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Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Цел:
Да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които
допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на
териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от
туризма.

Краен срок:
14 Януари 2011 г. в 16:00 ч.

Какви проекти/дейности се финансират?
•

•

•

•
•

Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация,
консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и
програми за интерпретация и анимация;
Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за
катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели,
посетителски информационни центрове);
Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в
района на атракциите, необходима за посещение на атракциите
(пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт
с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки
съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения,
обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с
увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически
продукт);
Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко
отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района
на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Допълнителна информация относно допустимите по схемата дейности:
1. Дейности, свързани с туристически атракции къщи-музеи са допустими при
условие, че същите имат статут на недвижими културни ценности по смисъла на
Закона за културното наследство.
2. Дейности, свързани с групови културни ценности, са допустими при условие, че
същите имат статут на недвижими културни ценности по смисъла на Закона за
културното наследство.
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3. Дейности, свързани с ремонт/реконструкция на музеи са допустими единствено,
ако са свързани със съответната туристическа атракция. Допустимо е интервенциите
да включват ремонт/реконструкция на сградата в цялост.
4. Ремонт/реконструкция на сгради с последваща функция за излагане на музейни
сбирки или експозиции, са допустими, ако сбирките и експозициите са свързани със
съответната туристическа атракция.
5. Допустимо е преустройство на съществуваща сграда или обособяване на
помещения в сграда за целите и нуждите на туристически информационен център
/ТИЦ/, при условие че новосъздаденият ТИЦ е задължително свързан тематично с
подкрепените атракции. Допустимо е монитрането на сглобяема постройка с
обособени помещения за каса, рекламен щанд, екскурзоводи, аниматори и др.
6. Допустимо е изграждане на довеждаща инфраструктура в това число: ел.
захранващо трасе, изграждане на ВиК по трасето на пътя и/или изгребна яма за
целите на санитарния възел/обществена тоалетна.
7. Допустимо е закупуването на съоръжение (напр. атракционно влакче),
улесняващо транспорта до атракцията с цел анимиране на посетителите като
допълващ елемент към туристическата атракция.
8. Допустимо е изграждането на леки и преместваеми постройки и съоръжения с цел
осигуряване запазването на музейните експонати от атмосферни влияния и
злосторни намерения.
9. Не са допустими дейности (обновяване, реставрация и др.), свързани с движими
културни ценности.
10. Не е допустимо ново строителство на туристически информационен център.
11. Не са допустими интервенции в градски паркове, гробищни паркове, хижи,
почивни домове, зоологически градини.
12. По отношение на обучението на персонала, допустимо е обучение на хората,
които са или ще бъдат наети в съответната атракция. Наемането на лицата,
преминали обучение, следва да бъде извършено единствено чрез трудови договори
съобразно Кодекса на труда.
13. Разработване на общинска маркетингова стратегия в областта на туризма не е
допустимо. Допустимо е разработване на маркетингова стратегия за развитие на
туризма само по отношение на обекта на интервенция.
14. Археологически проучвания и разкопки не са допустими по схемата. При
планиране на дейност „направа на археологически профил” следа ясно да се
разграничат предвидените дейности от горецитираните недопустими такива.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
13 общини с население над 10 000 ж. с традиционно развит туризъм са отделени в
компонент 1, както следва: Балчик, Каварна, Смолян, Банско, Несебър, Созопол,
Бургас, Пловдив, София, Варна, Поморие, Долни Чифлик, Самоков.
Останалите 148 общини с население над 10 000 ж. попадат в обхвата на компонент
2, както следва:
Aксаково, Каолиново, Сандански, Айтос, Карлово, Сатовча, Ардино, Карнобат,
Първомай, Асеновград, Кирково, Раднево, Белене, Кнежа, Свиленград, Белослав,
Козлодуй, Свищов, Берковица, Костенец, Своге, Благоевград, Иваново, Севлиево,
Бобовдол, Костинброд, Септември, Бойчиновци, Котел, Силистра, Ботевград,
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Криводол, Симитли, Братя Даскалови, Крумовград, Сливен, Брацигово, Кубрат,
Сливо поле, Бяла, Кърджали, Сопот, Бяла Слатина, Кюстендил, Средец, Велики
Преслав, Левски, Стамболийски Велико Търново, Ловеч, Стара Загора, Велинград,
Лозница, Стражица, Ветово, Лом, Стралджа, Видин, Луковит, Сунгурларе, Враца,
Любимец, Съединение, Вълчедръм, Лясковец, Твърдица, Вълчи дол, Мадан, Тервел,
Върбица, Марица, Тетевен, Габрово, Мездра, Тополовград, Генерал Тошево,
Момчилград , Троян, Главиница, Монтана, Трявна, Горна Оряховица, Мъглиж,
Тунджа, Гоце Делчев, Никопол, Тутракан, Гулянци, Нова Загора, Търговище,
Гълъбово, Нови Пазар, Хаджидимово, Гърмен, Омуртаг, Харманли, Две Могили,
Оряхово, Хасково, Девин, Павел баня, Хисаря, Димитровград, Павликени, Червен
бряг, Добрич, Пазарджик, Черноочене, Добрич град, Панагюрище, Чирпан, Долна
Митрополия, Перник, Шумен, Долни Дъбник, Петрич, Якоруда, Дряново, Пещера,
Ямбол, Дулово, Плевен, Дупница, Полски Тръмбеш, Дългопол, Попово, Елена,
Провадия, Елин Пелин, Радомир, Елхово, Разград, Етрополе, Разлог.

Изисквания към проектите:
Всички културни и исторически атракции, включени в проектните предложения,
следва да имат статут на недвижими културни ценности съгласно Закона за
културното наследство и да бъдат включени в Националния регистър на
недвижимите културни ценности на Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Всички природни атракции, включени в проектните предложения, следва да имат
статут на природни забележителности съгласно Закона за защитените територии.
Всички проектни предложения следва задължително да включват дейности по
опазване/ подобряване състоянието/ социализация на атракцията – реставрация,
консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми
за интерпретация и анимация и др. В допълнение проектните предложения следва
да включват и комбинация от поне три от гореизброените 5 групи дейности,
включително и задължителната, които са допълващи се и логично групирани с цел
развитие на комплексни туристически продукти.
Подкрепяните инфраструктурни обекти (туристическа и дребномащабна техническа
инфраструктура) трябва да допринасят за подобряване функционирането на
атракцията (природна и/или културно-историческа), повишаване на нейната
привлекателност и конкурентоспособност.
Разходите за развитие на дребномащабна техническа инфраструктура в района на
атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/ улици за достъп,
детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени
площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци,
комунални
услуги,
съоръжения,
обслужващи
туристическата
атракция
и
посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен
туристически продукт) не трябва да надвишават 40% от стойността на общо
допустимите разходи по проектното предложение.
Отделни инфраструктурни обекти, които не са пряко свързани със самата атракция,
няма да бъдат подкрепяни.
В случай че в обхвата на проектното предложение попадат повече от една атракции,
то СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЯСНО ПОСОЧЕНО КОЯ Е ВОДЕЩАТА АТРАКЦИЯ, която ще бъде
обект на оценка.
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Проектните предложения следва да са основани на проучване на пазара и пазарния
потенциал и да могат да докажат, че са в състояние да привлекат значителен брой
туристи.
Проектните предложения следва да демонстрират значителен принос за повишаване
на конкурентоспособността на района и нарастването на ползите от туризма.
Всички проектни предложения трябва да доказват приноса си за опазване и
подобряване на околната среда. Където е приложимо, ще се насърчава внедряването
на мерки за енергийна ефективност.
Степен на готовност/зрялост на проекта
Поканените кандидати задължително представят към Формуляра за кандидатстване
техническа документация в един екземпляр, включваща:
копие на Технически или работен проект съгласно Закона за устройство на
територията и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,
придружен от подробни количествени сметки на проектантите по всички части.
Техническият/ работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички
съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината, съгласно
изискванията на ЗУТ.
Анализи по ресурси на единичните цени на СМР, включени в количественостойностната сметка (КСС), съгласно Приложение Б 2. Единичните цени на СМР, с
които е остойностена КСС, трябва да съответстват на пазарните. Не се допуска в КСС
да се прилагат цени по уедрени показатели или да се използват единични цени на
СМР, без за тях да са приложени анализи по ресурси.
Данните в анализите по ресурси на единичните цени на СМР служат за целите на
извършване на оценка на проектното предложение и не обвързват кандидата на
последващ етап при избора на изпълнител.
Разрешение за строеж съгласно чл.148-156 от ЗУТ;
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените
изисквания към строежите, изготвена като комплексен доклад от лицензирана
фирма-консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва и 2-ра категория
или Решение на експертния съвет на одобряващата администрация за строежи 3 - та,
4-та и 5-та категория, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ;
Когато е приложимо по реда на Закона за опазване на околната среда и чл.31 от
Закона за биологичното разнообразие се представят
Положително решение по ОВОС (включително и нетехническо резюме на доклада
за ОВОС за съответното инвестиционно предложение и информация относно
проведените консултации с компетентните органи по околната среда, засегнатата
общественост и, ако случаят е такъв, с други държави-членки) или решение за
преценяване необходимостта от ОВОС или положително становище по Екологична
оценка или преценка за необходимостта от Екологична оценка по реда на глава 6 от
Закона за опазване на околната среда.
Положително решение по ОС по реда на глава 2-ра от Наредбата по чл.31а от
Закона за биологичното разнообразие.
Писмено становище от съответната РИОСВ/МОСВ, че инвестиционното
предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на Закона за опазване на
околната среда и/или съответно на процедура по ОС по реда на чл.31 от Закона за
биологичното разнообразие. За всяко инвестиционно предложение, план, програма
или проект, бенефициентът следва сам да провери при съответната компетентна
институция - МОСВ или РИОСВ дали следва да бъдат проведени разрешителните
и/или съгласувателните процедурите по ЗООС и ЗБР.
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Разрешителни по Закона за водите (ако е приложимо);
Писмено съгласие на МОСВ/РИОСВ по чл.13, ал.2 от Закона за защитените
територии във връзка със строителството на нови обекти, разширението,
преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти , за
които не се изисква оценка на въздействието на околната среда (ако е приложимо).
Съгласувателно становище от РИОСВ по §7 от ПЗР на Закона за защитените
територии относно дейностите, които са планирани за извършване в защитените
територии, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и
проектите по глава четвърта, независимо от разрешенията, които се изискват по
други закони (ако е приложимо).
Всички проектни предложения следва да бъдат съобразени с действащата
нормативна уредба в страната и с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Задължение на кандидатите е да представят към Формуляра за кандидатстване
инвестиционния проект в целия му наличен обем (чертежи, количествено-стойностна
сметка, техническа спецификация и др.) и свързаната с него налична документация
(съгласувания, одобрения и разрешения и др.).
Съгласно чл. 141, ал. 7 от ЗУТ инвестиционният проект за недвижими културни
ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони подлежи на
задължително съгласуване с Националния институт за недвижимо културно
наследство.

Партньорство:
По настоящата схема кандидатът може да участва самостоятелно или в
партньорство.
Допустими партньори по настоящата схема са:
• посочените общини,
• сдружения на общини,
• други публични органи, управляващи недвижими културни ценности с
национално значение и защитени територии по Закона за защитените
територии;
• туристически сдружения (местни, регионални и национални), регистрирани в
Националния туристически регистър и техни клонове.
В случай, че партньорите са туристически сдружения, те трябва:
• да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел съгласно чл. 11,
ал.1 от Закона за туризма;
• да са регистрирани в Националния туристически регистър, поддържан от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
• да са учредени (съгласно съдебната им регистрация) поне 12 месеца преди
датата на публикуване на настоящата покана за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
В случай, че партньорите са туристически сдружения/ сдружения на общини, то
седалището и основното им място на дейност трябва да се намират в/ да обхващат
общините в района на ниво на изпълнение на проекта, за да се гарантира местното
ангажиране и съпричастност с проекта, както и устойчивост на резултатите и
продължаване на дейностите по проекта.
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идеите в действие

Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от едно
проектно предложение. Партньорската организация трябва да разполага с
достатъчен капацитет, за да изпълни поетите ангажименти по проекта.
Партньорите участват при изпълнението на проекта, като направените от тях
разходи в тази връзка са допустими по идентичен начин, както и разходите,
направени от бенефициента.

Продължителност на проектите:
до 24 месеца

Бюджет:
173 777 324 лева

Безвъзмездно финансиране:
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема и по
двата компонента важат следните размери на минимална и максимална стойност на
безвъзмездна финансова помощ:
• минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 600 000 лв.
• максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 6 000 000 лв.
Съобразно изискването за финансов ангажимент от страна на кандидатите, за
отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема и по
двата компонента, важат следните размери на минимална и максимална обща
стойност:
• минимална сума на проекта: 631 579 лв.
• максимална сума на проекта : 6 315 789 лв.

Интензитет на помощта
95 % от стойността на общо допустимите разходи

Плащания:
Плащанията от Договарящия орган към бенефициента ще се извършват във формата
на авансово, междинно/ междинни и окончателно плащания.
Авансовото плащане е до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ за
инфраструктурни проекти.

Източник на информация:
http://www.bgregio.eu/
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