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Публичната инвестиционна програма  

"РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ" 

 
Програма: Подпомагане на малките населени места за изпълнението на 

благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и 
проекти със социална насоченост 

 
В изпълнение на инвестиционната политика на Правителството на Република България 
Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) стартира процедура за подпомагане 
на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа 
инфраструктура и проекти със социална насоченост. 

 
Финансиране 

Финансирането е осигурено от държавния бюджет чрез Публичната 
инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".  

Общият размер на средствата, управлявани от МИП е 6 350 000 с ДДС, като от 
тях 470 000 лв. са предвидени за строителен надзор и авторски контрол, а за 
изпълнение на проекти по настоящата процедура сумата е  
5 880 000 лв. с ДДС (4 900 000 лв. без ДДС). 

 
Вид проекти 

Инвестиционните средства ще бъдат насочени към проекти, избрани след 
процедура по кандидатстване на общините по два компонента: 

 Компонент 1: Кандидатстване с готови инвестиционни проекти (готов 
технически или работен проект)  

 Компонент 2: Проектиране и изпълнение на проектни предложения 
(кандидатстване с идеен проект или със задание за проектиране) 

 
Стойност на проектите 

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани и по двата 
компонента, минималната и максималната стойност са както следва: 

 минимална: 150 000 лв. с ДДС (125 000 лв. без ДДС) 

 максимална: 450 000 лв. с ДДС (375 000 лв. без ДДС) 

 
Допустими кандидати и за двата компонента 

Допустими кандидати по процедурата са общините на територията на 
Република България, които могат да кандидатстват само с проекти, отнасящи се 
за намиращите се на територията им населени места с категории 4, 5, 6, 7 и 8, 
съгласно Категоризацията на населените места в Република България, одобрена 
със Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за утвърждаване на категоризация на общините в 
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република България, съгласно приложение № 1 и на категоризация на 
населените места в република България, съгласно приложение № 2 (обн. ДВ, 
бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел). 

 
Допустими дейности 

 Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, 
паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, 
беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други др.; 

 Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, включително 
свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.; 

 Рехабилитация на улични мрежи, изграждане/обновяване на автоспирки; 

 Рехабилитация на В и К мрежи; 

 Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на 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.; 

 Мероприятия по обновяване и съхранение на исторически паметници и 
паметници на културата и обновяване/изграждане на туристически обекти и 
атракции, екопътеки и др.; 

 Обновяване на обществени сгради със социална значимост (социални домове и 
центрове за деца, хора в неравностойно положение и възрастни хора, здравни 
заведения, учебни и детски заведения, читалища, сгради на общински 
администрации, кметства и др.); 

 Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на 

достъпа за хора с увреждания. 
 

Дейности за изграждане/реконструкция/рехабилитация трябва задължително да бъдат 
извършвани върху общинска собственост. Няма да се финансират дейности, свързани с 
извършване на текущ ремонт/поддръжка на улична мрежа. 
 

 
Недопустими дейности/проекти по настоящата процедура 

 Дейности на територията на общините извън обхвата на посочените допустими; 

 Дейности/интервенции върху инфраструктура, различна от общинската 
недвижима собственост 

 
Инвестиционен процес 

Министерство на инвестиционното проектиране чрез Дирекция 
„Благоустройство“ е отговорната институция за изпълнението на подадените 
проектни предложения. 

МИП - в ролята си на възложител - отговаря за следното: 

 Сформиране на оценителна комисия; 
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 Оценка и класиране на подадените проектни предложения; 

 Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на СМР, 
строителен надзор, авторски контрол; 

 Сключване на договори с избраните изпълнители; 

 Управление на инвестиционния проект. 

 
След завършване изпълнението на строежите/съоръженията, те ще бъдат 
предадени на бенефициентите. 

Продължителността на изпълнението на проектите е 3 месеца.  

 
Критерии за оценка и класиране на проектите  

1. Допустимост на кандидатите 

2. Допустимост на проектите 

3. Резултат от техническа оценка, включваща:  

 Съответствие на проектното предложение 
o Ясно ли е формулирана целта на проекта и съответства ли на целите 

на процедурата. 
o Ясно ли е определено и обосновано съответствието с планов 

документ за целевата територия (общински план за развитие, 
действащ устройствен план и др.) 

 Обосновка на проекта 
o Обхват на потенциалните крайни бенефициенти 
o Доколко проектното предложение адресира конкретни нужди, 

ограничения и проблеми на целевата територия и целевите групи и 
как са обосновани те? 

o Ясно ли са дефинирани и обосновани ли са 
мероприятията/дейностите по проекта? 

o Ясно ли са дефинирани резултатите от проекта. 

 Устойчивост 
o Осигурява ли проектът устойчивост на постигнатите резултати 

 Стойност на проекта 
o Оценка на количествено-стойностните сметки (КСС) 

 
Цел 
 

Основната цел на програмата е стимулиране на социално-икономическото развитие на най-
изостаналите общини и населени места, като по този начин ще се намалят 
вътрешнорегионалните различия и ще се даде тласък на цялостното развитие на районите, 
подобряването на жизнената среда на населението и създаване на заетост на местно ниво.  

 


