
 
 

Грантови схеми по Оперативна програма „Регионално развитие”  

(към 6 май 2009 г.) 

 
Наименование на 

грантовата схема 

 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Подкрепа за 

осигуряване на 

подходяща и 

рентабилна 

образователна 

инфраструктура, 

допринасяща за 

устойчиво местно 

развитие” 

� 178 общини извън 

обхвата на градските 
агломерационни 

ареали; 

Минимален размер: 

100 000 лв. 

 

Максимален размер: 1 

млн. лв. 

 

 

100% � Ремонт, реконструкция, обновяване на общински образователни 

институции - детски ясли и градини, обединени детски заведения, 

основни и средни училища 

� Доставка на подходящо оборудване за общинските образователни 

институции 

� Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност или използване на алтернативни възобновяеми 

енергийни източници в общинските образователни институции 

� Подобряване на достъпа за хора с увреждания до общинските 
образователни институции 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване на 

бюджета) 

„Подкрепа за 

осигуряване на 

подходяща и 
рентабилна 

образователна, 

социална и културна 

инфраструктура, 

допринасяща за 

развитието на 

устойчиви градски 

ареали” 

� Общини или 

неправителствени 
организации от 

градските центрове 

(списък с 86 общини) 

Минимален размер: 

200 000 лв. 

 
Максимален размер: 6 

млн. лв. 

 

100% � Ремонт, реконструкция, обновяване на образователни, социални и 

културни  институции - детски ясли и градини, училища, библиотеки, 

лаборатории, интернет връзки, спортни съоръжения, учебни корпуси, 
вкл. прилежащото дворно място с общежития; културни центрове, 

театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния 

живот; сградите, в които се предоставят социални услуги 

� Доставка на подходящо оборудване вкл. информационно-

комуникационни технологии 

� Извършване на одити за енергопотребление 

� Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

� Внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използването на 

алтернативни възобновяеми енергийни източници 

� Подобряване на достъпа на хора с увреждания до изброените по-горе 

институции 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 
(до изчерпване на 

бюджета) 

”Подкрепа за 

устойчиво и 

интегрирано местно 

развитие чрез 

рехабилитация и 
реконструкция на 

общинска пътна 

мрежа” 

� 86 общини, 

разположени в 

рамките на градските 

агломерационни 
ареали 

Минимален размер: 

200 000 лв. 

 

Максимален размер: 5 

млн. лв. 
 

 

100% � Рехабилитация/реконструкция на общински пътища, които обслужват 

вътрешнообщински/местни връзки и осигуряват възможности за 

развитие на специфичния икономически потенциал на общината 
� Рехабилитация/реконструкция на общински пътища, свързващи две или 

няколко населени места в рамките на една община или две съседни общини 

� Рехабилитация/реконструкция на общински пътища, за осигуряване 
на по-добра интеграция и достъпност на териториите около градските 

центрове и връзка на периферните населени места с общинския център 

� Рехабилитация/реконструкция на общински пътища, осигуряващи 

достъп до райони с потенциал за развитие на туризма, водещи към 

природни, исторически и културни забележителности 

� Рехабилитация/реконструкция на общински пътища, осигуряващи 

връзки между населените места и обекти на социалната и бизнес 
инфраструктурата в рамките на агломерационния ареал, както и 

пътища, водещи от/до територии с проявен инвеститорски интерес 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване на 

бюджета) 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Подкрепа за 

реконструкция/ 

обновяване и 

оборудване на 

медицински и 

здравни заведения” 

 

 

� Министерство на 

здравеопазването 

 

Максимален 

размер: 150 млн. лв. 

100% � Компонент 1 - Ремонт, реконструкция, обновяване и 

оборудване на сградите/помещенията на държавните 

лечебни и здравни заведения (включително закупуване на 

линейки) в съответствие с одобрените Национална здравна 

стратегия 2008-2013 г. и Национална здравна карта; 

� Компонент 2 - Ремонт, реконструкция, обновяване, 

оптимизиране (пристрояване, надстрояване) и оборудване на 

сградния фонд на Домове за медико-социални грижи за 

деца, включително прилежащото им дворно място; 

� Компонент 3 - Реконструкция, ремонт, разширение и 

оборудване на държавни лечебни заведения с 

лъчетерапевтични звена, свързани със социално значими 
онкологични заболявания; 

� Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност; 

� Подобряване на достъпа за хора с увреждания до 

горепосочените здравни институции. 

�  

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01-

31.07.2009 

 

01.08-

30.11.2009 

 

„Подкрепа за 

реконструкция/ 

ремонт на 

университети”  

� Университети в 86 

градски 

агломерационни 

ареали 

Максимален 

размер: 5 млн. лв. 

100% � Реконструкция на университетски библиотеки 

� Мерки за енергийна ефективност 

� Подобряване на достъпа на хора с увреждания 

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 

„Подкрепа за 

реконструкция/ 

обновяване и 

оборудване на 

медицински и 

здравни заведения” 

 

� 86 общини в 

агломерационни 

ареали 

Максимален 

размер: 98 млн. лв. 

100% � Реконструкция/обновявяане/оборудване на лечебни и здравни 

заведения общинска собственост; 

� Мерки за енергийна ефективност; 

� Подобряване на достъпа на хора с увреждания в 86 градски 

агломерационни ареали 

 

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 

„Подкрепа за 

подобряване на 

жизнената среда, 

чрез организиране на 

системи за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване” 

 

� 178 общини извън 

обхвата на 

градските 

агломерационни 

ареали 

Максимален 

размер: 16 млн. лв. 

100% � Закупуване на машини (транспортни средства) за 

сметоизвозване и сметосъбиране 

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Подкрепа за 

развитието на 

природни, културни и 

исторически 

атракции” 

 

 148 общини: 

� Местни, 

регионални и 

национални 

туристически 

организации 

�  Публични власти 

управляващи 

паметници на 

културата с 

национално и 

световно значение 

 

Максимален 

размер: 83 млн. лв. 

100% � Възстановяване, обновяване на природни, културни и 

исторически атракции в 148 общини 

 

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 

„Подкрепа за 

реконструкция/ 

обновяване и 

оборудване на 

медицински и 

здравни заведения” 

 

 

� 178 общини извън 

обхвата на 

градските 

агломерационни 

ареали 

Максимален 

размер: 41 млн. лв. 

100% � Реконструкция/обновявяане/оборудване на лечебни и здравни 

заведения общинска собственост; 

� Мерки за енергийна ефективност; 

� Подобряване на достъпа на хора с увреждания в 178 общини  

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 

 


