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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. 

Изложение „Европа за нас” събира заедно всички 
оперативни програми в България 

 
Специализираното изложение „Европа за нас”, което ще се 
проведе в периода 16-18 юни 2012 г. в София пред 
Националния дворец на културата, ще събере заедно всички 
оперативни програми в България.  
 
Инициативата, която се провежда за втора поредна година, 
е под патронажа на министъра по управление на средства от 
Европейския съюз Томислав Дончев, като съорганизатори са 
Представителството на Европейската комисия в България и 
Столична община. Организатор е Българският икономически 
форум. 
 
В рамките на изложението със свой информационен щанд 
ще участват всички оперативните програми, включително и 
Програмата за развитие на селските райони и Оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство”. 
 
Всеки посетител ще има възможност да разгледа шатрите и 
да се запознае с актуалните и предстоящите възможности за 
кандидатстване за финансиране с европейски средства. На 
разположение на гостите ще бъдат и представители на 
Управляващите органи и Междинните звена на програмите, 
които на място ще предоставят допълнителна информация и 
ще отговарят на питания. 
 
Областен информационен център – гр. Добрич също ще се 
включи в инициативата. Целта е да бъдат представени 
различните дейности, които центърът предприема на 
областно ниво, за да популяризира политиката на 
сближаване на Европейския съюз. 
 
ОИЦ – гр. Добрич е част от мрежата от 27 областни 
информационни центъра, която също ще бъде представена 
в рамките на изложението, под мотото „Информираме 
заедно”. 
 
Събитието ще бъде съпроводено от интересни и забавни 
сценични прояви, както и с много изненади за публиката. 
 
Входът е свободен, моля заповядайте! 

 

ОИЦ-Добрич представи дейността си в  
Крушари  и Шабла 

 Екипът на Облас-
тен информационен  цен-
тър ( ОИЦ) - Добрич пред-
стави дейността си и въз-
можностите да подпома-
га с информация потен-
циални бенефициенти, 
граждани, представители 
на неправителствени ор-
ганизации и на бизнеса в  
общините Крушари и 

Шабла, съответно на 08.06.2012г. и на 12.06.2012г. 
 С около 40 участници в  двете срещи бяха обсъдени 
основните моменти от Кохезионната политика на ЕС, ролята и 
значението на Структурните фондове в периода 2007-2013г. 
за развитието на тези населени места. 
 Представители на местните администрации, образо-
вателни институции и на неправителствени организации в 
общините оцениха дейността на ОИЦ-Добрич, като полезна за 
тях. Това показват данните от анкетите за обратна връзка. 

 В двете общини екипът на Областния информацио-
нен център представи схема BG051РО001-4.1.05 
„Образователна интеграция на децата и учениците от етни-
ческите малцинства” по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”. Участниците в срещата задаваха конкрет-
ни въпроси за възможно партньорство между общината, неп-
равителствени организации, училища и детски градини при 
кандидатстване с проектно предложение. Сериозен интерес 



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. 

Строителният сектор трябва да използва 
 възможностите на енергоефективни сгради  

 
 Нискоенергийните сгради  с висок по-
тенциал за спестяване на CO2 все още плахо 
навлизат на пазара.  Това е една от причините, 
поради които Комисията планира да се фокуси-
ра вниманието си  върху строителния сектор. 
По повод на годишния конгрес на Европейска-
та федерация на строителната индустрия FIEC в 
Истанбул, зам.-председателят  на ЕК Таяни 
представи на 11 юни 2012 г. основните линии 
на  стратегия за увеличаване на конкурентос-
пособността на строителния сектор. Самата 
стратегия ще бъде представена  след края на 
лятото. Строителният сектор играе изключител-
но важна роля в европейската икономика,  
генерира 6,3% от БВП (тази цифра достига поч-
ти 10%, ако се включат  производителите на 
строителни продукти, архитекти, инженери и 
др.) и осигуряване на 20 милиона работни мес-
та. 
Защо е  необходима  стратегия? 
 Усилията за подобряване на енергий-
ната ефективност и за използване на възобно-
вяеми енергийни източници напредват бавно. 
Спукването на жилищния балон в някои дър-
жави-членки значително сви активността в 
строителството и доведе до  безработица. 
Строителство и инфраструктурните дейности  
са намалели с 16% между януари 2008 г. и но-
ември 2011 г. в целия ЕС -27. Свиването на кре-
дитните пазари усилва  натиска върху инвести-
ции в инфраструктурни дейности. Секторът 
постоянно се  нуждае от квалифицирана работ-
на ръка 
Пет ключови цели на стратегията 
1. Стимулиране на благоприятни инвестици-
онни условия. Настоящите темпове на санира-
не на сгради (1.2% годишно) не са достатъчни 
за постигане на целите за икономия на енергия 
на ЕС до 2020.На 30 май  2012 г.  ЕК предложи  
да се увеличи с 10 млрд. евро капитала на ЕИБ.   
Този  допълнителен ресурс ще бъде насочен 
към подпомагане на  малки и средни предпри-
ятия,  вкл. в областта на  енергийна ефектив-

ност и обновяване на жилища.Структурните и 
Кохезионния фондове (2007-2013 г.) могат да 
бъдат използвани за енергоефективност  и ин-
вестиции във ВЕИ не само в обществени  сгра-
ди, но  и в съществуващи жилища. Новото 
предложение за Кохезионната политика на ЕС 
за 2014-2020 г. засилва  акцента  за подпомага-
не на инвестициите, свързани с целите на ЕС за 
енергийна ефективност и предлага почти удво-
яване на сумата, отпусната за устойчива енер-
гия в текущия период, включително за обновя-
ването на сгради. 
2.Подобряване на човешкия капитал в строи-
телния сектор. Необходимо е да се привлекат 
достатъчен брой  студенти към  строителни 
професии и да се създадат условия за по-добра 
работна среда и управление на кариерата, за 
по-голяма мобилност на строителни работници 
и по-широко предоставяне на услуги през гра-
ница 
3.Подобряване на възможностите за бизнес. 
За да се развие концепцията за устойчиво стро-
ителство трябва да се използват по-широко 
хармонизирани показатели, кодекси и методи 
за оценка на екологичните характеристики на 
строителни продукти и  процеси. Това следва 
да гарантира взаимно признаване на изпълне-
нията. 
4. Укрепване на конвергенцията в строителст-
вото. Стандартизация чрез използване на Евро-
кодове може да улесни  процеса на конверген-
ция. Това е набор от стандарти за дизайн и най 
-съвременни кодекси за добри практики, при-
ложими към всички строителни материали и  
основни области в строителството. 
5.Поощряване на глобална конкурентна пози-
ция на европейските строителни предприя-
тия.Инициативата на ЕС за малкия бизнес 
предлага  информация и помощ на фирми,  за 
да достигнат до международните пазари. 
СТАТИСТИКА 
В енергоефективни сгради 80% от разходите 
могат да бъдат спестени чрез интегрирани 
решения за проектиране. Досега в Европа са 
построени около 20000 нискоенергийни къщи,  
от които около  17000  в Германия и Австрия. 

ПРЕСЦЕНТЪР – ЕВРОПА 
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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: Съдилища 
Какво: Подобряване на процеса на управление на човешките ресур-

си в съдилищата, повишаване на квалификацията на съдии, 
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. 

Подробна информация за всички възможности за кандидатстване по 
оперативните програми може да намерите на адрес: www.eufunds.bg  

До 9 септември 2012 г. ЕК набира мнения  за  правата на гражданите  
 

Европейската комисия  /ЕК/ приканва гражданите в Европейския съюз да съдейст-
ват в планирането на политиките за следващите години и в очертаването на бъде-
щето на Европа посредством най-голямата досега европейска обществена консул-
тация относно правата на гражданите. Консултацията ще тече до 9  септември 
2012 година,  като през това време хората ще могат да посочат препятствията,  с 

които се сблъскват при упражняването на своите права като граждани на ЕС, било 
то когато пътуват в Европа, когато гласуват или се кандидатират на избори или 
когато пазаруват онлайн. Събраната информация ще бъде използвана директно 
при определянето на политиките на Комисията и ще бъде в основата на Доклада 
за гражданството на ЕС за 2013 година, който ще бъде представен  на 9 май 2013 
година.  

През оставащите месеци до 9 септември 2012 г. гражданите имат на разположение 

кратък въпросник, който лесно може да се попълни онлайн на адрес:http://

ec.europa.eu/your-rights-your-future.  

https://eumis.government.bg/
https://eumis.government.bg/
https://eumis.government.bg/
http://www.eufunds.bg/

