 
училищното образование, сътрудничеството между училищата и други 
регионални партньори (напр. доставчици на формално или неформално 
образование) или общи проблеми в училищното образование (напр. открито 
образование, насилие в училищата, расизъм и ксенофобия). Те трябва да водят 
до конкретен резултат от сътрудничеството (например: публикации, събития 
като конференция или семинар). 
Регионалните партньорства по „Коменски“ трябва да помогнат на регионите да 

 Кандидат 
Регионалните 
партньорства се състоят 
от два партньорски 
региона, единият от 
които задължително е 
от държава член на 
Европейския съюз. От 
всеки регион следва в 

21.02.2012г. 
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подобрят образованието, предлагано от тях на младите хора. Основната цел на 
регионалните партньорства по „Коменски“ не е да включва пряко учениците, а 
да се акцентира върху училищното развитие и структурираното сътрудничество 
между партньорските региони.  
Примери за дейности, които могат да се извършват в регионалните 
партньорства по „Коменски“: 
 Проектни срещи на институциите, включени в партньорството; 
 Обмен на персонал, участващ в училищното образование (например обмен 
на учители, учебни посещения на персонал, работещ в управлението на 
местни/регионални училища); 
 Изследвания на дейности, малки проучвания; 
 Инициативи „Работник/служител в сянка“; 
 Обмяна на опит и добри практики с партньорските региони / общините в 
чужбина; 
 Дейности по взаимно учене и съвместни обучителни сесии; 
 Конференции, семинари, работни срещи; 
 Информационни кампании; 
 Разработване, публикуване и разпространяване на документация, свързана с 
дейностите в областта на сътрудничеството; 
 Езикова подготовка за персонала, участващ в партньорството; 
 Сътрудничество с други проекти в сходни преметни области (включително 
многостранни проекти по „Коменски“ и многостранни мрежи по „Коменски“), 
включително мобилност за участие в събития, организирани от тези мрежи, 
споделяне на опит с други институции от региона; 
 Дейности за съвместна самооценка; 
 Разпространяване на опита и резултатите от проекта.  

Партньорството да са 
включени най-малко 
трима партньори: 
1. Институция на 
местната или 
регионална власт, 
която отговаря за 
училищното 
образование  
2. Поне едно 
училище; 
3. Поне една друга 
местна организация  

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. 
 
ВАЖНО: 
1.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. 
2.Партньорът по проекта трябва да участва в осигуряване на устойчивост на 
дейностите и/или финансирането след приключването на проекта и това е 

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

 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 
Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
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условие за допустимост (когато има партньор/и). 
3.Проектните дейности трябва да приключат най-късно до 31.10.2013г. 
4.Най-малко 30% от участниците в проекта трябва да бъдат деца и ученици от 
етнически малцинствени групи, които се намират или са застрашени от 
попадане в състояние на изключеност от образователния процес, поради 
трудности от културно и езиково естество. Участници могат да бъдат и деца и 
ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел 
постигане на интеграционен ефект. При изпълнение на дейност 2 (извеждане на 
децата от сегрегираните ромски училища) не са допустими разходи за 
участници извън целевата група. 
5.Организации, които са сключили договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по схема  BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства в образователната система”, нямат право 
да участват като кандидати и партньори по настоящата операция. 
6. Допустими са разходи за закупуване на ново оборудване и/или за строително-
ремонтни дейности пряко произтичащи от дейностите по проекта, но не повече 
от 10% от допустимите разходи по правилата на Европейския социален фонд.  

 


