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На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Директор дирекции, 
Председател на Общински съвет 
Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  
раздел „Проекти” 

  
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 
Избираеми дейности 

Допустими 
стойности на 

проекта, 
мин. /макс. 

Възможна роля на 
Общината – кандидат 

и/или партньор 

Краен срок за 
подаване на 
документите  

 
Къде се подават 

проектите 

Нови обяви: 

Оперативна 
програма 
“Регионално 
развитие” 2007-
2013 
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" 

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. 
 
Партньори по 
схемата могат да 
бъдат общини и 
местни, регионални 
и национални 
туристически 

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 
окончателните 
данни и 
системата е 
генерирала 
номер на 
регистрация,  а 
не времето на 
локалния 
компютър на 
кандидата.  
 
Проектните  
предложения, 
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 ВАЖНО: 
1. Първите четири дейности са задължителни и следва да продължат до 1 година след 
приключване на проекта. Задължително трябва да се предвидят и дейности за одит на проекта и 
за осигуряване на публичност и информираност. 
 2. Изисква се Решение на Общинския съвет (както на общината – кандидат, така и на общините – 
партньори) за кандидатстване с проект по настоящата схема, осигуряване на 5 % собствен 
принос  / или в съответния размер, в случай че е разпределен между партньорите / и  изпълнение 
на задължителните проектни дейности в период до 1 година след приключване на проекта.  
3. Проектите ще се изпълняват на цялата територия на Република България и на територията на 
Европейския съюз, в случай на участие в международни туристически борси, изложения и 
панаири. 
4. Няма да бъдат подкрепяни маркетингови и рекламни дейности за конкретни продукти частна 
собственост. 
5. При избора на партньори – общини кандидатът следва да приложи стратегически обоснован 
подход и да осигури изпълнението на следните условия: 

o всяка от общините в партньорство трябва да има обща териториална граница с поне 
една от останалите общини в партньорство; 

o територията на общините в партньорство следва да разполага със сходни 
характеристики, които позволяват формиране на общ регионален туристически продукт. 
6. В случай, че се включи като партньор и туристическо сдружение, то следва да е учредено поне 
12 месеца преди 15.11.2011г.,; седалището и основното място на дейност на сдружението/клона 
трябва да се намират в / да обхващат общините в района на ниво 2 на изпълнение на проекта 
/определени в съответствие на чл.4, ал.3 от Закона за регионалното развитие/. 
7. Към формуляра за кандидатстване задължително се прилага Концепция за развитие на 
регионален туристически продукт, съдържащ описание на туристическия район, маркетингово 
проучване, описание на проведено широко обсъждане със заинтересованите страни и документи, 
доказващи провеждането на това обсъждане, методи за достигане до туристическите пазари, 
стратегически насоки за развитие на туристическия продукт след приключване на проекта и др.  
8 .Партньорските взаимоотношения се уреждат с Договор за партньорство, който се прилага към 
проектното предложение.  
9. Проектните предложения трябва да бъдат част или да се вписват в стратегическата рамка на 
план / програма / стратегия за развитие на туризма или за икономическо развитие (в частта 
туризъм) на целевата територия на надобщинско равнище. Освен това, те не трябва да дублират 
дейностите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по операция 3.3. на ОПРР. 
10. Планираната продължителност на проекта не може да надвишава 24 месеца.  
 
Образците на документи за кандидатстване са налични в Модула за електронни услуги на ИСУН: 
https://eumis.government.bg/. 
 

сдружения по 
смисъла на 
чл.11,ал.2,т.1 от 
Закона за туризма, 
регистрирани в 
Националния 
туристически 
регистър, и техни 
клонове. Тези 
сдружения могат да 
участват като 
партньори в повече 
от 1 проектно 
предложение, ако 
имат капацитет и не 
нарушават 
правилата за 
получаване на 
държавна помощ. 
 

подписани с 
електронен 
подпис от 
кандидата 
/съответните 
декларации и от 
партньора/, се 
подават по 
електронен 
път чрез 
Модула за 
електронни 
услуги на 
Информацион 
ната система за 
управление и 
наблюдение на 
Структурните 
инструменти на 
Европейския 
съюз в 
България 
(ИСУН) на 
електронен 
адрес: 
 https://eumis. 
government.bg 

Предишни актуални обяви 

Оперативна 
програма 
“Развитие на 
човешките 
ресурси” 2007-
2013 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ е насочена към реинтеграция на вече отпаднали 
ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане.  
Дейностите, които ще получат подкрепа са: 
       1. Идентифициране на отпаднали ученици; установяване на връзката между времето на 
отпадане (клас) и възрастта на учениците; диагностициране на основните причини за отпадане; 
разработване на гъвкави механизми за реинтеграция. 
        2. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни 

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

Кандидат или 
партньор на 
училище или 
регистрирани 
организации с 
нестопанска цел. 
В случаите, когато 

 
16.01.2012г. 
16.30 ч. 
 

Министерство 
на 
образованието, 
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Схема BG051PO001-
4.1.06“Реинтеграция 
на отпаднали 
ученици в 
образователната 
система” 
 
 

кампании. 
        3  Работа в общността с отпадналите и с техните родители. 
        4. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: 
закупуване на учебни пособия, материали и др. 
        5. Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, 
допълнителни часове и др. 
        6. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които майчиният език не е български. 
        7. Създаване на адаптивна приемна среда в училище: създаване на индивидуални учебни 
програми за наваксване на пропуснати знания и умения; допълнително обучение на учители и 
директори за работа с отпаднали деца и ученици. 
        8. Въвеждане/реализиране на дейности за интеркултурно образование. 
        9. Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция 
на повторно отпадане, вкл. чрез привличане на помощници на учителя и експерти по 
етносоциални технологии и практики. 
ВАЖНО: 
1.Подходът за реинтеграция трябва да предвиди привличане и включване на всички 
заинтересовани страни, работещи в областта на интеграцията, както и родители. 
2.Мерките за реинтеграция на отпаднали ученици следва да се предприемат в две направления: 
наваксващи програми за отпаднали за срок до 1 учебна година, които все още могат да се върнат 
в нормалния цикъл на обучение;  и образователни програми за отпадналите за срок повече от 1 
учебна година, за които трябва да се търсят други подходящи форми на образователни услуги. 
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. 
4.Партньорът по проекта трябва да участва в осигуряване на устойчивост на дейностите и/или 
финансирането след приключването на проекта и това е условие за допустимост (когато има 
партньор/и). 
5. Проектните дейности трябва да приключат най-късно до 31.10.2013г. 
6. Допустимите целеви групи са деца и ученици, отпаднали от образователната система, учители, 
директори, педагогически съветници, родители. С цел постигане на интеграционен ефект от 
дейностите, за участници в проекта е допустимо да бъдат включени и деца и ученици, които не са 
представители на целевата група, но тяхното участие ще допринесе за постигане целите на 
проекта. В тези случаи за тези участници са допустими разходите във връзка с участието им в 
дейности по интеграция на представителите на целевите групи. 
7. Допустими са разходи за закупуване на ново оборудване и/или за строително-ремонтни 
дейности пряко произтичащи от дейностите по проекта, но не повече от 5% от допустимите 
разходи по правилата на Европейския социален фонд. 

страна на 
кандидата. 

кандидатът е 
община , тя трябва 
задължително да 
има за партньор 
училище. 
Всеки кандидат 
може да подаде 
само 1 проектно 
предложение. 
Всяка организация 
може да участва 
като партньор в 
повече от 1 проект. 

младежта и 
науката, 
Главна 
дирекция 
„Структурни 
фондове и 
международни 
образователни 
програми” 
бул”Цариградско 
шосе” – 125, 
бл.5, ет.1 
София 1113 

Оперативна 
програма 
“Развитие на 
човешките 
ресурси” 2007-
2013 
Схема BG051PO001-
4.1.05 
“Образователна 
интеграция на 

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 

Срок: текущ – до 
09.07.2012г. , 
като 
Договарящият 
орган може да 
спре 
приемането на 
проекти при 
изчерпване на 
предвидения 
бюджет на 
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децата и учениците 
от етническите 
малцинства” 
 

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 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 

има за партньор 
училище/-а или 
детска градина/-и. 
Всеки кандидат 
може да подаде 
само 1 проектно 
предложение. 
Всяка организация 
може да участва 
като партньор в 
повече от 1 проект 

операцията. 
Министерство 
на 
образованието, 
младежта и 
науката, 
Главна 
дирекция 
„Структурни 
фондове и 
международни 
образователни 
програми” 
бул”Цариградско 
шосе” – 125, 
бл.5, ет.1 
София 1113 
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разходи по правилата на Европейския социален фонд. 
 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособн
остта на 
българската 
икономика" 2007-
2013 г. 
Схема BG161PO003-
2.4.01 "Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България" 
 
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" 

Основната цел на процедурата 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. 
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи дейности по следните 3 (три) 
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 (за 
управление и координация на клъстерните дейности) – осигуряване на необходимия персонал за 
управление и координация на клъстерните дейности на административното тяло; ресурсно 
обезпечаване на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимите режийни 
за работните помещения и консумативи за административното тяло на клъстера; 
Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера. 
По Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за 
привличане на нови членове в клъстера”, допустимите дейности включват: 
 Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови 
членове: 
- Организиране и провеждане на 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; 
- Създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера и изграждане на 
информационна база данни и др. 
 Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на 
клъстера: 
- 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, че клъстерът няма разработени такива; 
- Популяризиране на името (марката) на клъстера; 
- Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири; 
 Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера; 
 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. 
По Компонент 3 „Инвестиционен компонент” допустимите дейности включват: 
o Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - 
закупуване на оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни 
лаборатории, производствени центрове и други; 
o Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – 
специализирани софтуерни приложения, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., 
представляващи дълготрайни нематериални активи; 
o Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните 
характеристики на съществуващи сгради и помещения. 

Максималният 
размер на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ по всеки 
индивидуален 
проект е до 2 000 
000  лева. 
 
 

Канидат/ 
Партньор 

1. Да са 
новосъздадени или 
вече съществуващи 
клъстери под 
формата на 
обединения 
2. За да бъдат 
допустими за 
финансиране по 
Компонент 1 и 
Компонент 2 от 
настоящата 
процедура, 
кандидатите 
следва да бъдат 
обединения - 
клъстери в процес 
на създаване, 
новосъздадени или 
вече съществуващи 
клъстери, които 
включват минимум 
7 (седем) 
юридически лица; 
 
3. За да бъдат 
допустими за 
финансиране по 
Компонент 3, 
кандидатите 
следва да бъдат 
обединения - 
новосъздадени 
или вече 
съществуващи 
клъстери, които 
ключват минимум 
20 (двадесет) 
участници  

 
Без определен 
срок за 
кандидатстван
е 
Проектните 
предложения се 
подават в 
териториалните 
звена на 
Междинното 
звено по 
приоритетни 
оси 1 и 2 на 
Оперативна 
програма 
"Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика" 2007 
- 2013 г. - 
Изпълнителната 
агенция на 
насърчаване на 
малките и 
средните 
предприятия 
(ИАНМСП) в 
градовете: 
Благоевград, 
Бургас, Варна, 
Враца, Плевен, 
Пловдив, Русе, 
София, Стара 
Загора и Велико 
Търново.  

 


