
Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Община Димитровград

№ на проект Наименование на проекта

Период за 

изпълнение на 

проекта

месец/година – 

месец/година

Зона за 

въздействие, в 

която попада обекта 

на интервенция/ 

20% функционални 

връзки

Индикативна 

стойност на БФП за 

обекта/ проекта,  

лв.

Индикативна 

стойност на 

собствен принос/ 

принос от 

финансов 

инструмент

Индикативен 

общ размер на 

проекта

НП 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-1.1

5,185,000.00

0.00 5,185,000.00

0.00

5,185,000.00
0.00 5,185,000.00

5,185,000.00 0.00 5,185,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,185,000.00 0.00 5,185,000.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-2.1

901,500.00

0.00 901,500.00

0.00

901,500.00 0.00 901,500.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

Общо за проект 1:

Проект 1

Общо за проект 1:

Общо за проект 1:

Общо за проект 1:

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:

Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона и междублокови 

пространства в централна 

градска част (бул. „България”), 

гр. Димитровград, Етап 1 

Преустройство на бившо 

общежитие на Химически 

техникум "Асен Златаров" в 

Център за временно 

настаняване

Общо за проект 1:

Проект 1
Подобряване на социалната 

инфраструктура в гр. Димитровград

Проект 1

Ремонт и реконструкция на пешеходна 

зона и междублокови пространства в 

централна градска част (бул. 

„България”), гр. Димитровград, Етап 1

06.2016-11.2018

Обекти на интервенция, 

включени в проекта

Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“:

Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда”

Група дейности „Социална инфраструктура“[3]

Инвестиционен приоритет „Градска среда”

Група дейности „Градска среда“

Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”

Общо за група дейности „Градска среда“:

Проект 1

Общо за инвестиционен приоритет „ Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“:

Проект 1

Общо за проект 1:

Проект 1

Общо за проект 1:

Общо за проект 2:

Общо за проект 2:

Проект 2

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”[1]

„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация”

„Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация”[2]

„Енергийна ефективност в студентски общежития”

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

04.2018-09.2020

Проект 1 НП
НП

Общо за проект 1:

Проект 2

Проект 1
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901,500.00 0.00 901,500.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-4.1

2,200,650.00

388,350.00 2,589,000.00

0.00

2,200,650.00 388,350.00 2,589,000.00

Зона с 

преобладаващ 

социален характер

3.B.I-5.1

3,463,750.00

611,250.00 4,075,000.00

0.00

3,463,750.00 611,250.00 4,075,000.00

5,664,400.00 999,600.00 6,664,000.00

6,565,900.00 999,600.00 7,565,500.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-3.1

1,096,500.00

0.00 1,096,500.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-3.3

951,500.00

0.00 951,500.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-3.2

1,061,500.00

0.00 1,061,500.00

Зона с 

преобладаващ 

социален характер

3.B.I-3.2

898,500.00

0.00 898,500.00

Зона с 

преобладаващ 

социален характер

3.B.I-3.1

1,023,500.00

0.00 1,023,500.00

Зона с 

преобладаващ 

социален характер 

3.B.I-3.3

999,500.00

0.00 999,500.00

6,031,000.00 0.00 6,031,000.00

6,031,000.00 0.00 6,031,000.00

17,781,900.00 999,600.00 18,781,500.00

ВАЖНО!!!

[1] По отношение на интервенции върху многофамилни жилищни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В

неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция

(сгради).

[2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички

обекти на интервенция за всеки отделен партньор-държавна администрация.

Общо за група дейности „Културна инфраструктура“:

Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”

Проект 1

Инвестиционен приоритет  „Образователна инфраструктура”

Основно обновяване на сграден 

фонд и прилежащ двор на СОУ 

"Васил Левски", в т.ч. 

оборудване, гр. Димитровград

"Основно обновяване на сградния фонд 

и прилежащите дворове на шест 

училища в гр. Димитровград"

Проект 2

Реставрация и ремонт на Културен дом 

„Химик”, включително прилежащи 

площи, гр. Димитровград

01.2018-06.2020

Реставрация и ремонт на 

Културен дом „Химик”, 

включително прилежащи площи, 

гр. Димитровград

Основно обновяване на сграден 

фонд и прилежащ двор на ЕГ 

"Иван Богоров", в т.ч. 

оборудване, гр. Димитровград

[3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 – за всички обекти на интервенция социална

инфраструктура и проект 2 – социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект.

*4+ По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция. 

ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Общо за проект 1:

Общо за група дейности „Социална инфраструктура“:

Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”

Основно обновяване на 

Драматичен театър „Апостол 

Карамитев”, гр. Димитровград

Общо за проект 1:

Проект 1

Основно обновяване на Драматичен 

театър „Апостол Карамитев”, гр. 

Димитровград

Общо за проект 2:

Основно обновяване на сграден 

фонд и прилежащ двор на ОУ 

"Пенчо Славейков", в т.ч. 

оборудване, гр. Димитровград

06.2016 - 11.2018

Основно обновяване на сграден 

фонд и прилежащ двор на ПМГ 

"Иван Вазов", в т.ч. оборудване, 

гр. Димитровград

Група дейности „Културна инфраструктура“[4]

01.2018-06.2020

Основно обновяване на сграден 

фонд и прилежащ двор на СОУ 

"Любен Каравелов", в т.ч. 

оборудване, гр. Димитровград

Основно обновяване на сграден 

фонд и прилежащ двор на ОУ 

"Алеко Константинов", в т.ч. 

оборудване, гр. Димитровград
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Табл.2. Процентни ограничения - Основни проекти

Община Димитровград

Инвестиционни приоритети  

Допустим праг на 

БФП (100%) 

спрямо общия 

размер на БФП, 

определен за 

всеки град

Обща стойност на 

БФП за съответната 

група 

дейности/инвестицио

нен приоритет

% спрямо общия 

размер на БФП, 

определен за града

1 2 3 4

Енерг. eф-ст в админ. и жилищни 

сгради и студентски общежития
Макс. 40% 0.00 0%

За многофамилни жилищни сгради
Мин. 50% от 

сумата по 1.1
0.00 0%

Градска среда 

За група дейности „Градска среда” Макс. 30% 5,185,000.00 29%

Социална инфраструктура

За група дейности „Социална 

инфраструктура”
Мин. 5% 901,500.00 5%

1.3 Образователна 

инфраструктура
Мин. 5% 6,031,000.00 34%

17,782,948.12

* В Колона 3 следва да посочите Общия размер на БФП, определен за града.

ОБЩ РАЗМЕР НА БФП, определен за града*
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Табл.3. Тематични цели/Инвестиционни приоритети - Основни проекти

Община Димитровград

Финансов ресурс 

от ЕФРР (85%) , в 

лв.

Национално 

участие (15%), в 

лв.

Обща 

индикативна 

стойност на БФП, 

в лв.

Тематична цел 

4, в т.ч.:

Подпомагане на преминаването към

нисковъглеродна икономика във всички сектори
0.00 0.00 0.00

Инвестиционен   

приоритет 4в

Предоставяне на подкрепа за енергийната 

ефективност, за интелигентното енергийно

управление и за използването на възобновяема

енергия в публичната инфраструктура,

включително в обществените сгради, и в

жилищния сектор

0.00 0.00 0.00

Инвестиционен   

приоритет 4д

Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно

развитие във всички видове територии, по-

специално градските райони, включително

насърчаването на устойчива мултимодална 

градска мобилност и мерки за приспособяване

и смекчаване, свързани с изменението на

климата

0.00 0.00 0.00

Тематична цел 

6, в т.ч.: 

Съхраняване и опазване на околната среда и

насърчаване на ресурсната ефективност
4,407,250.00 777,750.00 5,185,000.00

Инвестиционен 

приоритет 6е, в 

т.ч.:

Предприемане на действия за подобряване на

градската околна среда, за съживяване на

градовете, за възобновяване и обеззаразяване на

терените за вторично застрояване (включително

преструктури-раните зони), намаляване на

замърсяването на въздуха и насърчаване на

мерките за намаляване на шума

4,407,250.00 777,750.00 5,185,000.00

Група дейности Градска среда 4,407,250.00 777,750.00 5,185,000.00

Група дейности Зони с потенциал за икономическо развитие 0.00 0.00 0.00

Тематична цел 

9, в т.ч.:

Насърчаване на социалното приобщаване,

борба с бедността и всяка форма на

дискриминация

5,581,015.00 984,885.00 6,565,900.00

Инвестиционен 

приоритет 9а, в 

т.ч.:

Инвестиране в здравна и социална

инфраструктура, която допринася за

националното, регионалното и местното

развитие, понижаване на неравнопоставеността

по отношение на здравния статус, насърчаване

на социалното приобщаване чрез подобряване

на достъпа до обществени, културни и

развлекателни услуги и преминаването от

служби на институционално равнище към

служби на местно равнище

5,581,015.00 984,885.00 6,565,900.00

Група дейности Социална инфраструктура 766,275.00 135,225.00 901,500.00

Група дейности Културна инфраструктура 4,814,740.00 849,660.00 5,664,400.00

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група дейности
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Тематична цел 

10, в т. ч.:

Инвестиции в образованието, обучението,

включително професионално обучение за

придобиване на умения и ученето през целия

живот

5,126,350.00 904,650.00 6,031,000.00

Инвестиционен 

приоритет 10а

Инвестиции в образованието, обучението,

включително професионалното обучение за

придобиване на умения и ученето през целия

живот посредством изграждането на

образователна инфраструктура и на

инфраструктура за обучение

5,126,350.00 904,650.00 6,031,000.00
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Табл.4. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ

Община Димитровград

№ на проект Наименование на проекта

Период за 

изпълнение на 

проекта

месец/година – 

месец/година

Зона за 

въздействие, в 

която попада обекта 

на интервенция/ 

20% функционални 

връзки

Индикативна 

стойност на БФП за 

обекта/ проекта,  

лв.

Индикативна 

стойност на 

собствен принос/ 

принос от 

финансов 

инструмент

Индикативен 

общ размер на 

проекта

НП 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-1.1

1,061,000.00

0.00 1,061,000.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-1.1

805,000.00

0.00 805,000.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-1.1

833,000.00

0.00 833,000.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-1.1

637,000.00

0.00 637,000.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост 

3.B.II-1.2

3,130,000.00

0.00 3,130,000.00

6,466,000.00 0.00 6,466,000.00

6,466,000.00 0.00 6,466,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6,466,000.00 0.00 6,466,000.00

„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация”

Проект 1

Общо за проект 1:

Обекти на интервенция, 

включени в проекта

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”[1]

Проект 1 НП
НП

Общо за проект 1:

Проект 2

Общо за проект 2:

„Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация”[2]

Проект 1

Общо за проект 1:

Общо за инвестиционен приоритет „ Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“:

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

Проект 1

Общо за проект 1:

„Енергийна ефективност в студентски общежития”

Проект 1

Общо за проект 1:

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:

Инвестиционен приоритет „Градска среда”

Група дейности „Градска среда“

Проект 1
"Облагородяване на градската среда на 

гр. Димитровград"
05.2019-10.2021

Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона и междублокови 

пространства в централна 

градска част (бул. „България”), 

гр. Димитровград - Етап 2

Благоустрояване и 

реконструкция на парк Марица, 

гр. Димитровград.

Общо за проект 1:

Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона и междублокови 

пространства в централна 

градска част (бул. „България”), 

гр. Димитровград - Етап 3

Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона и междублокови 

пространства в централна 

градска част (бул. „България”), 

гр. Димитровград - Етап 4

Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона и междублокови 

пространства в централна 

градска част (бул. „България”), 

гр. Димитровград - Етап 5

Общо за група дейности „Градска среда“:

Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

Проект 1

Общо за проект 1:

Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“:

Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда”

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
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0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост

3.B.II-3.4

916,000.00

0.00 916,000.00

Зона с 

преобладаващ 

социален характер

3.B.I-3.4

636,000.00

0.00 636,000.00

1,552,000.00 0.00 1,552,000.00

1,552,000.00 0.00 1,552,000.00

8,018,000.00 0.00 8,018,000.00

ВАЖНО!!

Общо за група дейности „Социална инфраструктура“:

Общо за проект 2:

Група дейности „Културна инфраструктура“[4]

Проект 1

*4+ По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция. 

Обновяване на образователната 

инфраструктура и прилежащо 

дворно пространство на детски 

заведения: 1) ЦДГ "Роза", 2) ЦДГ 

"Слънце", 3) ЦДГ "Звънче", 4) 

ЦДГ "Й. Чанкова"

[1] По отношение на интервенции върху многофамилни жилищни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В

неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция

(сгради).

[2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички

обекти на интервенция за всеки отделен партньор-държавна администрация.

[3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 – за всички обекти на интервенция социална

инфраструктура и проект 2 – социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект.

Инвестиционен приоритет  „Образователна инфраструктура”

Проект 1
"Подобряване на образователна 

инфраструктура в гр. Димитровград"

Група дейности „Социална инфраструктура“[3]

Проект 2

Проект 1

Общо за проект 1:

Общо за проект 1:

Общо за група дейности „Културна инфраструктура“:

Проект 2

ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ

05.2019-10.2021

Обновяване на образователната 

инфрастуктура и прилежащото 

околно пространство на:1) ОДЗ 

"Райна Княгиня"; 2) ОДЗ "8 

Март"; 3) ОДЗ

"Пролет"; 4) ОДЗ "Радост" и 5) 

ОДЗ "Приказка"

Общо за проект 1:

Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”

Общо за проект 2:

Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
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Табл.5. ИНДИКАТОРИ. РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВ.ПРОГРАМА

Община Димитровград

Индикатор
Мерна 

единица

Междинна цел 2018 

г.
Крайна цел 2023 г.

Понижаване на годишното 

потребление на първична енергия 

от обществените сгради

kWh/годишно 0 0

Незастроени площи, създадени или 

рехабилитирани в градските райони

квадратни 

метри
32518 32518

Капацитет на подпомогнатите 

детски заведения или 

образователна инфраструктура

лица 4736 4736

Рехабилитирани жилища в градски 

райони
жилища 0 0

Население, ползващо  подобрените 

социални услуги
лица 0 260

Обществени или търговски сгради, 

построени или обновени в градските 

райони

квадратни 

метри
0 4939
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