
Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално 
развитие" 2007-2013

Приоритетна ос/ 
Операция/ 

Наименование на 
схемата

Цел на схемата Допустими бенефициенти

Максимален % 
на публично 

съфинансиран
е 

Месец на 
публикуване

Максимален 
размер на 

безвъзмездна 
финансова 

помощ в евро

Максимален размер 
на безвъзмездна 

финансова помощ в 
лева

1
Подкрепа за 

реконструкция/ ремонт 
на университети 

реконструкция на университетски 
библиотеки, мерки за енергийна 
ефективност, подобряване на 
достъпа на хора с увреждания

Университети в 86 градски 
агломерационни ареали 100% 07/08 2 522 007 4 932 617

2

Подкрепа за осигуряване 
на подходяща и 

ефективна 
образователна 
инфраструктура 

реконструкция/ ремонт/ 
оборудване на образователна 
инфраструктура държавна 
собственост в 86 общини в 
агломерационни ареали

Министерство на 
образованието и науката 100% 02/08 5 884 684 11 509 442

3

Подкрепа за осигуряване 
на подходяща и 

ефективна културна 
инфраструктура 

реконструкция/ ремонт/ 
оборудване на културна 
инфраструктура държавна 
собственост в 86 общини в 
агломерационни ареали

Министерство на културата 100% 06/08 14 711 712 28 773 608

4

Подкрепа за осигуряване 
на подходяща и 

ефективна социална 
инфраструктура 

реконструкция/ ремонт/ 
оборудване на социална 
инфраструктура държавна 

собственост в 86 агломерационни 
ареали

Министерство на труда и 
социалната политика/ Агенция 
за социално подпомагане

100% 02/08 2 802 231 5 480 687

5

Подкрепа за осигуряване 
на подходяща и 

ефективна 
инфраструктура на 
Бюрата по труда

реконструкция/ ремонт/ 
оборудване на инфраструктура 
държавна собственост в Бюрата 

по труда в 86 общини в 
агломерационни ареали

Министерство на труда и 
социалната политика/ Агенция 

по заетостта
100% 02/08 2 802 231 5 480 687

7
Подкрепа за 

подобряване на 
градската среда

подобрение на улици, осветление, 
паметници, паркове и т.н. 

86 общини в агломерационни 
ареали, сдружения на 

общини, НПО в партньорство 
с общини

100% 06/08 124 804 756 244 096 886

8

Подкрепа за 
дребномащабни 

инфраструктурни мерки 
за предотвратяване на 

свлачища

инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища в 

86 общини в агломерационни 
ареали

86 общини в агломерационни 
ареали 100% 08/08 12 383 820 24 220 647

9

Подкрепа за интегрирани 
планове за градско 
възстановяване и 

развитие

изработване на интегрирани 
градски планове за общините в 86 
общини в агломерационни ареали

86 общини в агломерационни 
ареали 100% 08/08 73 224 892 143 215 441

10 Подкрепа за развитие на 
градския транспорт

изработване на планове за 
транспортния трафик, доставяне 

на оборудване 

86 общини в агломерационни 
ареали, включително в 
партьорство с публични 
компании за обществен 

транспорт

100% 07/08 160 127 475 313 182 119

Операция 1.1: "Социална инфраструктура"
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие 
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Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт

Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска
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11
Подкрепа за общински 
ИКТ инфраструктурни 

проекти

 изграждане на общинска ИКТ 
инфрастура 264 общини 100% 07/08 4 003 187 7 829 553

12

Подкрепа за развитие на 
критична, защитена, 
сигурна и надеждна 

обществена 
инфраструктура

 изграждане на държавна ИКТ 
инфрастура ДАИТС 100% 07/08 16 012 747 31 318 211

13

Подкрепа за технически 
проучвания, проучвания 
за осъществимост и 
изготвяне на проекти

разработване на технически 
проучвания за газ и ВЕИ 

инсталации

12 общини съгласно 
индикативно разпределение в 

Приложение 11 на ОПРР
100% 08/08 9 007 171 17 616 495

14

Подкрепа за изграждане 
на участъци от 

газоразпределителни 
тръбопроводи и 
изграждане на 

инсталации, използващи 
ВЕИ, и връзки към 

системите за доставка на
ВЕИ

изграждане на участъци от 
газоразпределителни 

тръбопроводи, изграждане на ВЕИ 
инсталации

12 общини съгласно 
индикативно разпределение в 

Приложение 11 на ОПРР
100% 12/08 51 040 632 99 826 799

15
Подкрепа за развитието 
на природни, културни и 
исторически атракции

възстановяване, обновяване на 
природни, културни и исторически 

атракции в 148 общини

148 общини, местни, 
регионални и национални 
туристически организации, 

публични власти, 
управляващи паметници на 
културата с национално и 

световно значение

100% 06/08 141 215 621 276 193 748

16
Подкрепа за развитието 

на културни и 
исторически атракции

възстановяване, обновяване на 
културни и исторически  атракции - 

държавна собственост 
Министерство на културата 100% 06/08 11 449 914 22 394 085

17

Подкрепа за 
подпомагане развитието 
на регионални продукти 
и пазарната информация

развитие на регионални 
туристически продукти

264 общини, регионални, 
местни и национални и  

туристически организации
100% 09/08 29 524 425 57 744 756

18

Подкрепа за 
организиране на събития 

с регионален и 
национален обхват и 

въздействие

организиране на събития с 
регионален и национален обхват и 

въздействие 
Министерство на културата 100% 09/08 3 189 619 6 238 353

19

Подкрепа за рекламни 
дейности и маркетингови 

проучвания за 
подобряване на 
националния 

туристически маркетинг

проучвания, маркетингови 
дейности, развитие на мрежата от 

Национални туристически 
информационни центрове

Държавна агенция по туризъм 100% 06/08 32 714 044 63 983 109

Оперция 2.2:  Информационна и комуникационна мрежа

Операция 3.3 : Национален туристически маркетинг

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

Приоритетна ос 2 : Регионална и местна достъпност

Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Операция 2.3: Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси
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21

Подкрепа за 
подобряване на 

жизнената среда, чрез 
организиране на системи 

за сметосъбиране и 
сметоизвозване

закупуване на машини 
(транспортни средства) за 

сметоизвозване и сметосъбиране

178 общини, съгласно 
Приложение 4 на ОПРР 100% 09/08 8 326 629 16 285 471

22

Подкрепа за изграждане 
и укрепване на 
дребномащабна 
инфраструктура за 
предотвратяване на 

свлачища

инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища в 

178 общини

178 общини, съгласно 
Приложение 4 на ОПРР 100% 08/08 7 058 824 13 805 860

23
Подкрепа за обмен на 
ноу-хау и най-добри 

практики 

обмен на ноу-хау, сътрудничество 
с партньори от ЕС 

Общини, сдружения на 
общини, областни 
администрации, 

евроререгиони,НПО в 
партньорство с общини и 
областни администрации

100% 06/08 6 405 099 12 527 285

24

Подкрепа за подготовка, 
управление, мониторинг, 
оценка, информация, 
контрол и укрепване на 
административния 

капацитет за изпълнение 
на ОПРР

предоставяне на техническа 
подкрепа, консултации, 

изследвания, анализи, проучвания 
и др., необходими за правилното 

управление, изпълнение, 
наблюдение, оценка и контрол на 

ОПРР 

УО на ОПРР 100% 04/08 54 123 087 105 855 557

Операция 4.1 : Дребномащабни местни инвестиции

Операция 4.2 : Междурегионално сътрудничество

Приоритетна ос 4 : Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5 : Техническа помощ
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