
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 20.04.2015 г. 
Изготвил: Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” 

1

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОИТО ОБЩИНИТЕ 

ИМАТ РОЛЯ НА ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПАРТНЬОР  
  

Програма – 
приоритет, 
операция, 

бюджетна линия 

Цел и допустими дейности Допустими стойности 
на проекта, мин. /макс. 

Възможна роля на 
Общината – 

кандидат и/или 
партньор 

Краен срок за 
подаване на 
документите 

Програма 
INTERREG V-A 

Румъния – 
България 

Приоритетна ос 1: Един добре свързан регион 
Специфична цел 1.1 Подобряване на процеса за планиране, развитие и 
координиране на трансграничните транспортни системи за 
осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T  
Специфична цел 1.2 Повишаване сигурността на транспорта по 
речните и морски пътища 
Списък на показателните дейности: 

• Подобряване на второстепенните и третостепенните 
трансгранични възлови връзки към инфраструктурата TEN-T (т.е 
подобряване/построяване на велосипедни маршрути, велосипедни 
алеи, построяване и модернизиране на пътната инфраструктура); 

• Инвестиране (инфраструктура и оборудване) за подобряване 
на товарния и пътнически речен или морски транспорт на 
трансгранично ниво; 

• Трансгранично развитие/решения, базирани на съвместни 
дейности, планове за мениджмънт, стратегии, предпроектни 
проучвания, оценки за въздействието върху околната среда и др. 
свързани със строителни работи за обществена инфраструктура (водни 
пътища, пътища и др.);  

• Улеснявайки трансграничното сътрудничество между 
доставчици на пътна и транспортна информация и услуги с добавена 
стойност за подобряване на местния обществен транспорт в 
трансграничната зона и на връзката между два града; 

• Повишаване на осведомеността относно значението на 
развитието и подобряването на транспортните системи, щадящи 
околната среда в трансграничния регион;  

Специфична цел 1.1 
„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 
„Твърди” мерки: 

1 960 000 – 19 557 000 
лева 

 
Специфична цел 1.2 

„Меки” мерки: 488 925 – 
3 910 000 лева 

„Твърди” мерки: 980 000 
– 15 650 000 лева 

 
 

85% ЕФРР, 13% 
национално 

съфинансиране, 2% 
собствено участие  

 

Кандидат и/или 
партньор 

Проекти с 
„меки“ мерки - 
30 юни 2015 г. 
За проекти с 
инвестиционни 
мерки в 
областта на 
транспорта, 
околната среда, 
извънредните 
ситуации - до 30 
септември 2015 
година. 
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• Разработване на интегрирани планове и мерки с цел 
подобряване на условията за плаване за общия сектор на река Дунав и 
Черно море в трансграничния регион;  

• Разработване и изпълнение на съвместни координирани 
стратегии, инструменти и пилотни приложения за подобряване на 
развитието на мултимодалните възли и пристанищни услуги. 
Само пътища с трансгранично влияние и свързващи второстепенните и 
третостепенните възли към TEN-T инфраструктурата (частична или 
цялостна) ще бъдат финансирани! Директната връзка получава 
допълнителни точки в процеса на оценяване (2)! 
Второстепенни възли - Второстепенните възли имат разклоняващи се 
или трансгранични точки на частичните или цялостните мрежи и 
осигуряват на представляващите ги градове (най-малко с регионално 
значение) и/или мултимодални връзки  
Третостепенни възли - Третостепенните връзки са градски зони 
(регионални градове, малки и големи градове), осигуряващи работа и 
публични и частни услуги (т.е. училища, здравни или социални 
услуги, бюро по труда, банки) извън техните административни 
граници и/или места на мултимодални възли.  
Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 
месеца 

Програма 
INTERREG V-A 

Румъния – 
България 

Приоритетна ос 2: Един зелен регион 
Специфична цел 2.1 Подобряване на устойчивото ползване на 
ресурсите и природното и културно наследство  
Специфична цел 2.2 Подобряване на устойчивото управление на 
екосистемите от трансграничната зона  
Списък на показателните дейности: 

• Подкрепа за популяризиране и използване на потенциала на 
културно/природно наследство чрез инвестиции в съвместна и 
устойчива туристическа инфраструктура;  

• Модернизиране/строителство на пътища до точки от интерес 
за природното и културно наследство, който ще са част от 
туристическия трансграничен продукт;  

• Реконструкция на културната инфраструктура, възстановяване 
и популяризиране на културните паметници основани на релевантни 
трансгранични стратегии/концепции;  

Специфична цел 2.1 
„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 
„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 
 

Специфична цел 2.2 
„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 
„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 
 
 

85% ЕФРР, 13% 
национално 

Кандидат и/или 
партньор 

Проекти с 
„меки“ мерки - 
30 юни 2015 г. 
За проекти с 
инвестиционни 
мерки в 
областта на 
транспорта, 
околната среда, 
извънредните 
ситуации - до 30 
септември 2015 
година. 
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• Съхраняване, популяризиране и развитие на нематериалното 
културно наследство, главно чрез културни събития с трансгранично 
измерение; 

• Развитие на съвместни туристически продукти и услуги, 
базирани на природното и културно наследство и съвместно 
популяризиране;  

• Подкрепа и популяризиране на трансграничните инструменти 
относно зелената инфраструктура (т.е. градските зелени площи, 
коридори, свързващи местообитанията);  

• Защита/съхранение/наблюдение на екосистемите и по-
специално обектите от НАТУРА 2000 чрез закупуване на 
необходимото оборудване;  

• Подготовка и изпълнение на съвместните изследвания, 
проучвания, стратегии, планове относно обектите НАТУРА 2000; 

• Съвместно обявяване и управление на защитените зони и 
видове от мрежата НАТУРА 2000. 
Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 
месеца 

съфинансиране, 2% 
собствено участие  

 

Програма 
INTERREG V-A 

Румъния – 
България 

Приоритетна ос 3: Един сигурен регион   
Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска 
в трансграничната зона  
Списък на показателните дейности: 

• Наземни подобрения на региони с висока и средна степен на 
риск на опасност за предпочитане с решения, основани на природните 
екосистеми (включително: оздравяване и залесяване на речните 
брегове, построяване на речна или брегова защитна инфраструктура, 
построяване на речна и брегова защита (диги, язовири), 
залесяване/повторно залесяване на терените, неподложени на 
проливни дъждове, намаляване на високия риск от опустиняване и 
високия риск от суша, повторно залесяване на заливни гори);  

• Подкрепа и популяризиране на инвестициите в зелена 
инфраструктура, която спомага за намаляване риска и намаляване 
силата на бедствията;  

• Измерване/наблюдение на параметрите на средата, които имат 
значение за ранното предупреждение и ефективните мерки за 
намаляване (т.е. нива на емисиите, чистота на водата, анализи на 

Специфична цел 3.1 
„Меки” мерки: 488 925-

2 930 000 лева 
„Твърди” мерки: 980 000 

– 11 730 000 лева 
 
 

85% ЕФРР, 13% 
национално 

съфинансиране, 2% 
собствено участие  

 

Кандидат и/или 
партньор 

Проекти с 
„меки“ мерки - 
30 юни 2015 г. 
За проекти с 
инвестиционни 
мерки в 
областта на 
транспорта, 
околната среда, 
извънредните 
ситуации - до 30 
септември 2015 
година. 
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проби от почвата и водата и др.), чрез закупуване на съвместно 
оборудване и оценка на резултатите; 

• Повишаване на координацията и ефикасната реакция на 
властите в извънредни ситуации, причинени от природни бедствия 
(наводнения, пожари, горещи вълни, земетресения, бури), както и 
създаване на общи правила/законодателство за обезлесяването и 
строителството в зоните, повлияни от природни и обусловени от 
човешката дейност рискове;  

• Изработване на съвместни подробни карти и бази данни, 
показващи природните и технологичните рискове и терените, 
използвани за регионално планиране от властите, агенциите за околна 
среда и службите за извънредни ситуации; 
Продължителност: „Меки” мерки” – 24 месеца, „Твърди” мерки – 36 
месеца 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
ОП за храни и/или 

основно материално 
подпомагане 2014-

2020, съфинансирана 
от Фонда за 
европейско 

подпомагане на най-
нуждаещите се лица 

Операция Тип 3: 
Осигуряване на 

топъл обяд 
Процедура на 

директно 
предоставяне на БФП 
2014BG05FMOP001-
03.01 „Осигуряване 

на топъл обяд” – 
2015г. 

Обща цел на операцията: Операцията допринася за постигане общата цел 
на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в 
бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на 
основно материално лишение. 
Конкретни цели:  

1. Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата 
национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде 
гарантирана дейността трапезариите в летния период от годината, за който не 
е осигурено национално финансиране. 

2. Подкрепа за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване 
на нуждаещите се лица, в общините, които не са финансирани от фонд 
„Социална закрила“. 
Допустими дейности: 

• Закупуване на хранителни продукти. 
• Осигуряване на топъл обяд. 
• Предоставяне на съпътстващи мерки. 

Общата продължителност на операцията е до 31.12.2015г.  
 

За целите на операцията 
не се определя минимален 
и максимален размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ.  

Операция тип 3 
„Осигуряване на топъл 
обяд” се реализира от 
общини и райони на 
общини на 
територията на 
Република България, 
които в съответствие с 
разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 
223/2014 на 
Европейския парламент 
и на Съвета се 
определят като 
ПАРТНЬОРСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ.  
 

Процедурата е с 
постоянен прием 
на заявления за 
финансиране. В 
рамките на 
общата 
продължителност 
на операцията - 
до 31.12.2015г., 
заявления за 
финансиране 
могат да бъдат 
подавани не по- 
късно от 
31.08.2015г. 

Финансов механизъм 
на европейското 
икономическо 
пространство 2009-
2014 

Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските 
граждани 
Допустими дейности (за всички компоненти): 
Общи дейности: 
• Дейности по управление на проекта; 

от 170 000 до 300 000 евро 
за проекти по мярка 1 
-      от 170 000 до 340 000 
евро за прoекти по мерки 
2, 5 и 6 

Общината може да е 
кандидат или 
партньор на: 

Лечебни заведения за 
извънболнична помощ, 

30 април 2015 г., 
17.00 часа. 
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Норвежки финансов 
механизъм2009-2014 
Министерство на 
здравеопазването 
Програма BG07 
„Инициативи за 
обществено здраве“ 
Мерки за 
подобряване на 
управлението на 
здравния сектор и на 
достъпа до 
качествени здравни 
услуги  
 

• Дейности за информация и публичност, които са задължителни  
Компонент 1. Подобряване на условията за живот за хора в държавните 
психиатрични болници 
Специфични задължителни дейности: 
СМР (ремонт, реконструкция, обновяване) на стационарни психиатрични 
отделения. 
Примерни допълнителни дейности: 
• Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане; 
• Провеждане на анализи и оценки на нуждите на психиатрично-болните от 

специализирани услуги; 
• Обучения за повишаване на професионалния капацитет на персонала и 

допълващи обучения; 
• Обучения за придобиване на специфични умения. Обучения за 

повишаване на капацитета на родители на лица с психични заболявания. 
Компонент 2.Развиване на услуги, базирани в местните общности и на 
компетентна работна сила 
Специфични задължителни дейности: 
1.Развиване на допълнителни дейности/нови услуги;  
2.Провеждане на специализирано обучение/обучения за минимум 100 
медицински специалисти и персонал. 
Примерни допълнителни дейности: 
• Създаване на програми за индивидуални грижи и психо-социална 

рехабилитация и прилагането им в центровете за психично здраве; 
• Програми за ранна заетост, временна заетост, почасова заетост; 
• Разработка на програма терапевтична кухня; 
• Обучения в развитие на социални умения; 
• Социално-правни и юридически консултации; 
• Образователни и професионални обучения; 
• Обучения за придобиване на управленски умения за повишаване 

капацитета на родителя/ите; 
• Осъществяване на дейности, насочени към социално включване и 

възстановяване на социални умения и навици; 
• Професионална ориентация и реализация на индивидуални програми за 

социално включване. 
• Провеждане на анализи и оценки на нуждите на психиатрично-болните от 

специализирани услуги; 
• Обучения за повишаване на професионалния капацитет на персонала и 

допълващи обучения; 
• Предоставяне на обучения за придобиване на умения. Обучение за 

повишаване на капацитета на родителите на лицата с психични 

Безвъзмездната финансова 
помощ за един проект може 

да е  до 100 % от общата 
стойност на проекта. 
За Неправителствени 

организации БФМ може да 
покрие до 90% от общо 
допустимите разходи по 

проекта; 
 

Лечебни заведения за 
болнична помощ, 

Неправителствени 
организации, учредени 
в обществена полза. 
По Мярка 1 
бенефициенти освен 
горепосочените 
институции могат да 
бъдат и  

Държавни 
психиатрични болници 
– бюджетни 
организации, 
второстепенни 
разпоредители с 
бюджет към министъра 
на здравеопазването. 
За да бъдат допустими, 
партньорите трябва да 
са с основно 
местонахождение или в 
държавата-донор 
(Кралство Норвегия), в 
държавата - 
бенефициент или страна 
извън Европейското 
икономическо 
пространство, която 
има обща 
граница с България 
(Македония, Сърбия, 
Турция), или друга 
междуправителствена 
организация, активно 
участваща и ефективно 
допринасяща за 
изпълнението на даден 
проект. 
Проекти с партньори 
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заболявания; 
• Ремонт и оборудване в центровете за психично здраве, във връзка с 

изброените по-горе дейности. 
Компонент 3.Борба срещу стигмата, за недискриминация и равно 
третиране 
Специфични задължителни дейности: 
Провеждане на минимум две национални информационни кампании, 
насочени към постигане на подобряване на грижата за психично здраве в 
Република България. 
Примерни допълнителни дейности: 
• Провеждане на проучвания; 
• Организиране на публични събития, семинари, конференции и др.; 
• Отпечатване и разпространение на брошури, дипляни и др.; 
• Изработване и излъчване на радио и телевизионни клипове и др. 
Важно: 
1.Проектите по всеки компонент може да включват и други свързани с тях 
дейности (в допълнение към тези, изброени по-горе, за всеки компонент), 
които допринасят за постигането на всеки индикатор по мярка 1, в рамките на 
максимално допустимия размер на финансиране за проект, а именно до 300 
000 евро. 
2.Кандидатите могат да подадат само един проект по мярка 1. 
Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и 
репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент 
върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени 
райони 
Допустими дейности: 
Общи дейности: 
• Дейности по управление на проекта; 
• Дейности за информация и публичност, които са задължителни  
Специфични задължителни дейности: 
1.Работа на терен сред млади хора, на възраст 10-19 години, в риск с оглед 
индивидуално консултиране за безопасно сексуално поведение; Изследване 
на млади хора в риск, на възраст 10-19 години, за сексуално предавани 
инфекции (сифилис, хламидии); 
Картографиране на районите. 
2.Консултиране и насочване на млади хора в риск на възраст между 10-19 
години за изследвания за сексуално предавани инфекции (сифилис, 
хламидии); дейностите следва да са в съответствие с националните/общински 
програми за превенция на сексуално предавани инфекции сред младите хора; 
Подобряване достъпа на младите хора на възраст между 10-19 години до 

от държава-донор 
получават 
допълнителни точки 
при 
оценяването. 
В случай, че проектното 
предложение бъде 
одобрено за 
финансиране по 
Програмата, съгласно 
изискванията и 
разпоредбите на 
Регламента за 
изпълнение на 
НФМ, следва да бъде 
подписано 
Споразумение за 
партньорство. 
 
Кандидатите не могат 
да подават повече от 
едно проектно 
предложение по всяка 
от настоящите мерки. 
Няма ограничение за 
броя на проектите, в 
които се участва като 
проектен партньор. 
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съвременни контрацептивни средства. 
3.Подобряване информираността на младите хора между 10-19 години 
относно връзката между появата на вторичен стерилитет, сексуално 
преносимите инфекции и рисковите аборти; 
Предоставяне на здравно-образователни материали; 
Провеждане на образователни кампании в областта на сексуалното и 
репродуктивно здраве; 
Повишаване знанията и уменията на индивида и двойката по отношение на 
семейното планиране и контрацепция -провеждане на консултации, 
кампании,обучения и предоставяне на здравно- 
образователни материали; 
Осигуряване на достъп до средства и услуги, свързани с реализацията на 
репродуктивните планове на двойките и семействата; 
Обучение и услуги за дородилни грижи, безопасно раждане и грижи в 
следродилния период, особено кърмене и грижи за майката и детето до 1 
година; 
Образование и комуникация по въпросите на човешката сексуалност, 
репродуктивно здраве и отговорно родителство. 
Проектите могат да включва и допълнителни дейности извън посочените по-
горе, които ще допринесат за постигане на индикаторите по мярка 2. 
Важно:  
Всички мероприятия следва да включват поне 50% представители на 
ромското население. 
Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с 
психични,  генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху 
деца, страдащи от  церебрална парализа,  сърдечно-съдови заболявания, 
аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични 
увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като 
полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН 
и т.н.) 
Допустими дейности: 
Общи дейности: 
• Дейности по управление на проекта; 
• Дейности за информация и публичност, които са задължителни  
Специфични задължителни дейности: 
1. Създаване/реновиране/оборудване на центрове за терапия, рехабилитация и 
лечение на деца с ментални, генетични и онко-хематологични заболявания (с 
акцент върху деца с церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, 
аутизъм и младежи с 
хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от 
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инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, 
морбили, туберкулоза,ХИВ/СПИН и т.н.); 
2. Обучение на специалисти (минимум 8 медицински и други специалисти, 
доброволци и персонал, полагащ грижи за децата); 
3. Обучение на членове на семействата на децата от целевата група за 
предоставяне на специализирани грижи (минимум 80 души) . 
Примерни допълнителни дейности: 
1. Развиване на нови/допълнителни здравни, терапевтични, образователни и 
рехабилитационни програми, услуги или дейности за децата и техните 
семейства; 
2. Информационни кампании с цел превенция или преодоляване на 
социалната изолация. 
Посочените примерни дейности не изчерпват допустимите дейности по 
мярката. 
Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени 
и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите 
Допустими дейности: 
Общи дейности: 
• Дейности по управление на проекта; 
• Дейности за информация и публичност, които са задължителни  
Специфични дейности: 
1. Здравно-информационни кампании по въпроси, свързани с опазване на 
здравето на детето или на жената по време на бременност и в периода на 
отглеждане на детето от раждането до3 години; 

 Провеждане на информационни кампании сред целевата група за 
здравноосигурителните им права и задължения като пациенти; 

 Здравно–консултативни услуги – за родителски умения и грижа за децата 
(кърмене, хранене, къпане, масажи, стимулиране развитието на детето и 
други); 

 Информация, консултиране и съдействие за достъп до различни 
здравни,социални и други услуги, предоставяни на ниво община и област; 
2.Подобряване на майчиното и детското здраве чрез предлагане на 
неонатални и педиатрични услуги на целевата група, както и развитие и 
прилагане на политики на репродуктивно майчино здраве и семейно 
планиране. 

 Индивидуално или групово здравно обучение за повишаване на 
информираността, формиране на нагласи и поведение на целевите групи за 
здравословен начин на живот по време на бременността и опазване 
здравето на новороденото и детето до 3-годишна възраст, грижи за 
детето в кърмаческа и ранна детска възраст; профилактика на болестите в 
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ранна детска възраст; грижи за бременната и родилката в дома, 
профилактика на болести, предавани по полов път, контрацептивни методи 
и други; 

 Организиране и провеждане на домашни посещения с цел улесняване на 
достъпа до здравни услуги на представители на целевата група; 

 Наблюдение и консултиране за отглеждане на новородено, включително 
за хранене, хигиена, имунизации; 

 Оценка на медико-социалните рискови фактори за здравето и развитието 
на детето, включително и такива с въздействие върху родителския 
капацитет за полагане на правилни грижи за детето; 

 Медицински и здравни грижи и дейности (допустими съгл. чл. 3, ал 1, т. 3 
и чл.5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1/2011 г. за професионалните дейности, 
които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински 
специалисти и 
здравните асистенти могат да извършват по назначение или 
самостоятелно) за бременни и деца до 3 години; 

 Подобряване на системата за препращане на жени за получаване на 
болнично лечение и други специализирани болнични услуги. 
Важно: 
Всеки финансиран проект трябва да включи минимум 1100 представителя на 
целевата група, като минимум 50 % да са от ромски произход - това са 
минималните целеви стойности на индикатора, които са задължителни за 
всеки един проект. 
Важно по отношение на мерки 1 и 5: 
1.Задължение на кандидата е да извърши проверка за наличие на идеен 
проект съгласно ЗУТ, за планираните строително ремонтни работи, където е 
приложимо. 
В случай на готовност към етапа на кандидатстване за подаване на 
работен/технически проект, кандидатът следва да осигури: 

 Актуалност на проекта (проектът следва да отговаря на целите на 
настоящата мярка); 

 Пълен пакет и обем на работния/техническия проект (чертежи, подробна 
количествено-стойностна сметка, техническа спецификация и др.); 

 Съответстваща документация съгласно проекта (съгласувания, одобрения и 
разрешения и др.). 
2. 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 количествено-стойностна сметка по 
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видове работи. 
3..В случаите, когато строително-монтажните работи изискват 
технически/работен проект съгласно ЗУТ, кандидатът задължително 
представя към формуляра за кандидатстване 
техническата документация, включваща: 

 Акт за собственост или договор за наем или нотариален акт за учредяване 
на право на ползване на недвижимия имот или друг документ с еквивалентна 
стойност (ако е приложимо) за период, не по-малък от 7 години след датата 
на подаване на проектното 
предложение, – копие, заверено с печат на кандидата и текст „Вярно с 
оригинала”. Договорът за наем трябва да бъде нотариално заверен и вписан в 
имотния регистър, съгласно чл. 237 от Закона за задълженията и договорите ; 

 Решение на общинския съвет или друг управителен орган за съгласие 
и поемане на ангажимент за изпълнение на проекта (където е приложимо), 
копие, заверено с печат на кандидата/партньора и текст “Вярно с оригинала”; 

 Идеен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, придружен от количествена сметка по видове СМР 
(в случай, 
че се изисква инвестиционен проект съгласно ЗУТ) – копие заверено с печат 
на кандидата и текст „Вярно с оригинала”; 

 Работен/технически проект в пълен обем съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружен от 
подробна количествена сметка 
по видове СМР (в случай, че кандидатът има готовност, като проектът следва 
да отговаря на целите на настоящата мярка) - копие заверено с печат на 
кандидата и текст „Вярно с 
оригинала”; 
4..Допуска се представяне на идеен проект съгласно ЗУТ, като след 
сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ бенефициентът 
трябва да възложи на изпълнител изготвянето на техническия/работен проект. 
5. В случай че, строително-монтажните работи се извършват в сгради – 
общинска собственост трябва да се приложи : Решение на Общинския 
съвет, с което се декларира, че предназначението на сградата /помещенията, 
обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-
малък от 7 години от датата на подаване на проектното предложение – копие, 
заверено с печат на кандидата и текст „Вярно с оригинала”; 
6.В случай че, строително-монтажните работи се извършват върху / в 
сгради – държавна собственост, трябва да се приложи: Решение на 
собственика за кандидатстване с 
проект по настоящата мярка, с което се декларира по-горе цитираното 



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 20.04.2015 г. 
Изготвил: Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” 

11

изискване. 
Важно по отношение на всички мерки: 
1.С цел избягване на двойно финансиране кандидатите нямат право да 
подават проектни предложения по мярката за вече реализирани дейности или 
такива, в процес на изпълнение, финансирани от други източници. 
2.В процеса на изготвяне на проектни предложения и/или търсене на 
партньори от страна на донорите потенциалните бенефициенти ще могат да 
се възползват от възможността за участие в предстоящо събитие по линия на 
Фонда за двустранни отношения. 
3.Максималната продължителност на проекта не следва да надвишава 12 
месеца, като крайната дата за неговото изпълнение не може да е по-късна от 
30.04.2016 г. 
4.Формуляр за кандидатстване се попълва и подава на български език.  
5.Отделно се прилага Резюме на проекта на английски език; За документите, 
които са на чужд език, следва да бъде направен официален превод на 
български език от заклет преводач. 

Финансов механизъм 
на европейското 
икономическо 

пространство 2009-
2014 

Министерство на 
енергетиката 

Програма BG04 
„Енергийна 

ефективност и 
възобновяема 

енергия“ 
Грантова схема 

BG04-04-05 
„Повишаване на 

административния 
капацитет и 

информираността за 
енергийна 

ефективност и 
възобновяема 

енергия” 

Основната цел на поканата е изграждане на административния капацитет на 
държавни и общински власти и институции да планират и изпълняват мерки 
за енергийна ефективност и възобновяема енергия чрез предоставяне на 
обучения и консултации . 
Допустими дейности: 
1.Подкрепа/консултации на персонала/държавни служители на общински и 
държавни органи, отговорни за планиране и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия в обществени сгради в съответствие с 
директивите на ЕС. 
2. Предоставяне на обучение по най-малко 5 теми (маркирани с *; обучението 
не е се ограничава само с изброеното: 
- Управление на енергията в сградите *; 
- Енергийни стандарти (ISO 50001 и т.н.); 
- Разработване на Планове за действие в съответствие с националното 
законодателство  и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в 
сгради; 
- Отчитане на изпълнението на планове за действие *; 
- Възможни мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в 
обществения транспорт; 
- Основни познания за обследване на енергийна ефективност *; 
- Договори за енергийна ефективност *; 
- Законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията от 
възобновяеми източници; 
- Най-добри практики по отношение на мерки за енергийна ефективност в 

от 30 000 евро 
до 100 000 евро 

Безвъзмездната финансова 
помощ за един проект е до 
100 % от общата стойност 

на проекта. 
Безвъзмездната помощ се 

изразява в подкрепа на 
държавната и общинска 

администрация, за да 
получат необходимото 
обучение в областта на 

енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни 
източници, без да плащат за 
тази цел от собствените си 

бюджети. 
 

Общината може да 
бъде партньор. 

 
Изисква се Решение на 
Общинския съвет  за 

одобряване на 
Споразумение за 

сътрудничество с оглед 
участие на Общината в 
проекта в качеството 

ú на партньор в 
съответствие с член 59 

-61 от ЗМСМА. 
 

Кандидати  по проекта 
могат да  бъдат 
Университети и 
образователни 
институции и 

дружества за енергийни 
услуги, които имат опит 

последните 3 год. в 
провеждане на 

обучения. 

15 май 2015 г., 
16:30 часа 

местно време. 



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 20.04.2015 г. 
Изготвил: Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” 
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сгради; 
- Най-добри практики в използването на възобновяеми енергийни източници 
в сгради и т.н.; 
- Решения на казуси; 
3.Информационна кампания за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни решения. 
4. Консултантски услуги / обучение, предоставени от партньор от страните – 
донори - обмяна на опит, знания, ноу-хау и най-добри практики в 
управлението на експертно ниво. 
Важно: 
1.Партньорство между държавни структури от България и от страните-донори 
(Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) са основен елемент, особено в 
посочените приоритетни области, в които държавите донори допринасят 
специално с опит и ноу-хау. 
Допуска се и самостоятелно кандидатстване, но само проектите с участници 
от страните – донори ще получат допълнителни точки при оценка на 
проектите. 
2.Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта се представят 
едновременно на български и на английски език. 
3.В подкрепа за изготвяне на проектни предложения и/или търсене на 
партньори от страна на донорите би могло да се използва Фондът за 
двустранни отношения, който ще предоставя средства по тази покана, 
считано от датата на публикуването на настоящата обява. 

 
С приоритет са проекти 

в сътрудничество с 
партньори от страните – 

донори (Норвегия, 
Лихтенщайн и 

Исландия). 

 


