МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Покана
за подаване на проектни предложения по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за
конкурентен подбор на проекти без определен срок за подаване на
предложенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Регионално и местна пътна инфраструктура”, по
Схема за предоставяне на развитие” 2007-2013, приоритетна ос 2
„Регионална и местна достъпност”, операция 2.1. „Регионална безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007: „Подкрепа за устойчиво и
интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа”.
Целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подобряване
на достъпността в рамките на градските агломерационни ареали чрез реконструкция и
рехабилитация на общинска пътна мрежа.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86
общини от градските агломерационните ареали.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:


Рехабилитация и/или реконструкция на общински пътища, в градските
агломерационни ареали на общините, изброени в т.2,съгласно Решение
№236/13.04.2007г на Министерски съвет за утвърждаване списък на общинските
пътища.

Проектните предложения се подават в Регионалните отдели на
Управляващия орган на следните адреси:
Регионален отдел
“Северозападен район за планиране” (Видин)
гр. Видин, пощ. код 3700,
ул.”Цар Симеон Велики” N69А, етаж 4
тел. 094 / 601125, 601135, 601145, 601140
“Северен централен район за планиране” (Русе)
гр.Русе, пощ.код 7000, пл.”Свобода” №6, ет.6
(в сградата на община Русе)
тел/факс: 082 / 830 768
“Североизточен район за планиране” (Варна)
гр. Варна, пощ. код 9000,
ул.”Преслав” №51, етаж 2
тел. 052 / 625 721, 625 483
“Югозападен район за планиране” (София)
гр. София, пощ.код 1202, ул.“Св.св.Кирил и Методий”
№ 17-19, (МРРБ), етаж 6
тел: 02/9405 439
“Южен централен район за планиране”
(Пловдив)
гр.Пловдив, пощ.код 4000
ул.”Богомил” № 31, етаж 4
тел: 032 / 630 236, 630 237
“Югоизточен район за планиране” (Бургас)
гр. Бургас, пощ. код 8000,
бул.”Стефан Стамболов” №120, ет.5
тел: 056 / 833 340, 830 250

За общините:
Бяла Слатина, Видин, Враца, Долна
Митрополия, Долни Дъбник, Ловеч, Лом,
Мездра, Монтана, Плевен, Троян, Червен бряг
Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица,
Дулово, Лясковец, Разград, Русе, Свищов,
Севлиево, Силистра
Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Варна,
Девня, Добрич-град, Добричка , Каспичан,
Нови пазар, Попово, Провадия, Търговище,
Шумен
Благоевград, Божурище, Ботевград, Гоце
Делчев, Дупница, Елин Пелин, Кюстендил,
Костинброд, Перник, Петрич, Радомир,
Самоков, Сандански, София град
Асеновград, Белово, Велинград,
Димитровград, Карлово, Куклен, Кърджали,
Марица, Пазарджик, Панагюрище, Пещера,
Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи,
Садово, Септември, Смолян, Сопот,
Стамболийски, Харманли, Хасково
Айтос, Бургас, Казанлък, Камено, Карнобат,
Нова Загора, Поморие, Раднево, Сливен,
Созопол, Стара Загора, Тунджа, Чирпан,
Ямбол

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани
на интернет адрес: http://www.mrrb.government.bg и http:// www. bgregio.eu
.

