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Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие 

Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска 

Цел  - да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и подобряване на физическата среда на 
градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възраждане 

1. Зелена и 
достъпна 
градска 
среда* 

Да се подобри 
физическата и 
жизнената среда на 
градските центрове и 
агломерации като 
предпоставка за 
осигуряване на 
устойчива и 
екологична градска 
среда с по-високо 
качество 
на живот и нови 
възможности за 
икономическо и 
социално развитие 

Процедура за 
директно 

предоставяне 
на БФП 

1 май 
2012 г. 

31 август 
2012 г. 

36 общини 
центрове на 
агломерацио
нни ареали 
съгласно 

приложение 
3а от 

Оперативна 
програма 

"Регионално 
развитие" 

2007-2013 г. 

92 032 539 180 000 000 95% 1 000 000 - 
5 000 000 

не не 

             
 Забележки: 

 

* Датата за обявяване на схемата е индикативна. Схемата ще бъде публикувана след освобождаване на целия планиран ресурс от 180 000 000 лв. Индикативният 
бюджет на схемата е заложен въз основа на прогнозни данни на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"  
2007-2013 г. относно свободните средства по програмата към месец май 2012 г.  

 


