
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“ 

 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 

Процедурата, насочена към интегрирано градско развитие, отворена за подаване на 

проектни предложения от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, е 

насочена към 39 общини - бенефициенти, определени със Споразумението за 

партньорство. Предвид естеството на проектите и възможностите на част от 

членовете на АИКБ да се включат като изпълнители или под-изпълнители по 

бъдещи обществени поръчки за изпълнение на посочените планове, ви предоставяме 

кратка информация за процедурата. 

 

Краен срок  

 

Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма: 

15-30 септември 2015 г. 

15-31 декември 2015 г. 

15-31 януари 2016 г. 
15-31 март 2016 г. 

Забележка: Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г. като до 31 май 

2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от 

бюджета на града по процедурата 

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект 

 

Бюджетна линия  Общ размер БФП 

(100%) 

Съфинансиране от 

ЕФРР 

Национално 

съфинансиране 

BG16RFOP001- 
1.001-039 

1 372 559 392,80 

лева  

1 166 675 484,08 

лева  

205 883 908,72 лева 

701 778 474,00 евро 596 511 703,00 евро 105 266 771,00 евро 

 



 

 

Кой може да кандидатства: 

 



 

 



 
ВАЖНО! 

Бенефициентът и неговите партньори (ако това е включено в Партньорското 

споразумение) имат право да сключват договори с изпълнители за осъществяването на 

дейности по проекта. 

При избора на изпълнител бенефициентът/партньорът прилага Закона за обществените 

поръчки и съответните нормативни актове по прилагането му. Избраните изпълнители 

не са партньори по проектите. 

 

Дейности, които ще се финансират: 

 

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради” 

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като 

задължителни в техническото обследване на жилищни сгради, студентски общежития и 

административни сгради на държавната и общинската администрация; 

вност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност на жилищни сгради, 

на студентски общежития и на административни сгради на държавната и общинската 

администрация: 

- По външните сградни ограждащи елементи: 

- Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

- Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, 

подове и др.). 

 

- Основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни 

стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан 

енергоспестяващ и екологичен ефект; 

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за 

енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически 

целесъобразно; 

- ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за 

повишаване на енергийната ефективност; 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална; 

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо 

осветление; 

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 

топлоподаването при локални източници; 

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 

осветлението; 



 
- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска 

газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата; 

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

тия и административни сгради на 

държавната и общинската администрация които обхващат: ремонт на покрив; подмяна 

на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори и др., могат 

да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление 

„С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни 

спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко 

свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези 

СМР са предписани в техническото обследване. 

и строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването. 

ка на разходната ефективност за 

инвестицията) и технически обследвания на съществуващи жилищни сгради, студентски 

общежития и административни сгради на държавната и общинска администрация; 

 

 

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ 

 

ето и въвеждане на Интелигентни 

транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани системи за управление и 

контрол на движението, за откриване на МПС и за локализация и осигуряване на 

предимство на МПС от обществения градски транспорт, системи за информация на 

пътниците в реално време, автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми 

за връзка, системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др. 

обществения градски транспорт и 

довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези), като например платформи и 

асансьори за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, 

светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите и 

разписанията, информация, разбираема и подходяща за хора с намалено зрение или 

незрящи и др.; 

ура, като например гнездовата и контактна 

мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт, поддръжка и оборудване; 

ови дестинации до по-отдалечени 

жилищни райони; 

а, като например осигуряване на 

трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи; 



 
ствен градски транспорт, в това число 

закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския транспорт, който отговаря на 

европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на 

възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт. 

я на улични мрежи и транспортна 

инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези и др. като 

елементи на техническата инфраструктура съгласно чл. 64 (1) от ЗУТ) във връзка с 

развитието на интегрирана система за обществен транспорт; 

одни алеи и тротоари, пешеходни 

зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези, надлези, транспортна 

инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на пътни знаци, 

информационни табели, маркировка и др., като част от интегрираната система за градски 

транспорт; 

ния градски транспорт, междуградския 

автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от 

реализиране на интермодални превози — обновяване на общински автогари и 

съответните предгарови пространства общинска собственост, автобусни спирки на 

градския транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и 

логични връзки между елементите на инфраструктурата и други; 

и за паркиране и други мерки по 

организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски 

транспорт извън градския център. 

 

Инвестиционен приоритет „Градска среда” 

 

н отдих, като например паркове, 

зелени площи, детски площадки, градски площади, междублокови пространства, 

спортни площадки за свободен достъп и др., включително поставяне на пейки, беседки, 

възстановяване на чешми, фонтани, водни площи, статуи, паметници и други елементи 

от градското обзавеждане, изграждане и ремонт на обществени тоалетни, в това число 

зелена инфраструктура и свързване на зелените зони за подобряване на градските 

екосистеми; 

зическите елементи на градската 

среда, като например пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и 

алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти, 

включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, информационни 

табели и др.; 

 и обществени 

паркинги; 



 
е и системи за охрана и борба с 

престъпността, напр. монтаж на осветление в паркове, на системи за видеонаблюдение 

на обществени места и др. като част от изграждането и рехабилитацията на другите 

физически елементи на градската среда (уличната мрежа, площите за паркиране) в 

ИПГВР; 

п в пешеходни зони на МПС, като 

например механични/хидравлични/електрически прегради, недопускащи достъп на 

МПС в пешеходните зони, но спускащи се при подаден сигнал от линейка, пожарна кола, 

полицейски автомобил, автомобили за почистване, които позволяват влизане в тях и на 

други автомобили (например на доставчици на магазини и др.) в точно регламентирани 

часове за позволен достъп, връзка със системата за видео наблюдение и т.н ; 

свързана с горните направления, 

включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни сгради. 

 

Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ 

 

/ 

развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и предприемачеството, 

като например комуникационна свързаност, строителство/ реконструкция/ 

рехабилитация на улици, осигуряващи достъп до и в индустриалните и бизнес зони, 

осветление на обществени места, връзки към главната газоснабдителна, 

електроснабдителна, водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на 

указателни знаци и информационни табели, охранителни системи за наблюдение до или 

в рамките на бизнес зоните и терените и др.; 

други дейности за подготвяне на 

съществуващи замърсени и остарели индустриални и др. зони, в които се развива 

икономическа активност 

и за велосипеди и автомобили за 

работещите в икономическите зони. 

 

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” 

 

 на уязвими 

групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, 

реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища, в които да бъдат настанени 

представители на целевата група и рехабилитация на прилежащите пространства; 

подобряване достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради, като част 

от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти; 

дходяща общинска инфраструктура 

за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, 



 
кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата, включително 

прилежащите пространства; подобряване на достъпа на лицата с увреждания до 

упоменатите по-горе сгради като част от останалите строително-монтажни работи по 

съответните обекти и конструктивни обследвания на съществуващия сграден фонд; 

и обзавеждане за горепосочените 

сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване. 

 Развитие на културна инфраструктура, чрез строителство, реконструкция, обновяване, 

оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, 

галерии, културни изложбени зали и други културни институции, включително 

прилежащите пространства; подобряване на достъпа за хора с увреждания до 

упоменатите по-горе сгради като част от останалите строително- монтажни работи по 

съответните обекти и конструктивни обследвания на съществуващата сграда; 

общински учебни заведения, като детски 

ясли и градини, общообразователни и специализирани училища (класни стани, 

библиотеки, учебни лаборатории, спортни съоръжения, училищни корпуси, училищни 

общежития, връзка с интернет), в т.ч. на прилежащите училищни дворове; подобряване 

на достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част от 

останалите строително- монтажни работи по съответните обекти и конструктивни 

обследвания на съществуващата сграда; 

и обзавеждане за горепосочените 

сгради/помещения, като част от цялостната им модернизация. 

 

ВАЖНО! 

АИКБ ще ви информира своевременно за одобрени Планове за интегрирано 

развитие с цел членовете на асоциацията, които се интересуват от участие в 

предстоящите обществени поръчки да имат навременна информация за общините, 

които стартират своите дейности. 


