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РЕЗЮМЕ 

ОП „Регионално развитие“ 

 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС №1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие” 

 

Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на 

конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално  - осигуряване 

на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, 

които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. 

По този приоритет от особена важност е да се повиши привлекателността и 

конкурентоспособността на градовете, да се осигури добро качество на живот и достъп до 

основни услуги в тях, като се има предвид опазването на екологичния им потенциал. 

Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната 

градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони,като центрове за сближаване 

и растеж.  

Специфична цел  

Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да 

бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в 

тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите. 

Операции за подкрепа 

Следните типове операции ще се подкрепят по тази приоритетна ос: 

Операция 1.1: Социална инфраструктура 

Операция 1.2: Жилищна политика 

Операция 1.3: Организация на икономическите дейности  

Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска 

Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт 

Географски обхват на интервенциите 

Географският обхват е определен на ниво общини (NUTS IV) в съответствие със списъка на 

общините, представен на таблица 1. 
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    Таблица 1 - Общини в обхвата на агломерационните ареали   

1.  
Аврен  

30.  
Казанлък  

59.  
Радомир  

2.  
Айтос  

31.  
Камено  

60.  
Разград  

3.  
Аксаково   

32.  
Карлово  

61.  
Раковски  

4.  
Асеновград  

33.  
Карнобат 

62.  
Родопи  

5.  
Балчик  

34.  
Каспичан  

63.  
Русе  

6.  
Белово  

35.  
Костинброд 

64.  
Садово  

7.  
Белослав  

36.  
Куклен  

65.  
Самоков 

8.  
Благоевград  

37.  
Кърджали  

66.  
Сандански 

9.  
Божурище 

38.  
Кюстендил  

67.  
Свищов  

10.  
Ботевград  

39.  
Ловеч  

68.  
Севлиево 

11.  
Бургас  

40.  
Лом 

69.  
Септември  

12.  
Бяла Слатина  

41.  
Лясковец  

70.  
Силистра  

13.  
Варна  

42.  
Марица  

71.  
Сливен  

14.  
Велико Търново  

43.  
Мездра  

72.  
Смолян  

15.  
Велинград 

44.  
Монтана  

73.  
Созопол  

16.  
Видин  

45.  
Нова Загора  

74.  
Сопот 

17.  
Враца  

46.  
Нови пазар  

75.  
Стамболийски  

18.  
Габрово  

47.  
Пазарджик  

76.  
Стара Загора  

19.  
Горна Оряховица  

48.  
Панагюрище 

77.  
Столична 

20.  
Гоце Делчев 

49.  
Перник  

78.  
Троян 

21.  
Девня  

50.  
Петрич  

79.  
Тунджа  

22.  
Димитровград   

51.  
Пещера 

80.  
Търговище  

23.  
Добрич – град  

52.  
Плевен 

81.  
Харманли  

24.  
Добричка  

53.  
Пловдив  

82.  
Хасково  
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25.  

Долна 

Митрополия  
54.  

Поморие  
83.  

Червен Бряг  

26.  
Долни Дъбник 

55.  
Попово  

84.  
Чирпан  

27.  
Дулово  

56.  
Провадия  

85.  
Шумен  

28.  
Дупница  

57.  
Първомай  

86.  
Ямбол  

29.  
Елин Пелин 

58.  
Раднево    

 

Ключови критерии за избор на проекти: 

Проектът ще бъде избираем, ако отговаря поне на един от следните критерии: 

- допринася за устойчивото и интегрирано развитие в агломерационните ареали; 

- подобрява качеството на живот, жизнената и работна среда; 

- създава предпоставки за разполагане на фирми в региона; 

- повишава привлекателността на региона; 

- отчита потребностите на групите в неравностойно положение, включително и 

ромите; 

- съобразен е със съответните секторни стратегически документи на национално/ 

регионално/ местно ниво. 

Финансиране 

Индикативно разпределение на средствата (в 

евро) 

% от ОПРР / 

приоритетна 

ос 

Финансиране 

от ЕС  

Национално 

публично 

финансиране 

Общо 

финансиране  

Процент на 

съ-  

финансиране 

от ЕС (%) 

Приоритетна ос 1: 

Устойчиво и интегрирано градско развитие 

(ЕФРР) 52,40% 713 207 777 125 860 196 839 067 973 85% 

 
Индикативното разпределение на финансовите ресурси за градските агломерационни ареали е 

следното: 100 млн. евро за Столична община; 300 млн. евро за общините на 6-те най-големи града 

(Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора); 100 млн. евро за 29-те общини, попадащи в 

обхвата на агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града; 339 млн. евро за 50-те 

общини, попадащи в обхвата на агломерационните ареали на средноголемите градове и градовете с 

население над 20 000 жители (включително Панагюрище). 
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Операция 1.1. Социална инфраструктура 

Специфична цел 

Да се осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна 

инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и 

прилежащите им територии. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, 

основни и средни училища и университети (например учебни зали, библиотеки, лаборатории, 

спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки); 

 Реконструкция, ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения за спешна помощ 

(включително линейки), първична, специализирана извънболнична и болнична помощ, в 

съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Национална здравна карта; 

 Реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на лечебни рентгенологични заведения, 

свързани със социално значими онкологични заболявания; 

 Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги, и на бюра 

по труда; 

 Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване 

на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния 

живот; 

 Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти, свързани с 

публичните институции, споменати по-горе (например топлоизолация, смяна на дограма, 

локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване 

на алтернативни възобновяеми енергийни източници); 

 Подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите публични институции. 

 Бенефициенти 

Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент за държавните учебни 

заведения, Министерство на здравеопазването – конкретен бенефициент за държавните 

лечебни и здравни заведения, Министерство на културата – конкретен бенефициент за 

държавните културни институции, Министерство на труда и социалната политика/ Агенция 

за социално подпомагане – конкретен бенефициент за държавните обекти в сферата на 

социалните услуги, Министерство на труда и социалната политика/ Агенция по заетостта – 

конкретен бенефициент за бюрата по труда, общините – за общинските обекти, НПО и 

университетите, когато действат като сдружения с нестопанска цел за предоставяне на 

здравни, социални, образователни и културни услуги. 
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Операция 1.2. Жилищна политика 

Специфична цел 

Да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите и да се допринесе за социалната 

интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подобряване на качеството на 

живот на градските общности от хора в неравностойно и уязвимо положение. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, както следва: ремонт 

на следните основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма 

по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и 

площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, 

канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникациионна, пожарни кранове) 

на сградата;   

 Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 

положение, чрез обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, 

собственост на публични власти или на сдружения с нестопанска цел; 

 Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти в 

жилищните сгради, споменати по-горе (например топлоизолация, смяна на дограма, 

локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или 

използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници). 

Бенефициенти 

Публични власти или сдружения с нестопанска цел, сдружения на собствениците на 

жилища в многофамилни жилищни сгради. 

 

Операция 1.3. Организация на икономическите дейности 

Специфична цел 

Да улесни интегрирането на инфраструктурни съоръжения и терени с цел развитие на 

бизнеса и привличане на нови инвестиции. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Подобряване и реконструкция на съществуваща или изграждане на нова техническа 

инфраструктура, свързана с бизнеса (например комуникационни връзки, строителство/ 

реконструкция/ рехабилитация на улици или на малки участъци от местни пътища, 

осигуряващи достъп до и в индустриалните и бизнес зони, електроснабдяване, улично 

осветление, връзки към газоснабдителна, водоснабдителна и канализационна мрежа, 

поставяне на указателни знаци и табели до или в рамките на бизнес зоните и терените и 

др); 

 Обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на съществуващи индустриални 

зони, незасегнати от екологични замърсявани; 
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Бенефициенти 

Общини (включително в партньорство с частен/ни инвеститор/и), сдружения на общини, 

неправителствени организации с участието на общински власти. 

 

Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска 

Специфична цел 

Да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително 

предотвратяване на рискове, както и подобряване на физическата среда на градските 

центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и 

екологично възраждане. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, 

като паркове, детски площадки и др.; 

 Подобряване на градската среда чрез поставяне на пейки, беседки, фонтани, статуи и 

др.; 

 Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 

подновяване и подобряване на достъпа на хора с увреждания, изграждане на 

велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и 

велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, 

изграждане на паркинги встрани от главни улици и др.; 

 Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и въвеждане на енергоспестяващо 

улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на 

престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи 

за наблюдение на обществени места и др.; 

 Подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради; 

 Инициативи на местните жители, мрежи за партньорство и планове за действие, 

свързани с градското развитие; 

 Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища 

(диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения); борба с бреговата ерозия, 

изграждане на малки по обем преливници, бентове и др; възстановяване и изграждане 

на дребномащабни дренажни съоръжения и инфраструктура;  

 Обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и закупуване на 

оборудване, включително пожарни коли, за ограничаване на пожари, предотвратяване 

на рискове и щети за живота и имуществото на хората при пожар; 

 Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. 

Бенефициенти 

Общини, сдружения на общини, организации с нестопанска цел в партньорство с общини, 

Министерство на вътрешните работи/ Национална служба  „Пожарна безопасност и защита 

на населението” (конкретен бенефициент). 
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Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт 

 

Специфична цел 

Да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни 

системи. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани 

системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за 

управление и информационно обслужване (например центрове за управление на 

трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни 

средства, дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни 

подсистеми); 

 Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с 

увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково 

обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и 

за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.; 

 Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на 

спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; 

 Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени 

жилищни райони; 

 Осигуряване на система за защита от шума - осигуряване на трамвайните линии с 

антивибрационни и шумозащитни елементи; 

 Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи 

автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за 

вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни 

източници в градския транспорт; 

Бенефициенти: Общини (включително в партньорство с публични компании за обществен 

транспорт). 
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ПРИОРИТЕТНА ОС №2 

„Регионална и местна достъпност” 

 

Целта на тази приоритетна ос е да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-

добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната 

конкурентоспособност и устойчивото развитие. Това ще бъде постигнато чрез подобряване 

на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и 

газоснабдителните мрежи.  

Обединяването на територията на страната чрез по-добра достъпност и мобилност се явява 

фактор от решаващо значение за повишаване на регионалната конкурентоспособност, 

развитието и създаването на работни места. Тази интеграция е силно зависима от няколко 

основни инфраструктури – второкласните пътища, телекомуникациите и 

газоразпределителната мрежа. 

Тази приоритетна ос е в подкрепа на изпълнението на два от приоритетите на НСРР: 

Приоритет 1 “Подобряване на базисната инфраструктура” и Приоритет 4 “Подкрепа за 

балансирано териториално развитие”, като се съгласува и допълва с ОП „Транспорт”, ОП 

„Административен капацитет” и Програмата за развитие на селските райони. 

Специфична цел 

Да се повиши достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, 

между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо 

урбанизирани райони. 

Основните области на интервенция в рамките на настоящата приоритетна ос са:  

Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура; 

Операция 2.2: Информационна и комуникационна мрежа; 

Операция 2.3: Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси. 

Основните  критерии за избор на проекти са следните: 

 Проектът допринася за взаимодействието и връзките между градовете и селата; 

 Проектът подобрява условията за бизнес дейности в отдалечените райони, 

включително в туристическите зони; 

 Проектът допринася за развитието на информационното общество; 

 Проектът подобрява енергийната ефективност и икономическата целесъобразност. 

Финансиране 

Индикативно разпределение на 

средствата (в евро) 

% от ОПРР / 

приоритетна 

ос 

Финансиране 

от ЕС 

Национално 

публично 

финансиране 

Общо 

финансиране 

Процент на 

съ- 

финансиране 

от ЕС (%) 

Приоритетна ос 2: Регионална и 

местна достъпност  25% 340 270 886 60 047 803 400 318 689 85% 
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Бенефициенти 

Общини, Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, Държавна агенция за 

информационни технологии и съобщения. 

 

Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура 

Специфична цел 

Насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез 

подобряване и ремонт на регионални и местни пътища.  

Тази операция ще подпомогне инвестициите в подобряването на: 

 пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за 

развитие на техния специфичен икономически потенциал; 

 пътища, осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм; 

 общински пътища в агломерационните ареали за по-добра интеграция и достъпност на 

териториите около големите градски центрове. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 рехабилитация и реконструкция на второкласни пътища извън трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T), както и на третокласни пътища; 

 подобряване на транспортните връзки до определени дестинации и обекти извън 

населените места – достъп до пристанища, летища, сметища и т.н. 

 подкрепа за общински пътища в градските агломерационни ареали (общините, изброени 

в Приложение 3). 

Бенефициенти 

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, конкретен бенефициент за второкласни и 

третокласни пътища, общини. 

 

Операция 2.2.  Информационна и комуникационна мрежа 

Специфична цел 

Осигуряване на достъп до широколентова инфраструктура в прехода към информационно 

общество. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура, 

изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо 

урбанизираните територии и селски райони; 

 Създаване на обществени сървърни паркове за съхранение на обществени 

информационни системи и данни; 
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 Въвеждане на мерки и системи за осигуряване на данни и безопасност на 

комуникациите, съгласно европейските стандарти и изискванията на бизнеса; 

 Подкрепа за общинските ИКТ инфраструктурни проекти. 

Бенефициенти 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, конкретен бенефициент 

за изграждането на нова държавна ИКТ мрежа. 

Общините, за общинските ИКТ инфраструктурни проекти. 

 

Операция 2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси 

Специфична цел 

Предоставяне на достъп до националната газоразпределителна мрежа или по възможност – до 

възобновяеми енергийни източници с цел повишаване на инвестиционната привлекателност и 

регионалната конкурентоспособност. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Изграждане на участъци от газоразпределителни тръбопроводи в съответните райони 

като част от националната газопреносна мрежа към съответните области; 

 Изграждане на инсталации, използващи ВЕИ, и връзки към системите за доставка на 

ВЕИ; 

 Технически проучвания и проучвания за осъществимост, изготвяне на проекти, 

техническа помощ. 

Операцията ще подпомага единствено инвестиции в енергоразпространението и няма да подкрепя 

дейности, свързани с производството на енергия. Тя ще се съсредоточи върху изграждането на 

участъци от газоразпределителни тръбопроводи в избираемите области и общини като част от 

националната газопреносна мрежа.  

Бенефициенти 

1. За достъп до газоразпределителната мрежа 

Общини без издаден лиценз за газоразпределение извън списъка на териториите, определени за 

газоразпределение (газоразпределителни региони) на базата на стриктни критерии за избор (общини 

от отдалечени области, включени в Приложение 11), за които: 

 не съществуващ достъп до националната газопреносна мрежа;  

 може да се докаже, че притежават значителен потенциал на пазара на газта – промишленост, 

публичен сектор и домакинства;  

 ще се мултиплицира ефектът от газификация – спестено електричество, течни горива, 

въглища и дърва; 

 ще се намалят емисиите на парникови газове, SO2 и прах; 

 могат да докажат, че не съществува възможност да се използва какъвто и да е вид ВЕИ. 

2. За изграждане на инсталации, използващи ВЕИ и връзки към системата за доставка на ВЕИ. 



NEW IDEAS CONSULT Ltd. 
 Нови идеи за вашия успех!  

 
Гр. София, ул. „Братя Миладинови” 16, тел:  02 440 0790; 0885 122 294 

  

 

www.newideasbg.com 
office@newideasbg.com 

 
 Общини без лиценз за газоразпределение и включени в списъка на териториите, определени 

за газоразпределение (газоразпределителни региони), на базата на доказан потенциал за 

използване на ВЕИ (слънчева енергия, вода, геотермален източник, биомаса). 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС №3 

„Устойчиво развитие на туризма” 

 

Туризмът се счита за един от важните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се 

доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от 

създаването на работни места. Високата териториална концентрация обаче, в съчетание с 

еднообразието на продукта и пропуските в маркетинга на туристическите дестинации, намаляват 

шансовете досегашният темп на растеж да продължи в средносрочна и дългосрочна перспектива. 

Настоящата  тенденция на развитие крие значителни екологични, социални и икономически рискове 

за вече свръхразвитите курорти. 

Приоритетната ос е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване, 

където туризмът се счита за една от мерките за насърчаване на икономическия растеж, а опазването 

на историческото и културно наследство - като потенциал за развитие на туризма. Стратегическите 

насоки подчертават също ролята на туризма в развитието предимно на селските региони и 

необходимостта от интегриран подход към качеството, съсредоточен върху удовлетворяване на 

потребителите и основан върху икономическите, социалните и екологичните измерения на 

устойчивото развитие.  

Специфична цел 

Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви 

и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена 

стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие. 

Операции за подкрепа: 

Дейностите, които ще бъдат подкрепяни по настоящата приоритетна ос, са структурирани в 

три операции, описани както следва: 

Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура; 

Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 

Операция 3.3. Национален туристически маркетинг. 

Съгласно чл. 34(2) от Основния регламент ще се използват възможностите на кръстосаното 

финансиране за допълване на дейностите по този приоритет с цел да се осигури тяхната 

завършеност и устойчивост. 

Географски обхват на интервенциите  

Операция 3.1. ще подкрепя дейности, свързани с туризма, във всички общини с население 

над 10 000 жители. Операцията ще подкрепя също така дейности, свързани с паметници на 

културата с национално и световно значение (около 1 500), разположени на територия на 



NEW IDEAS CONSULT Ltd. 
 Нови идеи за вашия успех!  

 
Гр. София, ул. „Братя Миладинови” 16, тел:  02 440 0790; 0885 122 294 

  

 

www.newideasbg.com 
office@newideasbg.com 

 
цялата страна, съгласно класификация на Националния институт за паметници на 

културата. 

Операция 3.1. няма да подкрепя дейности в свръхразвити зони за масов туризъм, оказващи 

сериозен натиск върху физическата и социалната среда (Черноморското крайбрежие, най-

големите ски курорти, столицата София и община Пловдив). 

Операция 3.2. ще финансира дейности, свързани с развитието на продукти и маркетинг на 

дестинации от регионален обхват и въздействие на цялата територия на страната.  

Основни критерии за избор на проекти: 

Основните критерии за избор на проекти ще включват : 

 Въздействие върху икономическото развитие и възможности за генериране на 

доходи за регионите, които имат потенциал и нужда от развитие на туризма, 

конкурентоспособност и привлекателност на развитите туристически атракции и 

продукти, т.е. способност да се привлекат значителен брой посетители; 

 Създаване на работни места в туристическия сектор (работни места, създадени пряко 

от подкрепената дейност); 

 Партньорство и регионален подход – ще бъде дадено предимство на проекти с 

регионален обхват, създаващи регионални продукти, обхващащи няколко общини и 

насърчаващи партньорството. В конкретни и обосновани случаи ще бъдат 

подкрепяни не само регионални, но и мрежови (маршрутни) проекти, включващи 

туристически обекти и организации от различни части на страната;  

 Разнообразяване на продукта и укрепване на специализираните видове туризъм, 

особено културен, екологичен, и спа туризъм; като ще се дава предимство на 

проекти, създаващи нови продукти за българския туристически сектор като 

катализатор за откриване на нови продуктови и клиентски пазари; 

 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 в региона, особено във вече развитите 

райони; 

 Екологична устойчивост – развитие на туристически продукти, които гарантират 

опазването на природното и културното наследство. Всички проекти трябва да 

доказват приноса си за опазване и подобряване на околната среда, а при 

необходимост ще бъдат насърчавани мерки за енергийна ефективност;  

 Устойчивост на резултатите – обосновка и ангажираност от страна на 

бенефициентите; 

 Цялостност, стратегически подход за развитие и логично групиране на избираемите 

дейности за постигане на допълняемост и синергия; 

 Допълняемост и синергия  между дейностите в рамките на трите операции; 

 Съответствие с националната нормативна уредба в областта на развитието на 

туризма, културното наследство и защитата на околната среда; 



NEW IDEAS CONSULT Ltd. 
 Нови идеи за вашия успех!  

 
Гр. София, ул. „Братя Миладинови” 16, тел:  02 440 0790; 0885 122 294 

  

 

www.newideasbg.com 
office@newideasbg.com 

 
 Съответствие със и принос към по-широка стратегия/план за развитие на туризма 

или общ план/стратегия за регионално развитие. 

 

Финансиране 

Индикативно разпределение на средствата 

 (в евро) 

% от 

приори 

тетна 

ос 

Финансиран

е от ЕС  

(a) 

Национално 

публично 

финансиран

е  

(b) 

  

  

Общо 

финансиран

е  

(c) = (a) + (b) 

Процент на 

съфинансир

ането (%) 

(d) = (a) / (c) 

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на 

туризма (EФРР) 

13,62

% 

185 379 

580 32 714 043 15 

218 093 

623 85 

 

 
Бенефициенти 

Общини, сдружения на общини; Министерство на културата (конкретен бенефициент); 

местни, регионални и национални туристически организации, регистрирани в Националния 

туристически регистър, публични власти, управляващи културни паметници с национално 

и световно значение, Държавна агенция по туризъм (конкретен бенефициент). 

 

Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с 

тях инфраструктура 

 

Специфична цел 

Развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и 

търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпределение 

на туризма. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Разработване на природни, културни и исторически атракции - възстановяване, 

опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за 

интерпретация и анимация и др.; 

 Развитие на съпътстващата туристическа инфраструктура, свързана с атракциите 

(туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и 

колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни 

центрове, детски площадки, спортни съоръжения и съоражения за отдих, 

негенериращи печалба, паркинги, тротоари, зелени площи, обществени тоалетни, 

осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци и др.), както и съоръжения 

за улеснение на лица с увреждания и възрастни посетители; 
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 Възстановяване и обновяване на планински хижи – публична собственост, заслони и 

съоръжения за безопасност, които допълват туристическия продукт в отдалечени 

райони; 

 Изграждане на допълваща дребномащабна техническа инфраструктура в района на 

атракциите, например път за достъп, комунални услуги и удобства за посетителите, 

осигуряваща интегрирано развитие на туристическите продукти;  

 Допълващи дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение 

към подкрепяната атракция (организиране на събития, маркетинг, реклама и 

дейности, свързани с промоцията и публичността на проектите);  

 Обучение на персонала за работа с атракциите и съоръженията, обект на подкрепа. 

 

Проектите трябва да включват комбинация от няколко от гореизброените дейности, които се 

допълват и интегрират на базата на разумна логика и допринасят за развитието и маркетинга на 

туристическите продукти, основани на културното и природно наследство (предимно културен, еко- 

и спа-туризъм). Няма да бъдат подкрепяни единични или разнородни, несвързани помежду си 

дейности.  

Бенефициенти 

Общини, сдружения на общини; Министерство на културата (конкретен бенефициент); местни, 

регионални и национални туристически организации, регистрирани в Националния туристически 

регистър, публични власти, управляващи културни паметници с национално и световно значение. 

   

Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите 

Специфична цел 

Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на 

сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, 

основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на 

различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и 

маркетинг. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Дейности, подпомагащи развитието на регионални продукти и пазарната 

информация, като инвентаризация и оценка на туристическите ресурси, средства и 

услуги, регионален маркетинг и изследвания на въздействието, регионални 

проучвания на посетителите, разработване на регионални стратегии за развитие на 

туризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, разработване на 

туристически пакети и др.; 

 Рекламни дейности, като подготовка и разпространение на информационни и 

рекламни материали за региона и неговите туристически продукти, участие в 

регионални, национални и международни туристически панаири, организиране на 
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регионални туристически панаири, експедиентски пътувания, посещения на 

пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти и др.; 

 Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие, като 

фестивали, събития на открито, спортни състезания, фолклорни прояви, представяне 

на местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др.; 

 Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване 

на информационното обслужване, маркетинга и планирането на туристическите 

дестинации, като създаване, реконструкция/ремонт и/или оборудване на 

туристически информационни центрове, включването им в регионални или по-

големи мрежи и информационни системи, интернет-базирани регионални системи за 

информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани 

на ИТ и др.; 

 Дейности, по създаване на регионална идентичност и марка, като доброволно 

регионално сертифициране на местата за настаняване, атракциите и услугите, 

въвеждане на единни регионални системи за маркировка, специфични за региона 

норми на поведение и стандарти и др., разработване и въвеждане на екологични 

стандарти за туристически услуги ; 

 Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги за 

местния бизнес и общности, например комуникационни кампании за подобряване на 

осведомеността за природното и културното 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 и др.; 

 Подкрепа на организациите и мрежите, основани на принципа на партньорство, 

включително дейности по изграждане на капацитет в туристическите асоциации и 

общините, който допълва и/или е необходим за горепосочените дейности; 

насърчаване на изграждането на регионални и национални мрежи и др. 

Проектите трябва да включват комбинация от няколко от гореизброените дейности, които се 

допълват и интегрират на базата на разумна логика и да допринасят за развитието и маркетинга на 

туристически продукти, основани на природното и културно наследство (предимно културен, еко- и 

спа-туризъм). Няма да бъдат подкрепяни единични или разнородни, несвързани помежду си 

действия.  

Дейностите трябва да допълват/подкрепят маркетинговите, рекламните и информационните 

стратегии и дейности, предвидени на национално ниво, най-вече по операция 3.3. 

Бенефициенти 

Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в Националния 

туристически регистър, общини, сдружения на общини, Министерство на културата 

(конкретен бенефициент). 
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Операция 3.3. Национален туристически маркетинг 

Специфична цел 

Повишаване на ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности, 

маркетинговата информация и прозрачността с цел да се подпомогне диверфикацията на 

туристическите продукти и пазари и устойчивото развитие на туризма.  

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Подготовка на средносрочни и дългосрочни национални стратегии и програми за 

развитие и маркетинг на туризма и на туристически продукти; 

 Рекламни дейности като подготовка и разпространение на информационни и 

рекламни материали на национално ниво, реклама в медиите, участие в 

международни туристически панаири, организиране на национални туристически 

панаири, опознавателни пътувания, посещения на пътнически агенти и 

туроператори, автори на пътеводители, журналисти и др.;  

 Маркетингови и подобни проучвания на национално и международно ниво, 

подобряване на туристическата статистика, разпространяване на информация сред 

по-широка аудитория; 

 Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности; 

 Въвеждане на съвременни информационни технологии за създаване и 

модернизиране на националните системи и мрежи за информация и разпространение 

(например национална мрежа от туристически информационни центрове; интернет 

базирана национална туристическа информационна система; подобряване на 

туристическата информационна система на ДАТ, в т. ч. Националния туристически 

регистър), включително доставка на оборудване;  

 Дейности за информиране на обществеността, като кампании за подобряване на 

осведомеността относно природното и културно наследство и значението на туризма 

на национално и международно ниво;  

 Разработване и въвеждане на национални системи за сертифициране на качеството 

на туристическите услуги, местата за настаняване и атракциите, знак за качество, 

кодекси на поведение, стандарти, системи за управление на качеството, годишни 

туристически награди и др.;   

 Разработване и въвеждане на екологични стандарти за туристическите услуги; 

 Предоставяне на указания и подкрепа за туристическите сдружения, общините и 

бизнеса (наръчници, справочници, редовен обмен на информация, включително 

електронни бюлетини и др.).  

Бенефициенти 

Държавната агенция по туризъм (конкретен бенефициент). 
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ПРИОРИТЕТНА ОС №4 

„Местно развитие и сътрудничество” 

 

Тази приоритетна ос има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие. 

Основната й характеристика е създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, 

свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани 

страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни 

проблеми.  

Наред с правителството на страната, общините са основният обществен двигател за 

регионалното и местно развитие в България . 

Специфична цел  

Да се даде възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на 

страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.  

Операции за подкрепа   

В рамките на тази приоритетна ос ще бъдат подкрепени следните видове операции: 

Операция 4.1: Дребномащабни местни инвестиции   

Операция 4.2: Междурегионално сътрудничество  

Географски обхват на интервенциите  

Обхватът на операция 4.1 се определя на общинско равнище (NUTS IV) в съответствие със 

списъка на общините, включен в Таблица 2. Географският обхват на операции 4.2 е 

неограничен. 

Таблица 2: Общини, избираеми за финансиране по Приоритетна ос 4, операция 4.1. 

1.  
Алфатар  

61.  
Якоруда 

121.  
Пирдоп  

2.  
Антон  

62.  
Земен  

122.  
Полски Тръмбеш  

3.  
Антоново  

63.  
Златарица  

123.  
Пордим  

4.  
Априлци  

64.  
Златица  

124.  
Правец  

5.  
Ардино  

65.  
Златоград  

125.  
Приморско  

6.  
Баните  

66.  
Ивайловград  

126.  
Разлог  

7.  
Банско  

67.  
Иваново  

127.  
Ракитово  

8.  
Батак  

68.  
Искър  

128.  
Рила  

9.  
Белене  

69.  
Исперих  

129.  
Роман  
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10.  
Белица  

70.  
Ихтиман  

130.  
Рудозем  

11.  
Белоградчик  

71.  
Каварна  

131.  
Руен 

12.  
Берковица  

72.  
Кайнарджа  

132.  
Ружинци  

13.  
Бобов дол  

73.  
Калояново  

133.  
Самуил  

14.  
Бобошево  

74.  
Каолиново  

134.  
Сапарева баня 

15.  
Бойница  

75.  
Кирково  

135.  
Сатовча  

16.  
Бойчиновци  

76.  
Кнежа  

136.  
Свиленград  

17.  
Болярово  

77.  
Ковачевци  

137.  
Своге  

18.  
Борино  

78.  
Козлодуй  

138.  
Сливо поле 

19.  
Борован  

79.  
Копривщица  

139.  
Симеоновград  

20.  
Борово  

80.  
Костенец  

140.  
Симитли  

21.  
Братя Даскалови  

81.  
Котел  

141.  
Ситово  

22.  
Брацигово  

82.  
Кочериново  

142.  
Сливница  

23.  
Брегово  

83.  
Кресна  

143.  
Смядово  

24.  
Брезник  

84.  
Криводол  

144.  
Средец  

25.  
Брезово  

85.  
Кричим  

145.  
Стамболово   

26.  
Брусарци  

86.  
Крумовград  

146.  
Стражица  

27.  
Бяла (RSE) 

87.  
Крушари  

147.  
Стралджа  

28.  
Бяла (VAR) 

88.  
Кубрат  

148.  
Стрелча  

29.  
Велики Преслав   

89.  
Кула  

149.  
Струмяни  

30.  
Венец  

90.  
Левски  

150.  
Суворово  

31.  
Ветово  

91.  
Лесичово  

151.  
Сунгурларе 

32.  
Ветрино  

92.  
Летница  

152.  
Сухиндол  

33.  
Вълчедръм  

93.  
Лозница  

153.  
Съединение  

34.  
Вълчи дол  

94.  
Луковит  

154.  
Твърдица  
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35.  
Върбица  

95.  
Лъки  

155.  
Тервел  

36.  
Вършец  

96.  
Любимец  

156.  
Тетевен  

37.  
Генерал Тошево 

97.  
Мадан 

157.  
Тополовград  

38.  
Георги Дамяново  

98.  
Маджарово  

158.  
Трекляно 

39.  
Главиница  

99.  
Макреш  

159.  
Трън 

40.  
Годеч  

100.  
Малко Търново  

160.  
Трявна  

41.  
Горна Малина 

101.  
Медковец 

161.  
Тутракан  

42.  
Грамада 

102.  
Мизия  

162.  
Угърчин  

43.  
Гулянци  

103.  
Минерални бани  

163.  
Хаджидимово  

44.  
Гурково  

104.  
Мирково  

164.  
Хайредин  

45.  
Гълъбово  

105.  
Момчилград  

165.  
Хисаря 

46.  
Гърмен  

106.  
Мъглиж  

166.  
Хитрино  

47.  
Две могили  

107.  
Невестино  

167.  
Цар Калоян  

48.  
Девин  

108.  
Неделино  

168.  
Царево  

49.  
Джебел 

109.  
Несебър  

169.  
Ценово  

50.  
Димово  

110.  
Никола Козлево  

170.  
Чавдар  

51.  
Долна баня  

111.  
Николаево  

171.  
Челопеч  

52.  
Долни чифлик 

112.  
Никопол  

172.  
Чепеларе  

53.  
Доспат  

113.  
Ново село  

173.  
Черноочене  

54.  
Драгоман  

114.  
Омуртаг 

174.  
Чипровци  

55.  
Дряново  

115.  
Опака  

175.  
Чупрене  

56.  
Дългопол  

116.  
Опан  

176.  
Шабла  

57.  
Елена  

117.  
Оряхово 

177.  
Ябланица  

58.  
Елхово  

118.  
Павел баня  

178.  
Якимово  

59.  
Етрополе  

119.  
Павликени   
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60.  
Завет 

120.  
Перущица   

 

Основни  критерии за избор на проекти:  

Проектът: 

 Съответства на общинския план за развитие; 

 Подобрява капацитета за развитие на съответната територия; 

 Създава нови практики на сътрудничество или води до тяхното приспособяване и 

прилагане;  

 Допринася за екологичната, социална и културна устойчивост; 

 Ориентиран е към потребностите на конкретни групи в неравностойно положение (особено 

ромското население); 

 Допринася за сътрудничеството на заинтересованите страни на местно и регионално 

равнище.  

 

Финансиране  

Индикативно разпределение на средствата 

 (в евро)  

% от ОПРР/ 

приоритетна 

ос  

Финансиране 

от ЕС  

Национално 

публично 

финансиране  

Общо 

финансиране  

Съотношение 

на 

финансирането 

от ЕС (%) 

Приоритетна ос 4: Местно развитие и 

сътрудничество  5.60% 76 220 679 13 450 708 89 671 387 85% 

 

Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции 

Специфична цел  

Да се подпомогне местното развитие чрез реализацията на важни и полезни дребномащабни местни 

инвестиционни решения.  

 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Обновяване/реконструкция и оборудване на публични здравни и лечебни заведения в 

съответствие с Националната здравна карта; 

 Обновяване/реконструкция и оборудване на образователна инфраструктура; 

 Реконструкция/възстановяване/модернизация на съществуващи индустриални и бизнес 

зони, включително свързаната с бизнеса техническа инфраструктура; 

 Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти, 

свързани със споменатите по-горе публични институции (например топлоизолация, 

смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, 
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газоснабдителни тръбопроводи или използване на алтернативни възобновяеми 

енергийни източници и др.); 

 Закупуване на машини за организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване;   

 Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на 

наводнения и свлачища, почистване на речните корита; 

 Подобряване на достъпа на хора с увреждания до публичните сгради, споменати по-

горе.  

Бенефициенти  

Общините, посочени в Таблица 2. 

Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество 

Специфична цел  

Да стимулира регионалните и местни иновации и обмен на най-добри практики чрез 

междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия. 

Списък с примерни дейности за подкрепа:  

 Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието;  

 Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващите ги анализи, свързани с 

гореспоменатите области на сътрудничество;  

 Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики, интернет-базирани 

средства и електронни бази данни за споделен обмен на най-добрите практики и тенденции в 

развитието; 

 Анализи на най-добри практики и критерии (benchmarking analyses) при предоставянето на 

услуги; 

 Разработване на бъдещи стратегически проекти и планове за действия;  

 Обучения, семинари, конференции, учебни посещения, туининг проекти, съвместни срещи, 

включващи и социално-икономическите партньори (университети, НПО, бизнес сдружения, 

синдикати и т.н.); 

 Иновационни стратегии и стратегии за превенция на риска; 

 Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на 

населението; 

 Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни форуми; 

 Въвеждане на иновационни подходи (пилотни проекти); 

 Предоставяне на консултации и услуги, свързани  с конкретен обмен; 

 Разпространение на резултатите. 

Бенефициенти  

Области, сдружения на общини, общини, еврорегиони и НПО в партньорство с общини или 

областни администрации. 

ПРИОРИТЕТНА ОС №5 
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„Техническа помощ” 

 

Ефективното управление и изпълнение на ОПРР изисква особено внимание по отношение 

на мерките за техническа помощ, за да се отговори на основните потребности от подкрепа 

при координирането на програмата и да се укрепи капацитетът на административните 

структури, участващи в изпълнението на програмата, както се посочва в чл. 46 на Общия 

регламент. 

Първият период на прилагане на СФ е истинско предизвикателство както за УО 

(включително за регионалните му отдели), така и за крайните бенефициенти, като 

техническата помощ е от голямо значение, особено през първата година от изпълнението на 

ОПРР. 

Целта на приоритетна ос “Техническа помощ” е да се осигури безпрепятствено изпълнение, 

наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, и по този начин - високо ниво на 

усвояване на фондовете от ЕС. Поради обхвата и броя на потенциалните бенефициенти 

мерките за публичност и информираност са от особено значение. 

Специфична цел  

Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, 

наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния 

капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока 

степен на усвояване на средствата от СФ.  

Операции за подкрепа: 

По тази приоритетна ос ще бъдат подкрепяни следните операции:   

Операция 5.1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол  

Операция 5.2: Комуникация, информация и публичност 

Операция 5.3: Изграждане на капацитета на бенефициентите на ОПРР  

Географски обхват на интервенциите  

Всички райони за планиране на ниво NUTS II. 

Ключови критерии за избор на проекти  

Не са приложими  

Финансиране  

Индикативно разпределение на средствата (в 

евро)  

% от ОПРР/ 

приоритетна 

ос  

Финансиране 

от ЕС  

Национално 

публично 

финансиране 

Общо 

финансиране  

Процент на 

съфинансиране 

от ЕС (%) 

Приоритетна ос 5: Техническа помощ (ЕФРР)   3,38% 46 004 623 8 118 464 54 123 087 85% 
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Операция 5.1.  Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол 

 

Специфична цел  

Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефикасно 

изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, 

наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на 

регламентите на ЕС за Структурните фондове. 

Списък с примерни дейности за подкрепа:  

 предоставяне на техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализи, проучвания и 

др., необходими за правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол 

на операциите по ОПРР;  

 подкрепа на процесите на оценка и избор на проекти (организация на оценителни 

комисии, база данни от независими експерти, притежаващи необходимите технически 

познания и опит, наемане на експерти, и др.), независими оценки на проекти; 

 заплати, разходи за поддръжка на офиси и за пътувания на служителите, участващи 

пряко в програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и 

контрола на ОПРР;    

 обучение на персонала на УО (работни срещи, семинари, обмен на добри практики и 

опит и др.); 

 помощ за стимулиране на структурите на УО за тяхната извънредна работа по 

управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ОПРР; 

 доставка и поддръжка на комютъризирана информационна система (хардуер и софтуер) 

и на офис оборудване, необходимо за управлението, изпълнението, наблюдението, 

оценката и контрола на ОПРР; 

 оценка на изпълнението на ОПРР (включително текуща оценка); 

 подкрепа за финансовия контрол и одит (включително проверки на място и свързаните с 

тях отчети, вътрешни системи за контрол, съблюдаване спазването на процедурите за 

обществени поръчки  и др.); 

 организиране на работата, текущи разходи и обучение на Комитета за наблюдение на 

ОПРР; 

 подкрепа за подготовката на документи за следващия програмен период (консултации, 

проучвания, наръчници и др.).  

Бенефициенти  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (УО и неговите регионални 

отдели).  
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Операция 5.2. Комуникация, информация и публичност 

Специфична цел  

Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на Комуникационния 

план по ОПРР за предоставяне на информация и информиране на обществото относно 

възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за 

участие на потенциалните бенефициенти в нейното изпълнение.  

Списък с примерни дейности за подкрепа:  

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по тази операция, са:  

 Разработване и поддръжка на интернет страница;  

 Разпространение на документи, свързани с ОПРР (правила, процедури, насоки, 

методики и др.); 

 Участия в медиите, информационни филми и клипове по телевизията, реклами и 

други контакти с пресата;  

 Публикации, бюлетини, брошури, плакати, наръчници и др.;  

 Организиране на конференции, “пътуващи” изложби и семинари; 

 Аудиовизуални продукции и документални филми; 

 Анализи и допитвания до общественото мнение; 

 Информационни кампании, проучване на общественото мнение, кръгли маси и 

фокус групи, публикации, анкети, проучвания, семинари за стимулиране на 

гражданската подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции. 

Бенефициенти  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (УО и неговите регионални 

отдели).   

 

Операция 5.3.  Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР 

Специфична цел  

Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението 

на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по СФ. 

Списък с примерни дейности за подкрепа: 

 Оценка на потребностите от обучение и консултации; 

 Изготвяне и изпълнение на планове за действие за укрепване на административния 

капацитет на бенефициентите на ОПРР на базата на направени оценки; 

 Консултантска помощ за идентифициране на проектни идеи и подготовка на 

проектопредложения, съответстващи на ОПРР, разработване и поддържане на 

списък от „готови за финансиране” проекти; 
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 Разработване и изпълнение на програми за обучение (наемане на експерти, 

организиране на обучения, обучителни материали и др.) за улесняване на 

изпълнението на операциите по ОПРР като: 

- програма за обучение за изграждане на капацитет за разработване и 

изпълнението на интегрирани планове/стратегии за градско възстановяване; 

- програма за обучение за изграждане на капацитет за използване на инструмента 

JESSICA във връзка с ОПРР; 

- програма за обучение за изграждане на капацитет за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и използване на потенциала на възобновяемите 

източници на енергия; 

- програма за обучение за изграждане на капацитет за подготовка на предпроектни 

проучвания/проучвания за осъществимост, оценка на търсенето и 

осъществимостта, социално-икономическа и финансова оценка, както и други 

видове техническа документация, необходима за подготовката на проекти за 

кандидатстване по операциите на ОПРР; 

- програма за обучение за изграждане на капацитет по екологични въпроси във 

връзка с проектите по ОПРР, като оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС), стартегически оценки на въздействието върху околната среда, свързани 

с НАТУРА 2000 и тяхното включване в подготовката и изпълнението на 

проектите по ОПРР и др. 

 Дейности за изграждане на партньорства, имащи за цел подобряване и улесняване на 

сътрудничеството между по-малките общини в подготовката и изпълнението на 

проектите, създаване на партньорства със социални, икономически, регионални, 

НПО и други подходящи партньори, разработване на интегрирани решения; 

 Развитие и укрепване изграждането на мрежи между общините (обмен на иновации, 

опит и най-добри практики).  

Бенефициенти  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (УО и неговите регионални 

звена).  

Крайните получатели на подкрепата са всички бенефициенти по ОПРР (общини, НПО, 

министерства и агенции, областни администрации), както са идентифицирани по отделните 

приоритетни оси.  

 

 

 

 

.  


