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ОБЛАСТЕН  ИНФОРАМЦИОНЕН  ЦЕНТЪР  
 ДОБРИЧ 

Проект „ Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич ”  
№ BG161РО002-3.3.02-00015-С0001,, 

 финансиран от Оперативна програма „ Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

А К Т У А Л Н О 

Проект “ Енергийно обновяване на българските домове” по схема 
BG161РО001/1.2-01/2011 на ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. 

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получа-

ват Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на 

етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър  

БУЛСТАТ. 

⇒ Общ размер на безвъзмездна финансова помощ: 50 000 000 лв. 

⇒ Бенефициент:  Дирекция “ Жилищна политика”  в Министерство на регионал-

ното развитие и благоустройство 

⇒ Продължителност на проекта: 3 години ( 2012-2015 г.) 

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от 

стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/ блок секция. От Опе-

ративна програма регионално развитие  ще се покрият изцяло 

разходите за обследване, за установяване на техническите хара-

ктеристики на сградата, включително изготвяне на технически 

паспорт и обследване за енергийна ефективност.  

Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса, чрез пре-

доставяне на заеми/ банкови гаранции. 

Допустими дейности за финансиране 

⇒ Подмяна на дограма 

⇒ Топлинна изолация на външни ограждащи елементи 

⇒ Модернизация или подмяна на локални източници 
на топлина 

⇒ Изграждане на инсталации за оползотворяване на 
възобновяеми енергийни източници 

⇒ Ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/ ох-
ладителна/ вентилационна инсталация  

⇒ Ремонт на електроинсталация в общите части 

⇒ Газифициране на сгради 

⇒ Инсталиране на автоматизирани сградни системи за 
управление 

⇒ Съпътстващи строително монтажни работи, свърза-
ни с изпълнението на мерки за енергийна ефектив-
ност 

ОП “ Регионално развитие” финансира изпълнение на мерки за енергийна ефекти-
вност в многофамилни жилищни сгради в 36 града в България, сред които е и До-

брич 

 

 Критерии за допустимост  
  

⇒ Многофамилни жилищни сгради с 6 или повече обособени 
самостоятелни обекти със жилищно предназначение, на 3 
или повече етажа 

⇒ Сгради, проектирани  преди 26 април 1999г. 
 

Очаквани резултати 
 
↓ емисиите на парникови газове 
↓ потреблението на енергия  
↑ удовлетвореността от подобрена 
инфраструктура 



ОБЛАСТЕН  ИНФОРАМЦИОНЕН  ЦЕНТЪР  
ДОБРИЧ 

Проект „ Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич ”          
№ BG161РО002-3.3.02-00015-С0001,, 

 финансиран от Оперативна програма „ Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

Предприемачите – активни,   

общините – предпазливи  

 Европейските програми за бизнеса, за борба с безработи-
цата, устойчивостта на вече изпълнени проекти с евросредства и 
възможностите за финансиране през следващия програмен пери-
од са  основните теми, които  представители на бизнеса, на адми-
нистрацията и граждани желаят да се обсъждат с експерти на Об-
ластен информационен център –Добрич.  Данните са от проведе-
на анкета от  екипа на ОИЦ – Добрич  сред   граждани,  предприе-
мачи,  неправителствени, административни и образователни стру-
ктури в областта. 
 Най-много теми за обсъждане предложиха  представите-
лите на бизнеса. Те се интересуват от  възможностите за финанси-
ране на проекти за енергийна ефективност, получаване на средс-
тва по проекти за технологично обновление и модернизация. По-
вечето анкетирани са изпълнявали проекти, съфинансирани от 
европейски фондове и заявяват, че отново биха кандидатствали. 

 Въпреки активността на бизнеса, публичният сектор в 
областта  към  момента го изпреварва по брой изпълнени проек-

ти.  Сред бизнеса има и отказали се от изпълнението на проекти- 
общо 9 са прекратените договори за областта. 
Изпълнените проекти, според анкетираните, са  постигнали цели-
те си. Предприемачите оценяват влиянието на проектите си осно-
вно „върху партньори и фирма“, докато публичните институции 
заявяват, че „проектът има  отражение и влияние върху широката 
общественост“. 
 Що се отнася до бъдещо кандидатстване с проекти, пред-
ставителите на администрацията са по-предпазливи.  От общо 8 
общински администрации в областта, половината заявяват, че не 
биха кандидатствали отново с проекти за еврофинансиране, въп-
реки че имат натрупан опит.   Като причина за отказа си те посоч-
ват съфинансирането по проекти, което се изисква от тях, нераз-
бирателство в  общинските съвети, спорове за приоритетите на 
местно ниво, честата смяна на изискванията на Управляващите 
органи към изпълнение и отчитане на проекти. 

  

Оперативни 
програми 

Брой до-
говори 

Бенефициент 
Обща стой-
ност лв. 

публична 
организация 

частна 
фирма 

ОПРЧР 34 22 12 4 020 431 
ОПРР 25 25   44 664 653 
ОПРКБИ 18   18 11 656 797 
ОПОС 7 7   100 369 263 
ОПАК 1 1   270 059 
ОПТП 1 1   399 999 

 
                                Техническият университет 
       във Варна си намери парт

       ньор в лицето на“Металагро” 
       АД—Добрич за участие с 
       проект по схема: 
       “Актуализиране на учебните 
       програмите в висшите обра

       зование  в съответствие

                    с изискванията на пазара на 
труда”. Контактът между фирмата и учебното заведение се осъ-
ществи по време на среща организирана от ОИЦ—Добрич на 
07.05.2012г. за представяне на схемата BG051РО001-3.1.07 пред 
работодатели, синдикати, представители на бюрото по труда и 
висши училища и техни звена в Добрич 

ОИЦ-Добрич свърза  

университет и бизнес  

Младите и глобализацията 

 Бъдещето на еврото, свободното движение на работна 
ръка, езиково, културно и религиозно разнообразие бяха сред 
основните теми, обсъдени на среща в ОИЦ-Добрич с членове на 
Европейски клуб EUREKA към Финансово-стопанска гимназия 
“Васил Левски” Добрич.  
 Екипът на ОИЦ-Добрич представи основните фондове 
на ЕС - за регионално развитие, Европейски социален фонд и 
Кохезионния фонд. Пред участниците в срещата бяха представе-
ни младежките програми на ЕС за доброволчество и обучение и 
европейския младежки портал.  
 Младежите се включиха в интерактивна игра и диску-
тираха бъдещото разширяване на ЕС с Хърватска, евентуалното 
включване на Турция в Съюза; финансовата стабилност на евро-
зоната; цената и качеството  на образованието в различните 
страни на ЕС. 



ОБЛАСТЕН  ИНФОРАМЦИОНЕН  ЦЕНТЪР  
ДОБРИЧ 

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ  

BG051РО001-4.1.05 „ Образователна интеграция на децата и учени-

ците от етническите малцинства” 

  
Кой: Община, училища, детски градини, висши училища, организации с 

нестопанска цел. 

Какво: Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски 

градини и училища. Продължаване на процеса по извеждане на 
децата от ромските училища, обучение и подготовка на педагогичес-

ки специалисти за работа в мултикултурна среда.  
 Колко: 6 000 000 лв. 

  Минимален размер на БФП: 50 000 лв. 
  Максимален размер на БФП: 390 000 лв. 

 Къде: МОМН, ГД „ Структурни фондове и международни образователни 

програми”, бул. „ Цариградско шосе „ № 125, бл.№ 5, ет.1, София 

1113 
 Кога: Без краен срок до изчерпване на финансовия ресурс. 

           BG051РО001-5.1.04 „ Помощ в дома” 

 

 

Кой: Общини 
Какво: Създаване на центрове за услуги в домашна среда 

 Колко: 30 000 000 лв. 

Къде: https://eumis.government.bg или АСП 

 Кога: 29.06.2012 г., 16:00ч.  

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 

чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и  услуги". 

 
  

 Кой: Юридически лица или еднолични търговци 

 Какво: Придобиване на ново оборудване, специализиран софтуер.  

  Консултантски услуги и юридически услуги, свързани с разработване 
  на маркетингови планове, консултантски услуги от инженерно-т 

  ехнически характер, визуализация на проекта, одит на проекта. 

 Колко: 19 558 300 лв. 

  Минимален размер на БФП: 50 000 лв. 
  Максимален размер на БФП: 1 000 000 лв. 

 Къде: ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен,  

  Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново. 

 Кога: без краен срок  

BG161PO003-2.4.01”Подкрепа за развитието на клъстерите в България“                                         

  

 
 Кой: Юридически лица или еднолични търговци 

 Какво: Проекти с инвестиционен компонент; с кратък период на действие и 

  бърз резултат, дейности за привличане на нови членове в клъстера, 

  изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера,  
 Колко: 29 337 450 лв. 

  Минимален размер на БФП: няма 

  Максимален размер на БФП: 2 000 000 лв. 

 Къде: ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен,  
  Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново. 

 Кога: без краен срок 

                   BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване                                                                                                                                                                                                           

                         на преподавателите във висшите училища” 

  

 Кой: Висши училища 
 Какво: обучение на преподаватели във ВУЗ 

 Колко: 4 000 000  лв. 

  Минимален размер на БФП: 50 000 лв. 

  Максимален размер на БФП: 200 000 лв. 
 Къде: https://eumis.government.bg 

 Кога: 25 юни 2012 г. до 16:30 ч. 

BG051РО002/12/2.4-08 „Компетентна съдебна система и 

ефективно управление на човешките ресурси” 

  
Кой: Съдилиша 

Какво: Подобряване на процеса на управление на човешките ресур-

си в съдилищата, повишаване на квалификацията на съ-

дии,съдебни помощници, административни ръководители, 
съдебни служители и администратори.   

 Колко: 7 000 000 лв. 

  Минимален размер на БФП: 50 000 лв. 

  Максимален размер на БФП: няма. 
Къде: на адреса на УО на ОПАК 

Кога: 9 юли 2012, 17:30ч. 

BG051РО001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за 

управление във висшите училища” 

  
Кой: Висши училища, 

Какво: Усъвършенстване на системата за управление във ВУЗ, 

системи за управление на качеството, за администриране на 

процесите, за информационно обслужване. Разработване на 
критерии, методи и процедури за повишаване на качеството 

на присъщите дейности на ВУЗ-те 

 Колко: 15 000 000 лв. 

  Минимален размер на БФП: 300 000 лв. 
  Максимален размер на БФП: 500 000 лв. 

Къде: https://eumis.government.bg  

Кога: 20 юни 2012г., 16:30ч 

BG051РО001-5.1.05 „ Съпричастност “ 

  

 
Кой: Национално представителни организации на хора с увреж-

дания и национално представителни организации за хора с 

увреждания съгл. §1, т.10 от ДР на Закона за интеграция 

на хората с увреждания. 
Какво: Създаване на предпоставки за активно-социално включва-

не на хората с увреждания посредством популяризиране и 

реално приложение на политиките за равни възможности и 

социално включване.  
 Колко: 5 000 000 лв. 

  Минимален размер на БФП: 100 000 лв. 

  Максимален размер на БФП: 350 000 лв. 

Къде: https://eumis.government.bg и АСП 
Кога: 22 юни 2012г., 17:00ч. 

BG051РО001-1.2.03 „ Насърчаване стартирането на прое-

кти за развиване на самостоятелна стопанска дейност—

Компонент 2“ 
Кой: Предприятия регистрирани от лица успешно завършили  

  обучение и/или ползвали услуги по Компонент 1 

Какво: Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собс-

твено предприятие, обучение на нает персонал, закупу-
ване на материали и оборудване, извършване на СМР, 

осигуряване на трудови възнаграждения. 

 Колко: 50 000 000 лв. 

  Минимален размер на БФП: няма 
  Максимален размер на БФП: 20 000 лв. 

Къде: https://eumis.government.bg или ДБТ в областните градо-

ве 

 Кога: 31.05.2013г., 16:30ч.                  

Подробна информация за всички възможности за кандидатстване по 

оперативните програми може да намерите на адрес: www.eufunds.bg  


