СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ”,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”
Дата на актуализация: 30/01/2020

№

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията

1

Община
Видин

„РЕСТАВРАЦИЯ
И АДАПТАЦИЯ
НА СИНАГОГА ВИДИН В
ТУРИСТИЧЕСКИ
ОБЕКТ
„КУЛТУРЕН
ЦЕНТЪР "ЖУЛ
ПАСКИН"

2

Община
Казанлък

Светът на траките

Кратко описание на проекта

Начална
дата на
проекта

Крайна
дата на
проекта

Oбщо
допустими
разходи в
лв.

Процент на
Място на
съфиизпълнансинение
ране от
ЕС

Държава

В гр. Видин е разположена най-голямата синагога по
течението на р. Дунав – паметник на културата от
национално значение. Проектът цели нейната
реставрация, облагородяване на околното пространство в
имота й и превръщане на комплекса в атрактивна
туристическа и културна дестинация. Развитието на обекта
е насочено към привличане на туристи от страната и
чужбина, както и превръщането му в център за местни,
национални и международни културни събития.

06.06.2019

06.06.2021

8 275 300.00

85%

Видин

България

Долината на тракийските владетели, намираща се на
територията на община Казанлък, е районът, известен с
най-много и забележителни свидетелства за уникалността

26.11.2019

26.11.2021

6 735 429.83

85%

Казанлък

България

-1-

Категории на интервенция

1. Област на интервенция 094
Опазване, развитие и
популяризиране на публични
активи в областта на културата
и културното наследство
2. Форма на финансиране 01
Безвъзмездни средства
3. Вид на територията 07 Не се
прилага
4. Механизми за териториално
изпълнение 07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и
Кохезионен фонд) 06
Съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност
6. Вторична тема на ЕСФ 08 Не
се прилага
7. Икономическа дейност 25 Не
се прилага
1. Област на интервенция 094
Опазване, развитие и
популяризиране на публични

Дата на
последна
актуализация

06.06.2019

26.11.2019

3

на тракийската култура. Проектно предложение „Светът на
траките“ е продължение на дългогодишните
последователни усилия на Община Казанлък за създаване
на туристически продукт на база тракийските гробници в
„Долината на тракийските владетели“ – Казанлъшка
тракийска гробница, обект с категория „световно“
значение, под егидата на ЮНЕСКО и недвижими културни
ценности с категория „национално“ значение, включени в
сериен обект „Царският некропол на тракийския град
Севтополис“. Проектно предложение „Светът на траките“ е
насочено към възстановяване и опазване на паметник на
културата Култово-погребален комплекс в надгробна
могила Оструша с категория „национално“ значение за
бъдещите поколения, към осигуряване на достъпност на
тракийското културното наследство в долината за
обществеността от страната и чужбина, както и за
развитие на конкурентоспособен туристически продукт
чрез изграждане на многофункционален туристически
комплекс, който да изпълнява ролята на „портал“ за
посещение на цялата долина. Предвидената комбинация
от дейности по проекта ще допълни постигнатите
резултати от предходни проекти, включително
инвестициите от ОПРР 2007-2013. С този подход и
приемственост спрямо досегашните резултати, проектното
предложение ще осигури все още липсващите
предпоставки за превръщането на серийния обект в
атрактивен и конкурентоспособен туристически продукт.
Проектът включва: 1.Консервация, реставрация и
социализация на тракийска гробница и култов комплекс
„Оструша“. 2.Изграждане на велосипедна алея от гр. Крън
до гр. Шипка (продължение на съществуваща алея до
предвидения по проекта туристически комплекс).
3.Изграждане на Туристически комплекс “Светът на
траките“, който ще осигури нужната туристическа
инфраструктура за общо представяне на удивителната и
уникална в световен мащаб концентрация на тракийски
гробници.
Проект „Кремиковският манастир – духовният център на
Софийската Света гора” е насочена към реставрация,
консервация, опазване, популяризиране и развитие на
Манастир „КРЕМИКОВСКИЯ културното наследство, чрез развитие на изцяло завършен
„Свети
МАНАСТИР –
и интегриран туристически продукт за обекта,
Великомъче
ДУХОВНИЯТ
представляващ недвижимата културна ценност в
ник Георги
ЦЕНТЪР НА
категория „национално значение“ с цел развитието на
Победоносе
СОФИЙСКАТА
религиозния туризъм. Проектът предвижда да бъдат
ц“
СВЕТА ГОРА”
извършени следните интервенции: -Консервация и
реставрация на стенописите на средновековна църква
„Свети Георги”; ремонт на покривното покритие, дренажа и
вентилационния канал покрай северната стена на

активи в областта на културата
и културното наследство
2. Форма на финансиране 01
Безвъзмездни средства
3. Вид на територията 07 Не се
прилага
4. Механизми за териториално
изпълнение 07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и
Кохезионен фонд) 06
Съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност
6. Вторична тема на ЕСФ 08 Не
се прилага
7. Икономическа дейност 25 Не
се прилага

21.01.2020

-2-

21.01.2022

7 921 086.06

85%

София

България

1. Област на интервенция 094
Опазване, развитие и
популяризиране на публични
активи в областта на културата
и културното наследство
2. Форма на финансиране 01
Безвъзмездни средства
3. Вид на територията 07 Не се
прилага
4. Механизми за териториално
изпълнение 07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и

21.01.2020

4

Община
Хисаря

църквата.-Консервация, реставрация и социализация на
археологически структури северно от средновековна
църква „Свети Георги”.-Изграждане на Северно
манастирско крило, в което ще бъдат обособени музей,
информационен център „Софийска Света гора”,
магерница, докси, параклис и камбанария. -Изграждане на
Манастирски работилници за производство на сладка и
сиропи; за обучение на лагерниците и посетителите в
изработката на манастирски сувенири.
Проектното предложение обхваща имоти: част от УПИ IIIПарк, кв. 26 по плана на Археологически резерват (АР) гр.
Хисаря, част от УПИ II-Парк, кв. 96 по плана на гр. Хисаря,
площадно пространство при о.т. 485-486 по плана на (АР)
гр. Хисаря и УПИ Крепостна стена и зелени площи по
плана на (АР) гр. Хисаря. Обектите, предмет на проекта
са с категория „национално значение“ по регистъра на
НИНКН, обявени съгласно РМС № 199/19.11.1976 г. (ДВ
бр. 97/1976 г.):- Южната порта на Диоклецианопол е
емблемата на съвременния град Хисаря. Тя е единствена
по рода си и нейното опазване е от важно значение за
българската и европейска археологическа наука; -Термите
на античния град Хисаря са едни от малко запазените
почти до покрив римски бани, с действащи водопроводни и
канализационни съоръжения. По своята значимост и
Античният град
уникалност те представляват обект от световна величина.
Диоклецианопол
-Североизточната ъглова кула е единствената осмоъгълна
(гр. Хисаря) –
кула в резерват. Инвестициите в проекта са насочени
перлата на
приоритетно към изпълнение на консервационнопровинция Тракия
реставрационни работи и строително-монтажни работи,
на
поради спецификата на обекта, а именно нуждата от
балнеолечението
опазване на паметниците на културата. Приносът към
в римската
подобряване на цялостния туристически продукт ще бъде
империя
експониране и социализиране на обектите чрез
изграждане на панорамна площадка, възможност за
изкачване, осигуряване на достъп. Инвестиционните
дейности по паметниците на културата ще бъдат
допълнени с мерки за интерпретация и информация
относно историята, значението и развитието на обектите.
За цялостната реализация на проекта са предвидени за
изпълнение следните основни дейности: Дейност 1.
Извършване на консервационно-реставрационни работи и
на строително–монтажни работи, свързани със
социализация и експониране на обекти от НАР-Хисаря.
Дейност 2. Развитие и рeклама на туристическия продукт.
Дейност 3. Организация и управление на проекта. Дейност
4. Изпълнение на мерки за информация и публичност.
Дейност 5. Извършване на одитни проверки.

Кохезионен фонд) 06
Съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност
6. Вторична тема на ЕСФ 08 Не
се прилага
7. Икономическа дейност 25 Не
се прилага

22.01.2020
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22.01.2022

8 312 269.00

85%

Хисаря

България

1. Област на интервенция 094
Опазване, развитие и
популяризиране на публични
активи в областта на културата
и културното наследство
2. Форма на финансиране 01
Безвъзмездни средства
3. Вид на територията 07 Не се
прилага
4. Механизми за териториално
изпълнение 07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и
Кохезионен фонд) 06
Съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност
6. Вторична тема на ЕСФ 08 Не
се прилага
7. Икономическа дейност 25 Не
се прилага

22.01.2020

LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME „REGIONS IN GROWTH“ 2014-2020,
PRIORITY AXIS 6 „REGIONAL TOURISM“
INFORMATION FOR ISSUED ORDERS FOR AWARDED GRANT UNDER PROCEDURE
BG16RFOP001-6.002 „DEVELOPMENT OF TOURIST ATTRACTIONS“

№

1

2

Beneficiary
name

Municipality of
Vidin

Municipality of
Kazanlak

Operation name

Operation summary

Operation
start date

Operation
end date

Total
eligible
costs in
BGN

% of
EC
Location
coof
Country
finan- operation
cing

Restoration of
the Synagogue
in Vidin and its
conversion into a
tourist site
“Cultural center
Jules Pascin”

The synagogue in Vidin is the largest synagogue along the
Danube river, a monument with national importance according
the Act for monuments and museums. The present project is
targeted in restoration of the building of the synagogue,
development of the adjacent plot of land and transformation of
the site into a cultural and tourist destination. Development of
the site will attract internal and foreign tourists and will convert
the synagogue into a center for carrying out of local, national
and international cultural events.

06.06.2019

06.06.2021

8 275 300.00

85%

Vidin

The World of
Thracians

The valley of the Thracian kings, located on the territory of
Kazanlak municipality, is the area known for the many and
most remarkable evidence of the unique Thracian culture. The
project proposal "The World of Thracians" is a continuation of
the long-term consistent efforts of the Municipality of Kazanlak
to create a tourist product based on the Thracian tombs in the
Valley of the Thracian kings - Kazanlak Thracian tomb, a site
of "world" significance, under the auspices of UNESCO and
immovable cultural properties of "national" significance,
included in the 'Necropolis of Thracian city of Sevtopolis' serial
object. The project proposal "The World of Thracians" is aimed
at restoring and preserving a cultural monument in the
Ostrusha grave complex with a category of "national"

26.11.2019

26.11.2021

6 735 429.83

85%

Kazanlak
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Category of intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

1. Area of intervention
094 Research, development and use
of publications in public assets of
culture and cultural heritage
2. Form of financing
01 Grants
3. Type of territory
07 Not applicable
4. External application mechanisms
Bulgaria
07 Not applicable
06.06.2019
5. Thematic fluid (ERDF and Cohesion
Fund)
06 Preserving and preserving Monday
working days and improving resource
efficiency
6. Secondary theme of ESF 08 Not
applicable
7. Economic activity
25 Not applicable
1. Area of intervention
094 Research, development and use
of publications in public assets of
culture and cultural heritage
2. Form of financing
01 Grants
Bulgaria
3. Type of territory
26.11.2019
07 Not applicable
4. External application mechanisms
07 Not applicable
5. Thematic fluid (ERDF and Cohesion
Fund)
06 Preserving and preserving Monday

significance for future generations, ensuring the accessibility of
Thracian cultural heritage in the valley to the public from the
country and abroad, as well as for the development of a
competitive tourism product by building a multifunctional tourist
complex to act as a gateway to visit the entire valley. The
envisaged combination of project activities will complement the
results of previous projects, including OPRD 2007-2013
investments. With this approach and continuity with the results
so far, the project proposal will provide the missing
prerequisites for making the serial object an attractive and
competitive tourist product. The projectproposal includes:
1.Conservation, restoration and socialization of the Thracian
tomb and cult complex Ostrusha. 2. Construction of a bicycle
lane from the town of Kran to the town of Shipka (continuation
of an existing lane up to the planned tourist complex). 3.
Construction of Tourist Complex "The World of Thracians",
which will provide the necessary tourist infrastructure for a
general presentation of the amazing and unique worldwide
concentration of Thracian tombs.

3

4

working days and improving resource
efficiency
6. Secondary theme of ESF 08 Not
applicable
7. Economic activity
25 Not applicable

Monastery
"Saint George
the Victorious"

The project "The Kremikovski Monastery - the spiritual center
of Sofia Holy Forest " is aimed at restoration, conservation,
preservation, promotion and development of cultural heritage
by developing a fully completed and integrated tourist product
for the monastery, which is immovable cultural heritage in the
category of "heritage with national importance" in order to
develop religious tourism. The project envisages the following
The Kremikovski
interventions:- Conservation and restoration of the mural
Monastery - the
painting in the medieval Saint George Church; repair of the
spiritual center of roof, drainage and ventilation ducts along the north wall of the
Sofia Holy Forest
church. - Conservation, restoration and socialization of
archeological structures north of the medieval St. George
Church.- Construction of the North Monastery Wing, which will
house a museum, Sofia Holy Forest Information Center, a
cook-house, docks, a chapel and a bell tower.- Construction of
Monastery Workshops for production of jam and syrups; for
training camps and visitors in the production of monastery
souvenirs.

21.01.2020

21.01.2022

7 921 086.06

85%

Sofya

Municipality of
Hisarya

The project proposal includes properties: part of the Plot IIIThe ancient city
Park, block 26 under the plan of the Archeological Reserve
of
(AR) of Hisarya, part of the plot of land II-Park, block 96
Diocletianopolis
according to the plan of the town of Hisarya . 485-486
(Hisarya) - the
according to the plan of (AP) town of Hissarya and UPI
pearl of the
Fortress wall and green areas according to the plan of (AP)
Thracian
town of Hissarya. The objects, the subject of the project are of
province of
category "national importance" according to the register of the
balneotherapy in
National Institute of Public Health, declared in accordance with
the Roman
RMC No 199 / 19.11.1976 (SG 97/1976): “The southern gate
Empire
of Diocletianopolis is the emblem of the modern city of

22.01.2020

22.01.2022

8 312 269.00

85%

Хисаря
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1. Area of intervention
094 Research, development and use
of publications in public assets of
culture and cultural heritage
2. Form of financing
01 Grants
3. Type of territory
07 Not applicable
4. External application mechanisms
Bulgaria
07 Not applicable
21.01.2020
5. Thematic fluid (ERDF and Cohesion
Fund)
06 Preserving and preserving Monday
working days and improving resource
efficiency
6. Secondary theme of ESF 08 Not
applicable
7. Economic activity
25 Not applicable
1. Area of intervention
094 Research, development and use
of publications in public assets of
culture and cultural heritage
2. Form of financing
Bulgaria
01 Grants
22.01.2020
3. Type of territory
07 Not applicable
4. External application mechanisms
07 Not applicable
5. Thematic fluid (ERDF and Cohesion

Hisarya. It is one of a kind and its preservation is important for
the Bulgarian and European archeological science; -The
thermals of the ancient city of Hisarya are one of the little
preserved Roman baths near to the roof, with functioning
water and sewerage facilities. In their significance and
uniqueness, they represent a world-class object. -The
northeast corner tower is the only octagonal tower in the
reserve. The implementation of the project will include
interventions related to the display and socialization of cultural
monuments, which are major tourist attractions in the
municipality of Hisarya, as well as the creation of attractions
and the introduction of new interpretation techniques. Main
activities for the project implementation: Activity 1. Perform
conservation and restoration works and construction works
related to socialization and exposure of objects from the NARHisarya. Activity 2. Development and promotion of the tourist
product. Activity 3. Organization and management of the
project. Activity 4. Implementation of information and publicity
measures. Activity 5. Project audit.

Fund)
06 Preserving and preserving Monday
working days and improving resource
efficiency
6. Secondary theme of ESF 08 Not
applicable
7. Economic activity
25 Not applicable
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