
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 ЗА 2010 Г. 
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  Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие               
  Операция 1.1: Социална инфраструктура               

1 

Подкрепа за 
реконструкция/ 
обновяване и 
оборудване на 
лечебни и 
здравни 
заведения 

реконструкция/обновявяане/обору
дване на лечебни и здравни 

заведения държавна собственост, 
мерки за енергийна ефективност, 
подобряване на достъпа на хора с 

увреждания в 86 градски 
агломерационни ареали 

30/01/2010 30/04/2010 
30/09/2010

Министерство на 
здравеопазването 75 660 233 

 
147 978 553,51 

 
85% 100% НП- 25 000 000 2010-2013

реконструирани/обор
удвани лечебни и 
здравни заведения 

държавна 
собственост, 

въведени мерки за 
енергийна 
ефективност 

2 

Подкрепа за 
прилагане на 
мерки за 
енергийна 

ефективност в 
общинска 

образователна 
инфраструктура 

внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, внедряване на 

инсталации/съоражения основани 
на използването на алтернативни 

възобновяеми енергийни 
източници, извършване на одити 

за енергопотребление 

02/03/2010 01/06/2010
86 общини в  

агломерационни 
ареали 

40 000 000 78 233 200,00 85% 100% 500 000- 5 000 000 2010-2013

внедрени мерки за 
енергийна 

ефективност в 
общински 

образователни 
институции, 
реализирана 

икономия на енергия 

3 

Подкрепа за 
създаване и 

промотиране на 
иновативни 
културни 
събития 

организиране на иновативни 
културни събития 07/06/2010 14/09/2010

86 общини в  
агломерационни 
ареали, НПО 

10 000 000 19 558 300,00 85% 100% 50 000- 500 000 2010-2013
организирани 

иновативни културни 
събития 



4 

Подкрепа за 
деинституциона

лизация на 
социални 
институции 
предлагащи 

услуги за деца в 
риск 

строителство/реконструкция/обно
вяване/оборудване на социални 

институции 
01/06/2010 01/09/2010

86 общини в  
агломерационни 
ареали, НПО 

20 000 000 39 116 600,00 85% 100% 2 000 000-5 000 000 2010-2013

деинституционализир
ани социални 
институции, 

подобрени условия за 
деца в риск 

5 

Подкрепа за 
реконструкция/ 
обновяване и 
оборудване на 
лечебни и 
здравни 
заведения 

реконструкция/обновявяане/обору
дване на лечебни и здравни 

заведения общинска собственост, 
мерки за енергийна ефективност, 
подобряване на достъпа на хора с 

увреждания в 86 градски 
агломерационни ареали 

15/06/2010 15/09/2010
86 общини в 

агломерационни 
ареали 

50 440 155 98 652 368,35 85% 100% 1 000 000 - 5 000 000 2010-2013

реконструирани/обор
удвани лечебни и 
здравни заведения 

общинска 
собственост, 

въведени мерки за 
енергийна 
ефективност 

  Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска               

6 

Подкрепа за 
интегрирани 
планове за 
градско 

възстановяване 
и развитие 

изработване на интегрирани  
планове за градско развитие в 36 
общини в агломерационни ареали 

07/06/2010 07/09/2010

36 общини 
центрове на 

агломерационни 
ареали 

23 224 892 45 423 940,52 85% 100% 500 000-5 000 000 2010-2013
разработени 

интегрирани планове 
за градско развитие  

7 

Подкрепа за 
дребномащабни 

мерки за 
предотвратяван
е на наводнения 

инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения в 

86 общини в агломерационни 
ареали 

01/09/2010 01/12/2010
86 общини в 

агломерационни 
ареали 

21 176 471 41 417 577,28 85% 100% 300 000-1 000 000 2010-2013

укрепена 
дребномащабна 

инфраструктура за 
предотвратяване на 

наводнения 

  
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност     

  
        

  Операция 2.2: Информационни и комуникационни мрежи               



8 

Подкрепа за 
развитие на 
критична, 
защитена, 
сигурна и 
надеждна 
обществена 

ИКТ 
инфраструктура 

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; 
въвеждане на мерки и системи за 

осигуряване на данни и 
безопасност на комуникациите 

26/07/2010 26/11/2010 ИА "ЕСМИС" 20 015 934 39 147 764,20 85% 100% 2 000 000- 10 000 000 2010-2013

Изградени 
широколентови 

връзки към градските 
периферии и по-

слабо 
урбанизираните 

територии и селски 
райони; създадени 

обществени сървърни 
паркове за 

съхранение на 
обществени 

информационни 
системи и данни; 
въведени мерки и 

системи за 
осигуряване на данни 
и безопасност на 
комуникациите 

  Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма               
  Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура               

9 

Подкрепа за 
развитието на 
природни, 
културни и 
исторически 
атракции 

възстановяване, обновяване на 
природни, културни и исторически 

атракции в 148 общини 
01/07/2010 01/10/2010

148 общини, 
местни, 

регионални и 
национални 
туристически 
организации, 

публични власти, 
управляващи 
паметници на 
културата с 
национално и 

световно значение 

98 850 935 
 

193 335 624,20 
 

85% 100% 600 000- 6 000 000 2010-2013

възстановени, 
обновени  природни, 

културни и 
исторически 
атракции  

  Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите               

10 

Подкрепа за 
организиране на 

събития с 
регионален и 
национален 
обхват и 

въздействие 

организиране на събития с 
регионален и национален обхват и 

въздействие  
03/05/2010 03/08/2010 Министерство на 

културата 3 189 617 6 238 348,62 85% 100% НП-6 238 349 2010-2013

организирани 
събития с регионален 
и национален обхват 

и въздействие  



11 

Подкрепа за 
развитие на 
регионалния 
туристически 
продукт и 

маркетинг на 
дестинациите 

Развитие на регионални 
туристически продукти, 
регионален маркетинг и 

проучвания, рекламни дейности, 
организиране на събития, развитие 
на регионалната идентичност и 
създаване на марка, въвеждане на 
съвременни информационни 
технологии, укрепване на 

регионалните организации и 
мрежи 

06/09/2010 06/12/2010

264 общини, 
регионални, 
местни и 

национални и  
туристически 
организации 

9 524 427 18 628 160,06 85% 100% 300 000 - 1 000 000 2010-2013

разработени 
регионални 
туристически 

продукти, регионален 
маркетинг и 
проучвания, 

рекламни дейности, 
организирани 

събития 

  Приоритетна ос 4 : Местно развитие и сътрудничество               
  Операция 4.1 : Дребномащабни местни инвестиции               

12 

Подкрепа за 
прилагане на 
мерки за 
енергийна 

ефективност в 
общинска 

образователна 
инфраструктура 

внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, внедряване на 

инсталации/съоражения основани 
на използването на алтернативни 

възобновяеми енергийни 
източници, извършване на одити 

за енергопотребление 

02/03/2010 01/06/2010

178 общини, 
съгласно 

Приложение 4 на 
ОПРР  

13 940 418 27 265 087,74 85% 100% 200 000- 1 000 000 2010-2013

внедрени мерки за 
енергийна 

ефективност в 
общински 

образователни 
институции, 
реализирана 

икономия на енергия 

13 

Подкрепа за 
дребномащабни 

мерки за 
предотвратяван
е на наводнения 

инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения в 

178 общини извън 
агломерационни ареали 

01/09/2010 01/12/2010

178 общини, 
съгласно 

Приложение 4 на 
ОПРР  

16 470 588 32 213 670,13 85% 100% 200 000-1 000 000 2010-2013

укрепена 
дребномащабна 

инфраструктура за 
предотвратяване на 

наводнения 

 
 
 

                                                                                 ОДОБРИЛ:  
                                                                                                                                            ЗАМ.МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  

                                                                                РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И 
                                                                                РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 

                                                                                                                                            ЛИЛЯНА ПАВЛОВА 
 


