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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 

Брой на 
предло- 
женията, 

които 
могат да се 

подават 
Нови обяви: 

BG051PO001-5.1.02 
„Нови 
възможности"   
по приоритетна ос 
5: „Социално 
включване и 
насърчаване на 
социалната 
икономика", област 
на интервенция 5.1. 
"Подкрепа на 
социалната 
икономика". 
 
Оперативна програма 
“Развитие на 
човешките ресурси” 
2007-2013 
 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ дава 
възможност на общините като доставчици на социални 
услуги да създават и развиват инициативи в сферата 
на социалната икономика. 
 
В рамките на проекта кандидатът може да реализира 
едно или комбинация от допустимите типове социални 
предприятия, чиято правно-организационна форма е 
определена с решение на Общинския съвет. 
 
Допустимо е създаването на следните типове 
социални предприятия, осигуряващи участие на 
лицата от целевите групи: 

1. Социални предприятия – обществени 
перални – за целите на общински социални заведения 
– болници, специализирани институции, социални 
услуги в общността, детски ясли и градини и др. 

2. Социални предприятия за обществено 
хранене – обществени трапезарии, столове, домашен 
социален патронаж. 

3. Социални предприятия за озеленяване и 
благоустройство – хигиенизиране, подобряване на 
околната среда на територията на общините, 
извършване на ремонтни дейности в имоти общинска 
собственост, поддръжка на обществени паркове, улици, 
градини и др. 

4. Социални предприятия за извършване на 

Минимален размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ – 
100 000 лв. 
 
Максимален размер 
на безвъзмездната 
финансова помощ – 
300 000 лв. 
 
 Не се изисква 
съфинансиране от 
страна на кандидата. 

Кандидат – 
самостоятелно 
или в 
партньорство с 
търговци и/или 
други юридически 
лица със 
самостоятелна 
правосубектност, 
които са 
доставчици на 
социални услуги 
и осигуряват 
устойчивост на 
проектните 
дейности и/или 
на 
финансирането 
след 
приключване на 
проекта. 
 

01.08.2011г., 
15.00 ч. 

Министерство на 
труда и 
социалната 
политика, 
Агенция за 
социално 
подпомагане - 
Дирекция 
„Международно 
сътрудничество, 
програми и 
европейска 
интеграция” 
ул.”Триадица” – 2 
София 1051 
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технически дейности в подкрепа на общинската 
администрация – размножаване и попълване на 
документи, набор на текст, преводи и др. 

5. Социални предприятия за традиционни 
занаяти – изработка на традиционни български 
сувенири и произведения, свързани с българския бит и 
култура. 

 
В рамките на всеки тип социално предприятие са 

допустими следните дейности: 
 Наемане на лица над 18 годишна възраст от 

целевите групи: хора с трайни увреждания, лица, 
изтърпели наказание лишаване от свобода, самотни 
родители, многодетни майки, лица от малцинствени 
етнически групи, лица, напускащи специализирани 
институции, лица, страдащи от различни 
зависимости, дълготрайно безработни лица, обект 
на социално подпомагане. 

  Наемане на персонал в новосъздаденото 
социално предприятие/заети в социални предприятия  
( персоналът може да включва ръководен персонал: 
управител на социалното предприятие, финансист, 
експерт маркетинг и продажби и др.; специалисти – 
отговорници, наставници, социални работници или 
др.специалисти в зависимост от спецификата на 
дейността и индивидуалните нужди на лицата) – броят 
им да е обвързан с броя на заетите лица от целевите 
групи; 

 Адаптиране на нови работни места за хора с 
увреждания, ангажирани в социалните предприятия; 

 Закупуване на подходящо обзавеждане и 
оборудване – в т.ч. закупуване на специализиран 
софтуер за лица със слухови и/или зрителни 
увреждания и/или извършване на ремонтни дейности  
(текущ или основен ремонт, спазвайки изискванията на 
ЗУТ), необходими за дейността на социалното 
предприятие; 

 Провеждане на мотивационни обучения за 
хората в неравностойно положение за придобиване на 
умения за активно поведение и самостоятелност в 
специализирана работна среда; 

 Дейности за информиране и публичност; 
 Дейности за организация и управление на 

проекта; 
 Външен одит за изпълнение на проекта – в 

случай, че размерът на безвъзмездната финансова 
помощ  е на стойност над 200 000 лв. 
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ВАЖНО! 
1.Максималната продължителност на проекта е 18 
месеца. Реалната дейност на социалните предприятия 
трябва да е най-малко 6 месеца. 
2.Минималният брой лица от целевите групи, които 
могат да бъдат назначени е както следва: 

 Социално предприятие – обществена пералня 
– 3 лица; 

 Социално предприятие за обществено 
хранене – 5 лица; 

 Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство – 5 лица; 

 Социално предприятие за извършване на 
технически дейности в подкрепа на 
общинската администрация – 3 лица; 

 Социално предприятие за традиционни 
занаяти– 5 лица. 

3. Един специалист в социалното предприятие следва 
да е ангажиран с минимум 3 лица от целевите групи. 
Общата численост на персонала в социалното 
предприятие следва да се съотнася към лицата от 
целевите групи в съотношение не повече от 1:2 – т.е. 
за 2 назначени лица от целевата група – 1 заето лице 
от персонала на предприятието. 
4. Не се признават разходи, направени преди 
стартиране изпълнението на дейностите по проекта. 
5.Разходите за трудови и други възнаграждения на 
заетите лица от целевите групи не могат да 
надхвърлят средствата, определени за съответната 
година за минимална работна заплата и дължимите 
плащания по КТ и КСО. Тези разходи са допустими за 
сметка на безвъзмездната социална помощ по проекта 
при сключване на трудови договори за период до 12 
месеца. Разходите за персонала следва да са 
съобразени с Методиката за определяне на 
възнаграждения по ОПРЧР, рамките на 
възнагражденията са посочени в Насоките за 
кандидатстване. 
6. Разходите за управление на проекта следва да са не 
повече от 10% от общо допустимите разходи по 
проекта. 
7. В случай на ремонтни дейности кандидатът следва 
да представи заверено копие на нотариален акт за 
недвижима собственост или друг документ с 
еквивалентна стойност, удостоверяващ собствеността 
на сградата/помещението (приложимо в случаите, че е 
собственост на водещата организация или партньора); 
решение на Общински съвет, че 
сградата/помещението ще се ползва от 
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новосъздаденото социално предприятие за период не 
по-малък от 5 години; документ, удостоверяващ че 
сградата се предоставя за новосъздаденото социално 
предприятие за период не по-малък от 5 години             
(Договор за наем, вписан в имотния регистър, 
нотариален акт за учредяване право на безвъзмездно 
ползване на недвижимия имот или друг документ с 
еквивалентна стойност). 
8.Кандидатът трябва да представи Решение на 
Общинския съвет във връзка с чл.51 и чл.52 от ЗОС, в 
което е определен типа на социалното предприятие и 
правно-организационната му форма ИЛИ 
Споразумение за сътрудничество и решение на 
Общинския съвет в съответствие с чл.59 и следващи 
от ЗМСМА, в които е определен типа на социалното 
предприятие и правно-организационната му форма. 
9. Когато общината не кандидатства самостоятелно е 
необходимо да се представи Споразумение за 
общинско сътрудничество и Решение на Общинския 
съвет за одобряването му. 
 
Насоките за кандидатстване и пакетът документи са 
публикувани на адрес:http://www.asp.governement.bg 

Предишни актуални обяви 

Покана за 
представяне на 
предложения – 
ЕАС/18/11 
“Подготвително 
действие в областта 
на спорта“ – открита 
покана 2011/С 131/09 

Транснационални проекти с цел установяване и 
изпробване на подходящи мрежи и добри практики 
в областта на спорта в следните сфери: 
 
1.Предотвратяване и борба с насилието и 
нетолерантността в спорта. 
Дейностите да са насочени към популяризиране 
ценностите на европейския спорт и да са свързани с  
установяване и поддържане на транснационални 
мрежи и обмен на добри практики между спортни и 
образователни институции, поддържащи организации, 
НПО, работещи в тази област, национални и местни 
власти. 
 
2.Насърчаване на новаторски подходи за укрепване на 
организацията на спорта в Европа. 
Дейностите да са насочени към развитие на 
европейските измерения на спорта чрез иновативни 
организационни подходи, да са свързани с 
установяване и поддържане на на транснационални 
мрежи и обмен на добри практики в  областта на 
спорта, да допринасят за експериментиране на 
иновативни стратегии за управление на спортни 
организации, повишаване капацитета на спортните 

Общата стойност на 
бюджета на 
настоящата покана е 2 
млн. евро. – по 1 
млн.евро за всяка 
сфера. 
Няма посочена 
минимална и 
максимална стойност 
на проектното 
предложение. 
Индикативният брой 
проекти, които ще 
бъдат финансирани е 
10 – по 5 за 
посочените 2 сфери 
на изпробване на 
подходящи мрежи и 
добри практики. 
 
Съфинансирането от 
страна на кандидата е 
минимум 20%; 
максимално 80% от 

Кандидат или 
партньор на 
публичен орган 
или на 
организация с 
нестопанска цел. 

29 юли 2011г. – 
важи дата на 
пощенско 
клеймо 

European 
Commission 
Directorate-
General for 
Education and 
Culture – Unit 
E3 
MADO 20/73 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 

Не е 
посочено 
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деятели и развитие на европейските измерения на 
спорта чрез повишаване нивото на състезателност на 
спортните дисциплини в Европа. 
 
ВАЖНО! 
1.Предложенията трябва да включват 
транснационална мрежа, обхващаща партньори най-
малко от 5 държави членки на Европейския съюз и да 
съответстват на приоритетите, определени в Бялата 
книга на спорта – 2007 и съобщението „Развиване на 
европейското измерение в спорта” от 2011г. 
2.Проектите трябва да започват в периода от 1 
декември 2011г. до 31 март 2012 и да приключват най-
късно на 30 юни 2013 г. Максималната 
продължителност на един проект е 16 месеца. 
3. Няма да се признават разходи, направени преди 
подписването на договор. 
4. Допускат се разходи за заплати на ангажираните в 
проекта, командировъчни,вкл. и  пътни разходи за 
осъществяване на работни срещи,европейски 
конференции, оборудване и консумативи за целите на 
проекта, преводи, мерки за публичност, одит.   
 
Ръководството по програмата и всички останали 
референтни документи във връзка с тази 
програма за отпускане на безвъзмездни средства 
са на разположение на следния уебсайт: 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm.  
 

общите допустими 
разходи са от страна 
на ЕС. 

BG161PO001/1.1-
11/2011 „Подкрепа 
за реконструкция/ 
обновяване и 
оборудване на 
общински лечебни 
заведения в 
градските 
агломерации” 
 
Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие” 
 
Oперация 1.1: 
„Социална 
инфраструктура” 
 

Основната цел на настоящата схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ е да осигури 
подходяща и ефективна общинска здравна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали. 
Конкретни цели: 

 Подобряване на ранната диагностика, качеството и 
достъпа до лечение в 
градските агломерации 
Предложените проекти трябва да: 

 допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в 
агломерационните ареали; 

 подобряват качеството на живот, жизнената и 
работна среда. 
Индикатори, посредством които се измерва 
постигането на целта на настоящата схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена 
здравна инфраструктура; 

Размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ по 
отделните проекти 
към настоящата 
схема: 
За отделните проекти, 
които могат да бъдат 
финансирани по 
настоящата схема, 
важат 
следните размери на 
безвъзмездната 
финансова помощ: 
Компонент 1: 

 минимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ от 
ОПРР: 3 000 000 лв. 

Важно! 
Всяко проектно 
предложение 
следва да бъде 
придружено от 
финансов анализ. 
За проекти, 
генериращи нетни 
приходи, 
безвъзмездната 
финансова помощ 
по ОПРР е до 
размера на сумата 
по решението 
съгласно 
Представения 
финансов анализ, 
но не повече от 6 
500 000 лв за  

Краен срок за 
кандидатстване: 
12 август 2011 г. 
16.00 часа 

гр. София, пощ. 
код 1202, ул. “Св. 
Св. Кирил и 
Методий” № 17-
19, 
Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройствот
о, 
Главна дирекция 
„Програмиране на 
регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 

1 
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Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013 
 

 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената 
апаратура/оборудване; 

 Общ брой население, облагодетелствано от 
обновените сгради на лечебните 
заведения; 

 Подобрена инфраструктура на здравеопазването; 
 Брой създадени временни работни места. 

По компонент 1: Комплексни онкологични центрове и 
специализирани болници за онкологични заболявания: 
Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Пловдив, 
Русе, София, Стара Загора, Хасково, Шумен 
Това са специализирани общински лечебни заведения 
за болнична помощ с наличен ресурс и потенциал за 
осигуряване на качествено медицинско обслужване по 
лечение и диагностика на онкологични заболявания 
Допустими дейности: 
Компонент 1 комплексните онкологични центрове/ 
специализирани Болници за онкологични заболявания: 
Допустима медицинска апаратура: 
Апаратура за образна диагностика: 

 Компютърен томограф – симулатор; 
 Планираща система; 
 Дозиметрична система; 
 Рентгенова уредба. 

Апаратура за лечение: 
 Мултимодален линеен ускорител; 
 Едномодален линеен ускорител; 
 Брахитерапия; 
 Други апарати за лъчелечение. 

Допустими строително-ремонтни работи за: 
 Изграждане на бункери с цел създаване на 

липсваща инфраструктура за 
разполагане на апаратура за лъчетерапия, както и 
необходимите съпътстващи СМР; 

 Реконструкция на налични бункери, както и 
необходимите съпътстващи СМР; 

 Привеждане на помещенията, за инсталация на 
апаратурата към изискванията на производителите, 
медицински стандарти и действащата нормативна 
уредба, както и необходимите съпътстващи СМР. 
Доставка на подходящо оборудване и строително-
ремонтни работи за сградите/помещенията на 
общински лечебни заведения в съответствие с 
одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 
г. и Концепцията за преструктуриране на системата за 
болнична помощ на Република България за периода 
2010-2017 г. 
2. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в 
изброените по-горе сгради 

 максимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ от 
ОПРР: 6 500 000 лв. 

 

Компонент 1 и 3 739 
152 лв. За 
компонент 2. В този 
случай 
бенефициентът 
следва да осигури 
собствен принос в 
размер на разликата 
между общата 
стойност на проекта 
и размера на 
безвъзмездната 
финансова 
Помощ по ОПРР 
(100%). 

Изисквания за 
допустимост на 
кандидатите  
Конкретни 
бенефициенти по 
настоящата схема 
са: 

 По Компонент 1 – 
общините, изброени 
в т. 3 съгласно 
Анекс 1 на 
Допълнение към 
Концепцията за 
болнично 
преструктуриране: 
Благоевград, 
Бургас, Велико 
Търново, Враца, 
Пловдив, Русе, 
София, Стара 
Загора, 
Хасково, Шумен 
ВАЖНО! 
По настоящата 
схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
не се допуска 
участието на 
партньори. 
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Планираната продължителност на проекта не може да 
надвишава 24 месеца 

BG161PO001/1.1-
12/2011 „Подкрепа 
за 
деинституционализ
ация на социални 
институции, 
предлагащи услуги 
за деца в риск” 
 
 Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие” 
 
Oперация 1.1: 
„Социална 
инфраструктура” 
 
Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013 
 

Допустими дейности за финансиране /видове проекти/ 
по настоящата 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 

 Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно 
пространство. 

 Изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на 
сграден фонд за Защитено жилище (пристрояване, 
надстрояване, реконструиране и преструктуриране на 
пространства), включително прилежащото им дворно 
място (при условие, че сградата разполага с такова); 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
горепосочените сгради/помещения, включващи 
топлоизолация, подмяна на дограма, локални 
инсталации и/или връзки към системите за 
топлоснабдяване, газоснабдяване; 

 Внедряване на инсталации/съоръжения за 
оползотворяване на възобновяеми енергийни 
източници за задоволяване на нуждите от енергия на 
сградата, обект 

Максималната 
стойност на разходите 
за изграждане, 
оборудване, 
обзавеждане на едно 
ЦНСТ и 
благоустрояване на 
прилежащото дворно 
пространство следва 
да е в размер до 489 
625 лв. 
Максималната 
стойност на разходите 
за изграждане, 
ремонт, 
реконструкция, 
оборудване и 
обзавеждане на едно 
Защитено жилище и 
благоустрояване на 
прилежащото дворно 
пространство следва 
да е в размер до 195 
850 лв. 
Максималната 
стойност на проектно 
предложение на 
конкретен 
бенефициент следва 
да е в размера, 
определен в 
таблицата по т.5.1.2.3 
от Изискванията за 
кандидатстване. За 
Враца е 3 147 397,92 
лв. 
ВАЖНО! 
По настоящата покана 
за представяне на 
проектни предложения 
не се изисква 
съфинансиране от 
конкретните 
бенефициенти. 

Кандидат Краен срок за 
кандидатстване: 
срок 1 – 30 юни 
2011 г. 
срок 2 - 30 
септември 2011 
г. 

гр. София, пощ. 
код 1202, ул. “Св. 
Св. Кирил и 
Методий” № 17-
19, 
Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройствот
о, 
Главна дирекция 
„Програмиране на 
регионалното 
развитие”, 
Отдел 
„Изпълнение на 
програмните 
приоритети”. 

1 

BG161PO003-2.4.01 
"Подкрепа за 
развитието на 

Основната цел на процедурата е да  допринесе за 
създаването и развитието на клъстери в България като 
фактор за повишаване на конкурентоспособността на 

Максималният 
размер на 
безвъзмездната 

Канидат/Партньор 
1. Да са 
новосъздадени или 

без определен 
срок за 
кандидатстване 

Проектните 
предложения се 
подават в 

 
1 
В периода 
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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" 

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 – 
разработване и отпечатване на брошури и 
информационни материали за представяне на 

финансова помощ по 
всеки индивидуален 
проект (независимо от 
избраната комбинация 
от компоненти) е до 2 
000 000 (два милиона) 
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: 
85 % от стойността на 
общо допустимите 
разходи по Компонент 
1 през първата година 
от изпълнението на 
проекта, и ð 75 % от 
стойността на общо 
допустимите разходи 
по Компонент 1 през 
втората година от 
изпълнението на 
проекта 
  
Компонент 2 
65 % от стойността на 
общо допустимите 
разходи по Компонент 
2 за целия период на 
изпълнение на 
проекта; 
Компонент 3 
50 % от стойността на 
общо допустимите 
разходи по Компонент 
3 за целия период на 
изпълнение на 
проекта 

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  

териториалните 
звена на 
Междинното звено 
по приоритетни 
оси 1 и 2 на 
Оперативна 
програма 
"Развитие на 
конкурентоспособ
ността 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.  

от подаване 
на дадено 
проектно 
предложени
е по 
процедурат
а до 
получаване 
на 
уведомлени
е за 
одобрение 
от страна 
на 
Договарящи
я орган, 
респективн
о за 
отхвърляне 
на проекта 
(в случай че 
проектното 
предложени
е не е 
одобрено за 
финансиран
е), 
кандидатът 
НЕ МОЖЕ 
да подава 
ново 
проектно 
предложени
е по 
процедурат
а. 
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дейността на клъстера; 
- Участие на клъстера в национални и международни 
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. 
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, в които ресурсите ще са от полза за 
всички клъстерни членове и се управляват22 от 
клъстерната организация; 
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 
- собственост на клъстера или на член на клъстера, 
когато това е непосредствено свързано и необходимо 
за въвеждане в експлоатация на дълготрайните 
материални активи, посочени по-горе. 

 


