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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Номер по CCI 2014BG16RFOP001 

Наименование Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 

Версия 2.0 

Отчетна година 2015 г.  

Дата на одобрение на доклада от Комитета за 

наблюдение 

12.05.2016 г. 

 

2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА  

 

2.1 Информация за процеса на одобрение и изменение на оперативната 

програма в контекста на изпълнението й 

 

Активният процес по разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 (ОПРР) стартира още през 2012 г., след което се проведоха редица срещи и 

кореспонденции между представителите на Управляващия орган (УО) на ОПРР и 

Европейската комисия (ЕК). На ЕК бяха представени варианти на оперативната 

програма, като финалният вариант (1.3), одобрен с Решение на Министерски съвет 

(МС) № 323/ 11.05.2015 г. е представен на ЕК на 09.06.2015 г. 

С решение за изпълнение № C(2015) 4138 от 15.06.2015 г. ЕК одобри следните 

елементи на ОПРР за подкрепа по линия на Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) по целта „Инвестиции за растеж и работни места“:  

 обосновката за избора на тематични цели, на съответстващите им 

инвестиционни приоритети и на разпределението на финансови средства; 

 изискуемите елементи за всяка приоритетна ос; 

 елементите на плана за финансиране; 

 интегрираният подход към териториалното развитие с демонстриране на начина, 

по който оперативната програма допринася за постигането на нейните цели и 

очакваните от нея резултати; 

 за всяко приложимо предварително условие – оценка на това дали то е 

изпълнено към датата на представяне на Споразумението за партньорство и 

оперативната програма, а когато предварителните условия не са изпълнени - 

описание на действията, които трябва да бъдат предприети, сроковете за тяхното 

изпълнение и отговорните органи в съответствие с представеното резюме в 

Споразумението за партньорство. 

През м. август 2015 г. на ЕК е изпратена ревизирана версия (2.0) на ОПРР за 

одобрение, която е одобрена от ЕК с Решение № C(2015) 6759 от 30.09.2015 г. В 

ревизираната програма е отразено решението на Комитета за наблюдение (КН) за 

промени в програмата, прието с писмена процедура на 03.07.2015 г. и на ІІІ-то 
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заседание (06.10.2015 г.). Взетите решения за промени са описани в раздел 2.3 на 

настоящия доклад. 

 

2.2 Информация за публикувани процедури за БФП, оценка на инвестиционни 

програми, бюджетни линии, проекти и сключени договори 

 

В съответствие с одобрената от Комитета за наблюдение на ОПРР индикативна 

годишна работна програма (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

(БФП) по ОПРР за 2015 г., през отчетния период УО публикува 8 процедури за 

предоставяне на БФП на общ размер на БФП 1 145 579 366,00 евро, което представлява 

74,2 % от бюджета на програмата: 

 

 

Обявените през 2015 г. процедури са както следва: 

 По линия на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

10.07.2015 г. беше обявена процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Процедурата е с общ бюджет от 

над 700 млн. евро. Кандидатстването по нея се осъществява чрез инвестиционна 

програма (ИП), разработвана от всеки бенефициент и проектни предложения. 

45,48% 

6,85% 

0,49% 

5,52% 

12,61% 

0,24% 

3,01% 

0,04% 

13,51% 

12,25% 

Размер на БФП на процедурите спрямо 
общия размер на БФП по ОПРР 2014-2020 

„ИПГВР 2014-2020” 

„Енергийна ефективност в 
периферните райони“  

„Култура и спорт в училище“ 

„Подкрепа за професионалните 
училища в РБългария“ 

„Регионални пътища“ 

„Бюджетна линия за 39 общини 
– бенефициенти по ПО 1 на 
ОПРР 2014-2020“ 
„Бюджетна линия за УО на ОПРР 
2014-2020“ 

„Бюджетна линия за 28-общини 
на малки градове от 4-то ниво, 
съгласно НКПР“ 
Необявени процедури за БФП 

Финансови инструменти 
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През отчетния период бяха получени 14 ИП – на общините Горна Оряховица, 

Силистра, Велико Търново, Търговище, Столична община, Пловдив, Габрово, 

Враца, Бургас, Хасково, Русе, Добрич, Стара Загора и Свищов. Към края на 

отчетния период всички инвестиционни програми са в процес на оценка. 

 На 31.08.2015 г., след проведено обществено обсъждане, бе обявена процедура 

„Енергийна ефективност в периферните райони“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа 

за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. 

Процедурата е с общ бюджет 106 млн. евро и по нея ще се реализират 

инвестиции в енергийна ефективност в жилищни и публични (административни, 

културни, образователни и социални) сгради в 28-те малки града от периферните 

райони съгласно националната полицентрична система. Към 31.12.2015 г. по 

процедурата е подадено 1 проектно предложение, което е включено в оценка.  

 По линия на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на 

17.12.2015 г. УО на ОПРР обяви процедури „Култура и спорт в училище” и 

„Подкрепа за професионалните училища в Република България“, с общ бюджет 

над 92 млн. евро. Процедурите са насочени към подкрепа на държавни и 

общински училища от национално и регионално значение (професионални, 

спортни и културни училища), определени на базата на одобрена от 

Министерство на образованието и науката (МОН) Методология за 

приоритизиране на образователната инфраструктура. 

 На 15.12.2015 г. УО обяви процедура „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 

„Регионална пътна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) и общ бюджет над 194 млн. евро.  

 В рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на 31.07.2015 г. беше 

обявена бюджетна линия за 39-те общини-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на 

ОПРР 2014-2020 (с общ бюджет 3 772 500,00 евро), на 14.08.2015 г. беше 

обявена  бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020 (с общ бюджет БФП 46 509 

259,00 евро), а на 27.10.2015г. УО обяви бюджетна линия за 28-те общини-

бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 (с общ бюджет 568 

229,00 евро). Към края на отчетния период по бюджетната линия за 39-те 

общини-бенефициенти по Приоритетна ос 1 са получени 2 бюджетни линии на 

общините Пловдив и Казанлък. По бюджетната линия за УО през отчетния 

период са подадени и одобрени 4 бюджетни линии за целия бюджет на 

процедурата.  

През отчетния период са издадени 4 (четири) заповеди за предоставяне на БФП 

за одобрените бюджетни линии на УО на ОПРР. Общата стойност на предоставената 

БФП по четирите заповеди е в размер на 45,2 млн. евро или 3% от бюджета на ОПРР 

2014-2020. 

В допълнение, на състоялия се на 2 декември 2015 г. Комитет за наблюдение на 

ОПРР 2014-2020 г. бе одобрена ИГРП за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г. По време на заседанието, по 

предложение на МОН, бе решено процедура „Подкрепа за висшите училища в 

Р.България“ да бъде преместена от 2015 г. и да бъде обявена през 2016 г. 
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2.3 Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната 

програма 

 

Приключили проекти 

За приключени се считат всички проекти със завършени проектни дейности, за 

които е подаден окончателен технически доклад и финансов отчет, подадено е искане 

за окончателно плащане, което е верифицирано, одобрено и реално изплатено. През 

2015 г. няма приключи проекти по договори за предоставяне на БФП. 

 

Мониторинг на програмно ниво 

По ОПРР 2014 - 2020 са проведени общо 4 заседания на Комитета за наблюдение 

и 5 писмени процедури, както следва: 

На 09.12.2014 г. е проведено І-то неофициално заседание на КН на ОПРР 2014-

2020 г., на което е взето следното по-важно решение: 

 КН одобрява Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2015 г.; 

На 05.06.2015 г. е проведено ІІ-то неофициално заседание на КН на ОПРР 

2014-2020 г., на което е взето следното по-важно решение: 

 КН дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР да започне предварително 

изпълнение на ОПРР 2014-2020 преди официалното одобрение на 

Програмата от службите на Европейската комисия; 

На 06.10.2015 г. е проведено ІІІ-то неофициално заседание на КН на ОПРР 

2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения: 

 КН приема предложените от УО промени в ОПРР 2014-2020, свързани с 

намаляване на междинните стойности на финансовите индикатори по 

приоритетните оси на Програмата (сертифицирани средства), които трябва 

да бъдат постигнати до края на 2018 г. по ОПРР от 393 млн. евро, в това 

число 334,7 млн. евро от ЕФРР на 246 млн. евро, в това число 209,7 млн. евро 

от ЕФРР, като разликата се поема от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ (ОПИК); 

 КН приема предложеното финансово разпределение по години по ОПРР, 

свързано с преразпределението на сертифицираните средства между ОПРР и 

ОПИК, към края на 2018 г.; 

 КН възлага на УО да предприеме необходимите действия за промяна на 

оперативната програма на основание чл. 30 от Регламент (ЕС) 1303/2013; 

 КН одобрява Годишен план за действие за 2015 г. и 2016 г. на ОПРР 2014-

2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за 

програмен период 2014-2020 г.; 

 КН одобрява изменението на ИГРП за 2015 г.; 

На 02.12.2015 г. е проведено ІV-то неофициално (І-во официално) заседание 

на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения: 

 КН приема финансирането по Приоритетна ос „Регионална образователна 

инфраструктура” да се осъществява въз основа на Стратегията в сектор 
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„Образование”, отразена в утвърдената от министъра на образованието и 

науката Методология за приоритизиране на обектите на образователната 

инфраструктура на територията на Република България, както и отразени в 

Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на 

изпълнение на Оперативната програма „Региони в растеж” и списъците с 

приоритизирани образователни обекти към тях. КН одобрява Критериите за 

избор на операции по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна 

инфраструктура”, като бъдат отчетени техническите коментари, получени от 

страна на МОСВ и НСИ; 

 КН приема финансирането по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна 

инфраструктура” да се осъществява въз основа на целите на Стратегията за 

развитие на пътната инфраструктура в Република България за периода 2016-

2022 г., отразени в утвърдения от председателя на Управителния съвет на 

Агенция „Пътна инфраструктура” Методика и Критерии за приоритизиране 

на пътните отсечки, с които Агенцията ще кандидатства за финансиране по 

Оперативна програма „Региони в растеж” и Списък с приоритизирани пътни 

отсечки към нея. КН одобрява Критериите за избор на операции по 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” с допълнението, че 

критерия, който касае устойчивостта на проектите и документите, които 

трябва да съпътстват осигуряването на необходимата устойчивост по 

проектните предложения следва да бъде подсигурена от бенефициента – 

Агенция „Пътна инфраструктура” към етапа на кандидатстване по Насоките. 

Ще бъдат отразени и техническите коментари от страна на Министерството 

на околната среда и водите; 

 КН одобрява изменението на Методология и Критерии за избор на операции 

по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ”; 

В резултат на проведените 5 писмени процедури на КН са взети следните 

решения: 

 КН одобрява предложеното изменение на ИГРП по ОПРР за 2015 г. (23.06.2015 

г.); 

 КН приема предложените от УО промени в ОПРР 2014-2020, свързани с 

намаляване на междинните стойности на финансовите индикатори по 

приоритетните оси на Програмата (сертифицирани средства), които трябва да 

бъдат постигнати до края на 2018 г. по ОПРР от 393 млн. евро, в това число 

334,7 млн. евро от ЕФРР на 246 млн. евро, в това число 209,7 млн. евро от ЕФРР, 

като разликата се поема от ОПИК (03.07.2015 г.); 

 КН одобрява методика и критерии за оценка на проектни предложения по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ (10.07.2015 г.); 

 КН одобрява Методология и критерии за избор на операции по Приоритетна ос 

8 „Техническа помощ“ (30.07.2015 г.); 

 КН одобрява методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, процедура: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност 

в периферните райони” (21.08.2015 г.); 
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Предварителен контрол и мониторинг на изпълнението на договорите по 

проектите през 2015 г.  

 За периода януари-декември 2015 г. УО на ОПРР не е осъществил проверки на 

място; 

 За периода януари-декември 2015 г. УО на ОПРР не е осъществил 

предварителен контрол преди верификация за законосъобразно възлагане на 

договори; 

 

Разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички 

регистрирани случаи на нередности по ЕСИФ 

 

В Наръчника за управление и изпълнение на OПРР (НУИОПРР) е описана 

детайлна процедура за установяване, регистриране, докладване и последващо 

проследяване на нередности. Посочени са също така корективните действия, които УО 

предприема при установяване на нередности и възможностите за възстановяване на 

недължимо платени средства. Описаните в Наръчника процедури се прилагат както на 

централно, така и на регионално ниво.  

Следва да се отбележи, че с цел превенция и идентифициране на нередности, УО 

е въвел адекватни и ефективно функциониращи системи, състоящи се в 

осъществяването на предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразност 

на обществени поръчки, навременни проверки на място и мониторинг в процеса на 

верификация на средствата от ЕФРР и държавния бюджет. 

Тези мерки, в съвкупност с подобрените системи за разследване, позволяват 

обработката на постъпилите сигнали да се извършва съгласно разпоредбите на 

Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, 

инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз и Методически 

указания за администриране на нередности по Оперативните програми, съфинансирани 

от Структурните и Кохезионния фонд, издадени на 17.01.2014 г. от дирекция „Защита 

на финансовите интереси на Европейския съюз“ в МВР (АФКОС). 

С оглед установените нередности и задължението за докладване на същите на 

национално и европейско ниво, УО подържа тясно сътрудничество с дирекция 

„АФКОС“. Сигнали за нередности постъпват от различни източници:  

 чрез електронната страница на ОПРР; 

 от служители на УО след извършени проверки на място или след осъществен 

документален контрол; 

 от външни на УО организации, институции и лица; 

 информация в пресата или електронните медии;  

 информация, свързана със съдебни и/или административни процедури. 

За периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. в УО са регистрирани в Регистъра на 

сигналите за нередности по ОПРР общо 0 бр. сигнали. 
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2.4 Мерки за информация и комуникация 

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по информация и комуникация, в 

рамките на одобрения на 12.10.2015 г. от Ръководителя на УО на ОПРР, Годишен план  

за дейностите за информация и комуникация на ОПРР 2014-2020 г. през 2015 г., са 

проведени следните дейности: 

 На 28.05.2015 г., ОПРР 2014 -2020 г. е представена на общо публично събитие за 

всички програми, включени в Споразумението за партньорство, с цел 

популяризиране на новите програми и възможностите, които се предвиждат за 

финансиране по тях. Информационното събитие е посетено от над 5000 

граждани. 

 На 22.06.2015 г. е проведено публично събитие за подписване на 

Споразуменията по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ с 39-те общини – Междинни звена по ОПРР 2014-2020 г; 

 На 11.12.2015 г. е проведено Годишно информационно събитие – конференция 

за напредък по ОПРР 2014-2020 г. 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ  

 

3.1 Преглед на изпълнението 

3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие 

 

Иденти

фикаци

я 

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на 

приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 

значителни проблеми и стъпките, предприети за 

преодоляване на тези проблеми 

1 Устойчиво и 

интегрирано 

градско 

развитие 

Приоритетна ос (ПО) 1 на ОПРР се изпълнява в съответствие с 

чл. 7 от Регламент (ЕС) №1301/2013. Съгласно чл. 123 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. УО на ОПРР определя за 

Междинни звена (МЗ) общините на 39 града от 1-во до 3-то 

йерархично ниво от националната полицентрична система, като 

им делегира права за избор и оценка на операции съгласно чл. 7 

от Регламент (ЕС) №1301/2013. 

В тази връзка, общините на 39-те града-бенефициенти по 

процедурата изпълняват три основни функции – на градска 

власт, на бенефициент по ОПРР и на Междинно звено. 

С оглед изпълнение на горепосочените функции, заедно с 

Насоките за кандидатстване, УО публикува различни 

приложения за градската власт и бенефициента и утвърди 

Инструкция за определяне на структурата и състава на 

Междинните звена. Посочените документи подпомагат 

дейността на общините и целят уеднаквяване на процедурите за 
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изпълнение на ПО 1.  

След обявяване на процедурата, на 28.07.2015 г. УО проведе 

информационен ден за бенефициентите по ПО 1, като 

отговорите на повдигнатите въпроси бяха публикувани на сайта 

на ОПРР.   

В допълнение, УО проведе практическо обучение на 39-те 

града-бенефициенти по ПО 1 за попълване на Формуляра за 

кандидатстване по процедурата и електронно кандидатстване 

чрез ИСУН 2020.   

Проведените в България местни избори през месец октомври 

2015 г. оказаха отражение върху стартирането на процедурата. 

В тази връзка, през отчетния период са подписани 25 

Споразумения за делегиране на функции на МЗ на общините, а 

останалите МЗ са в процес на одобрение.  

Предвид новоделегираните функции на МЗ на общините, УО 

предприе стъпки за организиране и провеждане на обучения за 

служителите на МЗ с оглед повишаване капацитета им по 

отношение на различни аспекти от процеса на оценка, както и 

разиграване на практически казуси. 

 

Постигане на целите и анализ на напредъка 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 1  към 31.12.2015 г. е посочена в таблицата. 

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения: 

Оперативна 

програма „Региони 

в растеж” 

Дата на 

публикув

ане 

Общ бюджет, 

евро 

Съ-

финансиране 

от ЕФРР 

(85%), евро 

Нац. финанси-

ране (15%), 

евро 

Получени 

проекти 

01.01.2015 

– 

31.12.2015 

BG16RFOP001-1.001-

039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове 

за градско 

възстановяване и 

развитие 2014-2020“ 

10.07.2015 701 778 474,00 596 511 703,00 105 266 771,00 0 

 

Качествен анализ и резултати 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020” подкрепя модела на умерен 

полицентризъм, дефиниран в Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г. (НКПР). Моделът определя пространствена политика, която 

стимулира основните центрове на растеж на регионално ниво – 10 града като двигатели 

на растеж и мрежа от балансиращи средни градове, които имат съществена роля за 

предоставяне на основни услуги за населението, за привличане на инвеститори и 

създаване на възможности за работа в/или близо до градовете, където хората живеят 

постоянно. 
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Целта на процедурата е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове 

за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), насочени към устойчиво и трайно 

преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални 

проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с НКПР 2013-

2025 г. В тази връзка, процедурата включва широк набор от допустими инвестиции. 

Концентрация се постига чрез фокусиране в допустимите градове и по-конкретно в 

рамките на зоните на въздействие на съответните ИПГВР. 

Кандидатстването по процедурата се осъществява въз основа на инвестиционна 

програма и проектни предложения към нея. Инвестиционната програма представлява 

средносрочен документ за реализация на ИПГВР и се разработва за финансовата рамка 

2014-2020 г. от всяка община-бенефициент по ПО 1. Инвестиционната програма 

включва общ бюджет, разпределение на обектите по зони за въздействие и 

функционални връзки на града с неговата периферна територия, описание на процеса 

на избор на обектите на интервенция, механизъм за управление и реализация, екип за 

управление, описание на административния, технически и финансов капацитет за 

изпълнение на инвестиционната програма, описание и обосновка на интегрирания и 

синергичен подход при планирания избор на операции, индикатори и др. 

Инвестиционната програма подлежи на оценка и одобрение от страна на УО, като с 

одобрението й не се предоставя БФП на общините. 

В рамките на посочените в Насоките за кандидатстване срокове конкретните 

бенефициенти могат текущо да подават проектни предложения, които се оценяват и 

одобряват от страна на МЗ. 

След одобряване на проектното предложение от МЗ и след одобряване на 

Инвестиционната програма на съответната община от УО, УО на ОПРР издава Решение 

за предоставяне на БФП и сключване на договор за БФП за одобрения проект. 

 

Информация за процедурата за БФП е представена в таблицата по-долу: 

Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 10 юли 2015 г. 

Конкретни бенефициенти Общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от 

националната полицентрична система 

Общ бюджет в евро 701 778 474,00 евро 

Краен срок за 

кандидатстване 

Инвестиционни програми могат да се подават в един от 

следните времеви интервала: 15-30 септември 2015 г.; 15-31 

декември 2015 г.; 15-31 януари 2016 г. и 15-31 март 2016 г. 

За проектни предложения: Проектни предложения се подават 

текущо до 31 май 2019 г. като до 31 май 2016 г. всяка община 

следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от 

бюджета на града по процедурата;  

Подадени инвестиционни 

програми 

14 

Подадени проектни 0 
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предложения 

 

Общият размер на средствата по отделните инвестиционни приоритети е, както 

следва:  

Инвестиционен приорирет 
Общ размер на 

БФП (100%) 

Съфинансиране от 

ЕФРР (85%) 

Национално 

съфинансиране 

(15%) 

1. Енергийна ефективност 

в административни и 

жилищни сгради 

209 637 240,00 евро 178 191 654,00 евро 31 445 586,00 евро 

2. Интегриран градски 

транспорт 121 577 647,00 евро 103 341 000,00 евро 18 236 647,00 евро 

3. Градска среда 206 461 864,00 евро 175 492 584,00 евро 30 969 280,00 евро 

4. Социална 

инфраструктура 79 407 338,00 евро 67 496 237,00 евро 11 911 101,00 евро 

5. Образователна 

инфраструктура 84 694 385,00 евро 71 990 228,00 евро 12 704 157,00 евро 

 

 

 

 Проекти в процес на изпълнение 

Няма. 

 Прекратени договори 

Няма. 

29,87% 

17,32% 29,42% 

11,32% 

12,07% 

Разпределение на БФП по приоритетна 
ос 1 по инвестиционни приоритети  

1. Енергийна ефективност в 
административни и 
жилищни сгради 

2. Интегриран градски 
транспорт 

3. Градска среда 

4. Социална инфраструктура 

5. Образователна 
инфраструктура 
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 Приключили проекти 

Няма. 

 

3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове 

в периферните райони 

 

Иденти

фикаци

я 

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос 

с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и 

стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

2 Подкрепа за 

енергийна 

ефективност в 

опорни 

центрове в 

периферните 

райони 

На 31.08.2015 г. УО на ОПРР публикува процедура 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони” с конкретни бенефициенти общините на 28 града 

опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична 

система. 

В тази връзка, на 17.09.2015 г. УО организира провеждането на 

информационен ден за представяне на процедурата. Участие в 

него взеха представители на конкретните бенефициенти и на 

НСОРБ.  

Предвид заложения междинен срок за кандидатстване по 

процедурата през месец март 2016 г., на информационния ден 

бенефициентите бяха изключително активни, бяха зададени 

голям брой въпроси, отговорите на които са публикувани на 

сайта на ОПРР. Бяха повдигнати и въпроси по отношение на 

проектите, свързани с многофамилни жилищни сгради, както и 

с процеса по идентифициране на конкретните обекти, тъй като 

до този момент конкретните бенефициенти по процедурата не 

са управлявали подобен род проекти. 

В допълнение, УО организира и проведе практическо обучение 

на 28-те града-бенефициенти по ПО 2 за попълване на 

Формуляра за кандидатстване по процедурата и електронно 

кандидатстване чрез ИСУН 2020. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 2  към 31.12.2015 г. 

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения: 

Оперативна 

програма „Региони 

в растеж” 

Дата на 

публикув

ане 

Общ бюджет, 

евро 

Съ-

финансиране 

от ЕФРР 

(85%), евро 

Нац. финанси-

ране (15%), 

евро 

Получени 

проекти 

01.01.2015 

– 

31.12.2015 

BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна 

ефективност в 

периферните 

райони” 

31.08.2015 105 704 684,00 89 848 981,00 15 855 703,00 1 
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Качествен анализ и резултати 

Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони” е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна 

ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове – центрове на общини в 

периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. 

Интервенциите в рамките на приоритетната ос ще допринесат за постигане на 

индикативните национални цели за спестяване на енергия за 2020 г. съгласно 

Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. Планираните 

дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в 

целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление 

на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките 

градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР.   

Чрез подкрепата по приоритетната ос се цели адекватно адресиране на 

проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните градове, по-

добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на публичната 

инфраструктура в периферните райони на страната, както и стимулиране на градско-

селските връзки. 

Информация за процедурата за БФП е представена в таблицата по-долу: 

Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-2.001 „ Енергийна ефективност в периферните 

райони” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 31 август 2015 г. 

Конкретни бенефициенти Общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на 

националната полицентрична система  

Общ бюджет в евро 105 704 684,00 евро 

Краен  срок за 

кандидатстване 

До 15 март 2016 г. всеки бенефициент е длъжен да подаде 

проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета 

си по процедурата  

Краен срок – 31 май 2016 г. 

Подадени проектни 

предложения 

1 

 

 

 

 

 

3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура 
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Иденти

фикаци

я 

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос 

с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и 

стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

3 Регионална 

образователна 

инфраструкту

ра 

Инвестиции в училищната образователна инфраструктура по ПО 3 на 

ОПРР 2014-2020 ще се подкрепят на територията на цялата страна, в 

съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на 

образователната инфраструктура на територията на Република 

България, изготвена от междуведомствена експертна работна група и 

одобрена от МОН.  

В Методологията са приоритизирани: професионални училища в два 

компонента, с направления: „Ветеринарна медицина, Горско 

стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ и „Професионални 

гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна 

медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“;  

държавни и общински спортни училища и  училища по изкуства. 

В тази връзка, при разработване на процедурите по ПО 3 УО проведе 

редица срещи с МОН, Министерство на земеделието и храните (МЗХ), 

Министерство на културата (МК), Министерство на младежта и спорта 

(ММС) и НСОРБ. В следствие на проведените срещи беше уточнено, 

че съгласно промяна в Закона за предучилищното и училищното 

образование училищата, финансирани от МЗХ, стават общински. По 

тази причина беше взето решение бенефициент по ПО 3 да бъдат 

общините, чиито училища са приоритизирани, а не МЗХ.    

По този начин след провеждане на обществено обсъждане и 

съгласуване на Насоките за кандидатстване с конкретните 

бенефициенти по приоритетната ос, на 17.12.2015 г. УО публикува две 

процедури за предоставяне на БФП по ПО 3 – BG16RFOP001-3.001 

„Култура и спорт в училище” и BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 

професионалните училища в Република България“. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 3 към 31.12.2015 г. 

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения: 

Оперативна 

програма „Региони 

в растеж” 

Дата на 

публикув

ане 

Общ бюджет, 

евро 

Съ-

финансиране 

от ЕФРР 

(85%), евро 

Нац. финанси-

ране (15%), 

евро 

Получени 

проекти 

01.01.2015 

- 

31.12.2015 

BG16RFOP001-3.001 

„Култура и спорт в 

училище“ 

17.12.2015 7 600 000,00 6 460 000,00 1 140 000,00 0 

BG16RFOP001-3.002 

„Подкрепа за 

професионалните 

училища в Република 

България“ 

17.12.2015 85 119 300,00 72 351 405,00 12 767 895,00 0 

Качествен анализ и резултати 

В рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на 

ОПРР 2014-2020 през отчетния период бяха публикувани 2 процедури за предоставяне 
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на БФП – BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” и BG16RFOP001-3.002 

„Подкрепа за професионалните училища в Република България“, а през 2016 г. се 

очаква да бъде публикувана и трета процедура „Подкрепа за висшите училища в 

Р.България“. Разпределението на БФП по ПО 3 е представено на следващата графика: 

 

Публикуваните през 2015 г. процедури са насочени към подобряване на 

образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща 

квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но 

същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи 

в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво. Приоритизирането 

на ключовите обекти на държавната и общинската образователна инфраструктура с 

национално и регионално значение е извършено в съответствие с Методологията за 

приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на 

Република България, одобрена от МОН. 

Инвестициите в образователна инфраструктура ще имат като непосредствен 

резултат подобряване на качеството на образователната среда и съответно повишаване 

на нейната атрактивност. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно 

подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, 

които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в 

учебните заведения, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на 

мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение и реализацията им на 

пазара на труда. 

 

Информация за процедурите за БФП е представена в таблицата по-долу: 

Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 17.12.2015 г. 

6,61% 

74,08% 

19,30% 

Разпределение на БФП по ПО 3 по 
процедури 

„Култура и спорт в 
училище“ 

"Подкрепа за 
професионалните 
училища в РБългария" 

"Подкрепа за висшите 
училища в РБългария" 



18 
 

Конкретни бенефициенти Министерство на младежта и спорта и Министерство на 

културата  

Общ бюджет в евро 7 600 000,00 евро 

Краен срок за 

кандидатстване 

31 май 2016 г. 

Подадени проектни 

предложения 

0 

 

Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища 

в РБългария” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 17.12.2015 г. 

Конкретни бенефициенти Министерство на образованието и науката и общини съгласно 

приоритизиран списък 

Общ бюджет в евро 85 119 300,00 евро 

Краен срок за 

кандидатстване 

Компонент 1: 30 септември 2016 г. 

Компонент 2: 30 септември 2016 г. 

Подадени проектни 

предложения 

0 

 

3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура 

 

Иденти

фикаци

я 

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос 

с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и 

стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

4 Регионална 

здравна 

инфраструкту

ра 

По приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ се 

предвижда модернизация на системата за спешна медицинска 

помощ, която да се изпълни с един голям проект в 

съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 с 

бенефициент Министерство на здравеопазването. 

През отчетния период са изпълнени следните дейности: 

- Осъществена е координация между УО на ОПРР 2014-

2020 и Министерство на здравеопазването с оглед изготвянето на 

проектен фиш до Централното координационно звено с искане за 

оказване на техническа помощ от страна на JASPERS в 
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подготовката на предпроектно проучване за голям проект. 

- Организирани са работни срещи за обсъждане на обхвата 

на предпроектното проучване в съответствие с допустимите 

дейности по ОПРР 2014-2020.  

- Подготвени са коментари и забележки по отношение на 

тръжната документация за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на проектно 

предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за 

подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“ 

от страна на УО на ОПРР и са изпратени до Министерство на 

здравеопазването. 

- Проведена е кореспонденция с Министерство на 

здравеопазването относно натрупаната забава в публикуването на 

обществената поръчка за избор на консултант. 

Съгласно ИГРП за 2016 се предвижда процедурата да бъде 

обявена през месец септември 2016 г. 

 

3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура 

 

Иденти

фикаци

я 

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос 

с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и 

стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

5 Регионална 

социална 

инфраструкту

ра 

Процедура по приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура“ се предвижда да бъде обявена през 2016 г. след 

изготвяне на анализ от МТСП и определяне на фокуса на 

интервенциите. 

 

3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм 

 

Иденти

фикаци

я 

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос 

с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и 

стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

6 Регионален 

туризъм 

Процедура за БФП по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ се 

предвижда да бъде обявена през 2016 г. след избор на съответния 

финансов посредник за инвестиции в регионален туризъм от 

страна на създадения Фонд на фондовете. 

 

 

3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура 

 

Иденти

фикаци

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос 

с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и 
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я стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

7 Регионална 

пътна 

инфраструкту

ра 

Предвижданите инвестиции в пътна инфраструктура по ОПРР 

2014-2020 ще спомогнат за постигане на целите, заложени в 

секторните документи за транспортната инфраструктура, като 

Стратегията за развитие на транспортната система на Република 

България до 2020 г., чрез осигуряване на условия за качествен и 

лесно достъпен транспорт във всички райони на страната. 

Агенция „Пътна инфраструктура” като конкретен бенефициент 

по процедурата кандидатства за финансиране съгласно 

предварително определен списък от пътни отсечки с регионално 

значение, осъществяващи връзка на второстепенни и трето-

степенни пътни възли с TEN-T мрежата. Проектите са избрани в 

съответствие с утвърдена Mетодика и критерии за 

приоритизиране на пътни участъци, разработени от Агенция 

„Пътна инфраструктура“. Пътните отсечки, за които се иска 

финансиране по ОПРР 2014-2020, са част от одобрената от 

Министерския съвет през септември 2015 г. Средносрочна 

рамкова оперативна програма за изпълнение на Стратегия за 

развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-

2022 г. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 7  към 31.12.2015 г. 

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения: 

Оперативна 

програма „Региони 

в растеж” 

Дата на 

публикув

ане 

Общ бюджет, 

евро 

Съ-

финансиране 

от ЕФРР 

(85%), евро 

Нац. финанси-

ране (15%), 

евро 

Получени 

проекти 

01.01.2015 

- 

31.12.2015 

BG16RFOP001-7.001 

„Регионални 

пътища” 

15.12.2015 194 526 920,00 165 347 882,00 29 179 038,00 0 

 

Качествен анализ и резултати 

В рамките на приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” на ОПРР 

2014-2020 през отчетния период беше публикувана процедура за предоставяне на БФП 

– BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”. Целта на процедурата е подобряване на 

свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, 

реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища. 

Основните резултати от процедурата ще бъдат насочени към по-добро свързване 

с общоевропейска транспортна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, 

допринасяйки с това за по-добър достъп на хора и стоки до единния европейски пазар, 

устойчиво развитие на икономиката и за подобряване на екологичната ситуация в 

страната. 

Информация за процедурата за БФП е представена в таблицата по-долу: 
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Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 15.12.2015 г. 

Конкретни бенефициенти Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Общ бюджет в евро 194 526 920,00 евро 

Краен срок за 

кандидатстване 

30 април 2017 г. 

Подадени проектни 

предложения 

0 

 

3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ 

 

Иденти

фикаци

я 

Приоритетна 

ос 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос 

с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и 

стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

8 Техническа 

помощ 
Във връзка с делегираните функции на общините-бенефициенти 

по ПО 1, УО идентифицира необходимостта от предоставяне на 

допълнителна техническа помощ за подобряване на 

административния капацитет на 39-те общини в трите им 

задължения – като градска власт, МЗ и бенефициенти по ос 1. В 

тази връзка, в процедурата бяха включени дейности за 

актуализиране на системи за финансово управление и контрол; 

възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни 

програми; възнаграждения на екипите на МЗ и наемане на 

външни за МЗ оценители и помощник-оценители; създаване на 

градски мрежи и участие в програми за обмен на опит и добри 

практики. 

Аналогично, УО на ОПРР идентифицира необходимост от 

предоставяне на допълнителна техническа помощ за подобряване 

на административния капацитет на 28-те общини – бенефициенти 

по ПО 2. В тази връзка и предвид характера и спецификата на 

оста, в процедурата като допустима дейност беше включено 

участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и 

добри практики и участие в конференции в областта на 

енергийната ефективност в страни от Северна и Централна 

Европа. 

Бюджетната линия за УО на ОПРР беше обявена през месец 

август 2015 г. В рамките на процедурата беше предвидено да 

бъдат подадени 4 бюджетни линии, които обединяват тематично 

основните дейности на УО (логистика, оценки на оперативната 
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програма и информация и комуникация; подкрепа за физическа и 

финансова верификация; юридически услуги). 

В тази връзка и с оглед предоставяне на възможност за 

максимално бързо стартиране на изпълнението по програмата, 

през отчетния период по процедурата бяха подадени и одобрени 

четирите бюджетни линии за УО. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 8  към 31.12.2015 г. 

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения: 

Оперативна 

програма „Региони 

в растеж” 

Дата на 

публикув

ане 

Общ бюджет, 

евро 

Съ-

финансиране 

от ЕФРР 

(85%), евро 

Нац. финанси-

ране (15%), 

евро 

Получени 

проекти 

01.01.2015 

- 

31.12.2015 

BG16RFOP001-8.001 

„Бюджетна линия за 

39 общини – 

бенефициенти по 

приоритетна ос 1 на 

ОПРР 2014-2020” 

31.07.2015 3 772 500,00 3 206 625,00 565 875,00 2 

BG16RFOP001-8.002 

„Бюджетна линия за 

УО на ОПРР 2014-

2020” 

14.08.2015 46 509 259,00 39 532 870,00 6 976 389,00 4 

BG16RFOP001-8.003 

„Бюджетна линия за 

28 - общини на малки 

градове от 4-то 

ниво, съгласно 

НКПР“ 

27.10.2015 568 229,00 482 995,00 85 234,00 0 

 

Качествен анализ и резултати 

По ПО 8 през отчетния период са обявени 3 процедури за предоставяне на БФП: 

BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна 

ос 1 на ОПРР 2014-2020”, BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-

2020” и BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то 

ниво, съгласно НКПР“. 

Бюджетната линия за 39-те общини – бенефициенти по ПО 1 е предназначена за 

финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и 

изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на 

междинни звена по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.  

Бюджетната линия за 28-те общини – бенефициенти по ПО 2 е предназначена да 

подобри административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г. с цел 

изпълнение на проектните им предложения по ПО 2. 

Бюджетът на всяка община по двете процедури по ПО 8 беше определен 

съобразно размера на средствата, които тя управлява по ПО 1 и ПО 2. 
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През отчетния период по бюджетната линия за 39-те общини – бенефициенти по 

ПО 1 бяха получени 2 проектни предложения, които са включени в оценка. Подаването 

на бюджетните линии от страна на конкретните бенефициенти логически следва 

процедурата по изготвяне на Инвестиционна програма и структуриране на МЗ, тъй като 

след тяхното създаване общината придобива по-ясна представа в каква посока да 

насочи финансовия ресурс, определен за техническа подкрепа по ПО 8.  

По отношение на бюджетната линия за 28-те общини – бенефициенти по ПО 2 

към края на отчетния период няма подадени проектни предложения, което също се 

дължи на факта, че обосноваването на предвидените средства за техническа подкрепа 

по ПО 8 е пряко свързано с вида и броя на проектните предложения, които ще бъдат 

управлявани от страна на конкретните бенефициенти по ПО 2. 

През 2015 г., отчитайки забавянето в одобряването на ОПРР 2014-2020 г. и 

необходимостта от бързо стартиране на изпълнението й, УО предприе действия по 

навременно обявяване на процедурата за техническа подкрепа на УО на ОПРР по ПО 8, 

одобряване на подадените проектни предложения и издаване на заповеди за 

предоставяне на БФП. Предоставената БФП по процедура BG16RFOP001-8.002 

„Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020” в рамките на отчетния период е в размер 

на 45 240 495,79 евро или 97,3% от общия бюджет на процедурата. 

 

Информация за процедурите за БФП е представена в таблицата по-долу: 

Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – 

бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 31.07.2015 г. 

Конкретни бенефициенти Общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от 

националната полицентрична система 

Общ бюджет в евро 3 772 500,00 евро 

Краен срок за 

кандидатстване 

Неприложимо 

Подадени проектни 

предложения 

2 

 

Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-

2020” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 14.08.2015 г. 
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Конкретни бенефициенти УО на ОПРР 2014-2020 

Общ бюджет в евро 46 509 259,00 евро 

Краен срок за 

кандидатстване 

Неприложимо 

Подадени проектни 

предложения 

4 

 

Наименование на 

процедурата 

BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на 

малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР” 

Вид процедура съгласно  

ПМС 107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 27.10.2015 г. 

Конкретни бенефициенти 28 общини на малки градове от 4-то ниво на националната 

полицентрична система, съгласно НКПР 

Общ бюджет в евро 568 229,00 евро 

Краен срок за 

кандидатстване 

Неприложимо 

Подадени проектни 

предложения 

0 

 

 3.2   Общи и специфични за програмата показатели  
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Таблица 1 Показатели за резултат
1
 по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели  

Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 

Категория 

региони 

 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Инвестиционен приоритет 1 (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 

Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“ 

151 

 Дял на 

модернизираните 

образователни 

институции 
% 

По-слабо 

развити 

региони 

8,53 2013 14,10 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Инвестиционен приоритет 2 (4с). 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 

Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор“ 

111 

Крайно 

енергийно 

потребление от 

домакинства 

Хиляди 

тонове 

нефтен 

еквивале

нт (1000 

т.н.е.) 

По-слабо 

развити 

региони 

2 257,00 2013 2 248,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради“ 

112 

Крайно 

енергийно 

потребление от 

публичната 

администрация, 

търговията и 

Хиляди 

тонове 

нефтен 

еквивале

нт (1000 

т.н.е.) 

По-слабо 

развити 

региони 

964,00 2013 957,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

                                                           
1
 В таблица 1 разпределението по пол се използва в полетата за годишната стойност само ако е включено в таблица 12 на ОП. В противен случай се използва О = 

общо. 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 

Категория 

региони 

 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

услугите 

Инвестиционен приоритет 3 (4е). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по 

специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за 

приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата 

Специфична цел 1: „Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт“ 

121 

Дял на пътувания 

с обществен 

градски 

транспорт 
% 

По-слабо 

развити 

региони 

40,00 2013 43,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

122 

Количество на 

фини прахови 

частици в 

градовете 
mg/m3 

По-слабо 

развити 

региони 

1,79 2012 1,57 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Инвестиционен приоритет 4 (6е). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, 

регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на 

замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване 

Специфична цел 1: „Подобряване на качеството на градската среда“ 

131 

Дял от 

населението, 

ползващо се 

от подобрена 

градска среда 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

40,09 2013 55,03 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

132 

Количество на 

фини прахови 

частици в 

градовете 
μg/m3 

По-слабо 

развити 

региони 

43,47 2012 41,22 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 

Категория 

региони 

 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

Специфична цел 2: „Подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за 

икономическо развитие“ 

133 

Разходи за 

придобиване на 

дълготрайни 

материални 

активи 

млрд. 

EUR 

По-слабо 

развити 

региони 

5,13 2012 5,30 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването 

на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността 

Специфична цел 1: „Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите“ 

141 

Представители на 

маргинализирани 

групи, 

включително 

роми с подобрени 

жилищни 

условия 

брой 

По-слабо 

развити 

региони 

905,00 2014 2 833 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Специфична цел 2: „Подобряване на условията за модерни социални услуги“ 

142 

Дял на 

модернизираните 

обекти за 

социални услуги 
% 

По-слабо 

развити 

региони 

4,42 2013 9,66 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Специфична цел 3: „Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете“ 

143 

Дял на 

модернизираните 

културни/спортн

и обекти 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

2,04 2013 6,33 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 

Категория 

региони 

 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

2018 г. и 2022 г. 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 

Инвестиционен приоритет 1 (4с). 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 

Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на 

националната полицентрична система“ 

211 

Крайно 

енергийно 

потребление от 

домакинствата 

хиляди 

тона 

нефтен 

еквивале

нт 

По-слабо 

развити 

региони 

2 257,00 2013 2 254,36 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на 

националната полицентрична система“ 

212 

Крайно 

енергийно 

потребление от 

публичната 

администрация, 

търговията и 

услугите 

хиляди 

тона 

нефтен 

еквивале

нт 

По-слабо 

развити 

региони 

964,00 2013 959,10 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (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 

Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“ 

311 

Дял на 

модернизираните 

образователни 

институции 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

8,53 2013 16,09 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 

Категория 

региони 

 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

2018 г. и 2022 г. 

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването 

на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността 

Специфична цел 1: „Подобрен достъп до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и 

наблюдение до 24 ч.“ 

411 

Население с 30 

минутен достъп 

до 

спешна 

медицинска 

помощ за 24 

часово лечение и 

наблюдение 

лица 

По-слабо 

развити 

региони 

3 637 

539,00 
2013 7 045 677 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Специфична цел 2: „Намаляване на броя хоспитализации в здравната система“ 

412 

Брой 

хоспитализации 

годишно 
лица 

По-слабо 

развити 

региони 

2 038 

179,00 
2013 1 925 448 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването 

на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността 

Специфична цел 1: „Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги 

за деца и възрастни“ 

511 
Дял на 

социалната 
% 

По-слабо 

развити 
10,61 2013 24,16 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 

Категория 

региони 

 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

инфраструктура 

за 

деинституционал

изация на 

социалните 

услуги за деца и 

възрастни 

региони честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ 

Инвестиционен приоритет 1 (6с). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство 

Специфична цел 1: „Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно 

значение“ 

611 

Вътрешно 

потребление на 

туризъм 
млн. евро 

По-слабо 

развити 

региони 

3 663,00 2012 3 700,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на 

второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли 

Специфична цел 1: „Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници“ 

711 Пътникопоток 
хиляди 

души 

По-слабо 

развити 

региони 

102 383 2013 126 507 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 

712 Товаропоток 
хиляди 

тона 

По-слабо 

развити 

региони 

160 

267,00 
2013 172 770,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за периода: 

2018 г. и 2022 г. 



31 
 

Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 

Категория 

региони 

 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ 

Специфична цел 1: „Повишаване ефективността на Управляващия орган“ 

811 

Средно време, 

необходимо за 

плащане на 

бенефициента от 

датата да 

подаване на 

искането за 

възстановяване 

дни 

По-слабо 

развити 

региони 

50,00 2013 40,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е: при 

изготвяне на 

оценки на ОПРР 

812 

Усреднено време 

за одобряване на 

проект (между 

подаването на 

проекта 

и подписването 

на договор) 

дни 

По-слабо 

развити 

региони 

118,00 2011 83,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е: при 

изготвяне на 

оценки на ОПРР 

Специфична цел 2: „Подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.“ 

813 

Ниво на 

удовлетвореност 

на 

бенефициентите 

на ОПРР 2014-

2020 от 

техническа 

помощ и 

обучения 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

73,70 2014 75,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е: при 

изготвяне на 

оценки на ОПРР 

Специфична цел 3: „Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020“ 

813 

Повишаване на 

обществената 

информираност 

относно ОПРР 

2014-2020 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

15,00 2013 40,00 НП НП         

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е: при 

изготвяне на 

оценки на ОПРР 
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Таблица 3А Общи и специфични показатели за изпълнението
2
 по приоритетни оси и инвестиционни приоритети  

Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Инвестиционен приоритет 1 (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 

CO35 

Грижи за децата и 

образование: Капацитет на 

подпомогнатата 

инфраструктура, 

предназначена за грижи за 

децата или образование лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

76 571 0 0         

През отчетния 

период няма 

сключени 

договори за 

изпълнение на 

проекти/ 

приключили 

проекти, по 

които ще се 

отчита 

показателя 

1511 

Представители от 

маргинализираните групи, 

включително роми, 

ползващи 

модернизираната 

образователна 

инфраструктура 

лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

2 264 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Инвестиционен приоритет 2 (4с). 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 

CO31 

Енергийна ефективност: 

Брой домакинства, 

преминали в по-горен клас 

на енергопотребление 

домакин

ства 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

10 585 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

                                                           
2
 В таблица 3А, разпределение по пол се използва в съответните области, само ако то е включено в таблица 5 или 13 на ОП. В противен случай се използва обозначението 

О = общо. 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

CO32 

Енергийна ефективност: 

Понижаване на годишното 

потребление на първична 

енергия от обществените 

сгради 

kWh/год

ина 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

83 682 347,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

CO34 

Намаляване на емисиите 

на парникови газове: 

Очаквано годишно 

намаляване на емисиите на 

парникови газове 

тонове 

CO2 екв. 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

89 054,00 
0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Инвестиционен приоритет 3 (4е). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по 

специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за 

приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата 

CO34 

Намаляване на емисиите 

на парникови газове: 

Очаквано годишно 

намаляване на емисиите на 

парникови газове 

тонове 

CO2 екв. 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

13 927,73 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

1211 

Обща дължина на нови или 

подобрени линии на 

обществения транспорт километр

и 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

30,47 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Инвестиционен приоритет 4 (6е). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, 

регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на 

замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване 

CO22 

Рехабилитация на земята: 

Обща площ на 

рехабилитираната земя хектари ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

172,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

CO38 

Градско развитие: 

Незастроени площи, 

създадени или 

рехабилитирани в 

градските райони 

квадратн

и метри 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

3 184 724,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

CO39 

Градско развитие: 

Обществени или търговски 

сгради, построени или 

обновени в градските 

райони 

квадратн

и метри 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

27 274,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването 

на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността 

CO39 

Градско развитие: 

Обществени или търговски 

сгради, построени или 

обновени в градските 

райони 

квадратн

и метри 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

94 911,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

CO40 

Градско развитие: 

Рехабилитирани жилища в 

градските райони жилища ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

560 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

1421 

Население, ползващо 

подобрени социални 

услуги лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

264 383 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

1422 

Представители от 

маргинализирани групи, 

включително роми, които 
лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

1 353 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

се ползват от 

модернизирана социална 

инфраструктура 

проекти 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 

Инвестиционен приоритет 1 (4с). 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 

CO31 

Енергийна ефективност: 

Брой домакинства, 

преминали в по- горен клас 

на енергопотребление 

домакин

ства 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

2 316 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

CO32 

Енергийна ефективност: 

Понижаване на годишното 

потребление на първична 

енергия от обществените 

сгради 

kWh/год

ина 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

56 963 073,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

CO34 

Намаляване на емисиите 

на парникови газове: 

Очаквано годишно 

намаляване на емисиите на 

парникови газове 

тонове 

CO2 екв. 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

40 413,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (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 

CO35 

Грижи за децата и 

образование: Капацитет на 

подпомогнатата 

инфраструктура, 

предназначена за грижи за 

децата или образование 

лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

103 876 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

3111 

Представители на 

маргинализирани групи, 

включително роми, 

облагодетелства 

ни от модернизирана 

образователна 

инфраструктура 

лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

3 071 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването 

на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността 

4111 

Население, обхванато от 

подобрените услуги по 

спешна медицинска помощ лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

7 245 677 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

4112 

Модернизирани обекти на 

спешна медицинска помощ 
обекти 

 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

232 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

4121 

Закупени съвременни 

санитарни превозни 

средства (линейки) брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

400 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването 

на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

CO35 

Грижи за децата и 

образование: Капацитет на 

подпомогнатата 

инфраструктура, 

предназначена за грижи за 

децата или образование 

лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

408 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

5111 

Брой подкрепени обекти на 

социалната 

инфраструктура 

в процеса на 

деинституционализация 

обекти ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

138 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ 

Инвестиционен приоритет 1 (6с). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство 

CO09 

Устойчив туризъм: Ръст в 

очаквания брой посещения 

на подпомогнатите обекти 

на културното или 

природното наследство и 

туристически атракции 

посещен

ия/годин

а 

ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

482 034,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

6111 

Разработени туристически 

продукти за обектите на 

културното наследство от 

национално и световно 

значение 

брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

18 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ 

Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на 

второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли 

CO14 

Шосеен транспорт: Обща 

дължина на 

реконструирани или 

модернизирани пътища 

километр

и 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

665,00 0 0         

Няма сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 
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Иденти

фикаци

я 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Забележки (ако 

е необходимо) 

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ 

               Няма 

сключени 

договори/ 

приключили 

проекти 

8111 

Осигурени заплати за 

служители на пълен 

работен ден брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

157 0 157         

Отчетена е 

постигната 

текуща стойност 

8121 

Обучени служители на 

бенефициентите 
брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

4 000 0 119         

Отчетена е 

постигната 

текуща стойност 

8131 

Проведени 

информационни кампании 

и дейности за публичност брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

60 0 10         

Отчетена е 

постигната 

текуща стойност 
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3.3.   Етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението  

Неприложимо. 

 

3.4.   Финансови данни  
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Таблица 6 Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Финансови средства, отпуснати по приоритетната ос въз основа на 

оперативната програма [извлечение от таблица 18а на ОП] 
Кумулативни данни за финансовия напредък по оперативната програма 

Приоритетна 

ос  

Фонд   Категор

ия на 

региона   

Основа за 

изчислява

не на 

подкрепат

а от 

Съюза* 

(Общ 

размер на 

допустими

те разходи 

или 

публичнит

е 

допустими 

разходи) 

Обща стойност 

на 

финансирането 

(в евро) 

Ставка на 

съфинансира

не 

(в процентно 

изражение) 

Общ 

размер на 

допустим

ите 

разходи 

за 

операции

те, 

избрани 

за 

подкрепа 

(в евро) 

Дял от 

общия 

размер на 

отпуснатит

е средства, 

покрит с 

избраните 

операции 

(в 

процентно 

изражение) 

[колона 

7/колона 

5 × 100] 

Допустими 

публични 

разходи за 

операциит

е, избрани 

за 

подкрепа 

(в евро) 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи, 

декларирани 

от 

бенефициери

те пред УО 

Дял от 

общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, 

покрит с 

допустимите 

разходи, 

декларирани 

от 

бенефициери

те (в 

процентно 

изражение) 

[колона 

10/column 

5 × 100] 

Брой на 

избранит

е 

операции 

Приоритетна 

ос 1 

 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 840 449 030,00 

 

 84,9999999405

% 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0 

Приоритетна 

ос 2 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 105 704 684,00 

 

 84,9999996216

% 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0 

Приоритетна 

ос 3 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 114 896 484,00 

 

 84,9999996519

% 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0 

Приоритетна 

ос 4 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 83 597 313,00 

 

 84,9999999402

% 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0 

Приоритетна 

ос 5 

ЕФРР По-слабо 

развити 

Публични 50 857 682,00 

 

 84,9999986236

% 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R1011#ntr2-L_2014286BG.01002201-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R1011#ntr3-L_2014286BG.01002201-E0003
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региони 

Приоритетна 

ос 6 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 100 755 882,00 

 

 84,9999993053

% 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0 

Приоритетна 

ос 7 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 194 526 920,00 

 

 85,0000000000

% 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0 

Приоритетна 

ос 8 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 52 394 118,00 

 

 84,9999994274

% 

45 240 

495,79 

86,35% 0,00 0,00 0,00 4 

Общо  ЕФРР По-

слабо 

развити 

региони 

  1 543 182 113,00  84,9999998024

% 
45 240 

495,79 

2,93% 0,00 0,00 0,00 4 

Всичко  Всички 

фондов

е 

    1 543 182 113,00 84,9999998024

% 
45 240 

495,79 

2,93% 0,00 0,00 0,00 4 
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Таблица 7 Разбивка на кумулативните финансови данни по категории на интервенцията по отношение на подадените до 31 януари 

Приорит

етна ос 

Характеристи

ки на 

разходите 

Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

Фон

д  

Катего

рия на 

регион

а 

1 

Област на 

интервенц

ия 

2 

Форма 

на 

финанси

ране 

3 

Терито

риално 

измерен

ие 

4 

Терито

риален 

механи

зъм за 

изпълн

ение 

5 

Измерен

ие, 

свързано 

с 

тематич

ната цел 

 

6 

Втори

чна 

тема 

ЕСФ 

7 

Икон

омиче

ско 

измер

ение 

8 

Измерен

ие, 

свързан

о с 

местопо

ложение

то 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи за 

операциите, 

избрани за 

подкрепа (в 

евро) 

Допустими 

публични 

разходи за 

операциите, 

избрани за 

подкрепа 

(в евро) 

Общ размер 

на 

допустимит

е разходи, 

деклариран

и от 

бенефициер

ите пред УО 

Брой 

на 

избра

ните 

опера

ции 

ПО1 
ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

региони 

013 01 01  02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

013 01 02 02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                   

014 01  01 02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 01 02 02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 03 01 02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 03 02 02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R1011#ntr10-L_2014286BG.01002201-E0010
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014 04 01 02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 04 02 02 04 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

043 01 01 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

043 01 02 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

043 03 01 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

043 03 02 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

043 04 01 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

043 04 02 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

044 01 01 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

044 01 02 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

044 03 01 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        
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044 03 02 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

044 04 01 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

044 04 02 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

051 01 01 02 10 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

051 01 02 02 10 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

052 01 01 02 10 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

052 01 02 02 10 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

054 01 01 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

054 01 01 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

055 01 01 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

055 01 02 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        
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055 03 01 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

055 03 02 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

055 04 01 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

055 04 02 02 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

072 01 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                       

072 01 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                       

072 03 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                       

072 03 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                       

072 04 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                       

072 04 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                       

085 01 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        
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085 01 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

085 03 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

085 03 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

085 04 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

085 04 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                        

089 01 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                      

089 01 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                      

089 03 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                      

089 03 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                      

089 04 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                      

089 04 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                      
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090 01 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                     

090 01 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                     

090 03 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                     

090 03 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                     

090 04 01 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                     

090 04 02 02 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                     

ПО2 
ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

региони 

013 01 02 07 

04 

08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

014 01 02 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0                       

ПО3 
ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

региони 

049 01 07 07 

10 

08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

051 01 07 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

ПО4 
ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

053 01 07 07 09 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        
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региони 

ПО5 

ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

региони 

055 01 07 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

ПО6 
ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

региони 

094 01 07 07 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

094 03 07 07 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

094 04 07 07 06 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

ПО7 

ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

региони 

034 01 07 07 07 08  BG 0,00 0,00 0,00 0        

ПО8 
ЕФР

Р 

По-

слабо 

развити 

региони 

121 01 07 07 

 

08  BG 41 681 125,45 41 681 125,45 0,00 4 

122 01 07 07 08  BG 596 507,20 596 507,20 0,00 1 

123 01 07 07 08  BG 2 962 863,14 2 962 863,14 0,00 1 

           

  

  
* По ПО 8 през отчетния период са издадени 4 заповеди за предоставяне на БФП, от които една заповед включва инвестиции по трите 

кода по област на интервенция (121, 122 и 123).  
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Таблица 8  

Използване на кръстосано финансиране
3
  

Неприложимо. 

 

Таблица 9  

Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по 

целта „Инвестиции за растеж и работни места“)  

Неприложимо. 

4.   ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ  

 

През предходната година не са извършвани оценки на ОПРР 2014-2020. През 

2015 г. е изготвен проект на План за оценка на ОПРР 2014-2020, съгласно изискванията 

на чл. 114 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Проектът на План за оценка е съгласуван в 

рамките на постоянната междуведомствена работна група за оценка на ЕСИФ 2014-

2020, създадена със Заповед №Р-111/12.05.2015 г. на заместник министър-председателя 

по Европейските фондове и икономическата политика, на основание чл. 11, ал. 7, от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и във 

връзка с чл.1, ал.2, т.16 от Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за 

координация при управлението на средствата от Европейския съюз. 

Проектът на План за оценка на ОПРР 2014-2020 е съгласуван и със Звеното по 

оценка (Evaluation and European semester unit) към Генерална дирекция „Регионална и 

урбанистична политика“ на ЕК. 

Съгласно изискванията на чл. 114 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Планът за 

оценка на ОПРР ще се представи на Комитета за наблюдение през първата половина на 

2016 г., преди изтичане на една година след приемането на оперативната програма. 

5.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ  

 

Неприложимо. 

6.   ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И 

ПРИЕТИТЕ МЕРКИ  

 

 Необходимост от укрепване на капацитета на УО на ОПРР  

С Решение на Министерски съвет № 792/17.12.2013 г., Главна дирекция 

“Програмиране на регионалното развитие” (ГД „ПРР“) в МРРБ е определена за 

                                                           
3
 Прилага се само за оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, които включват 

ЕСФ и/или от ЕФРР. 
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Управляващ орган на ОП “Региони в растеж” 2014-2020. Успоредно с това до 

приключване на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. главната дирекция ще 

изпълнява и функциите на УО на ОП „Регионално развитие“, съгласно РМС 

№965/16.12.2005 г. 

С оглед надграждането на знанията и уменията, укрепването на капацитета на 

всички служителите на ГД „ПРР”, включително и на регионалните отдели и 

подобряване на експертния им потенциал, се предвижда изпълнение на дейности, 

свързани с укрепване на капацитета на УО на ОПРР в рамките на бюджетна линия 

BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел „Програмиране, оценка, 

информация и публичност“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-

627/01.12.2015 г. на заместник–министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

Организационна структура на УО на ОПРР 

ГД „Програмиране на регионалното развитие” включва в състава си Главен 

директор, двама заместник главни директори, шест отдела и два сектора на централно 

равнище, както и 6 регионални отдела, както следва: 

Структура   

ГД ПРР – централно ниво Щатни 

бройки: 160 

Главен директор, ГД „Програмиране на регионалното развитие“  1 

Заместник главен директор  2 

Отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“ 10, в т.ч. 

Главен  сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

Отдел „Изпълнение на програмните приоритети“ 15, от тях  

Главен  сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми 3 

Отдел „Предварителен контрол и мониторинг“ 27  

Отдел „Финансово управление и контрол“ 29, в т.ч. 

          Сектор „Финансов контрол“  15, от тях 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Финансов контрольор, пряко подчинен на РУО на ОПРР 1 

          Сектор „Счетоводна отчетност, разплащания и лоши 

вземания“ 

13, от тях 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ 9, в т.ч.  

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Отдел „Солидарност“ 3 

ГД ПРР – регионални отдели  

Отдел „Северозападен район“ (Видин) 10, в т.ч. 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

Отдел „Северен централен район“ (Русе)   11, в т.ч. 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 
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Отдел „Североизточен район“ (Варна)   10, в т.ч. 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Отдел „Югозападен район“ (София) 10, в т.ч. 

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Отдел „Южен централен район“ (Пловдив)   12, в т.ч. 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

Отдел „Югоизточен район“ (Бургас)   11, в т.ч. 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

 

 Съгласно заповед № РД-02-34-2/02.02.2015 г. на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството за утвърждаване на ново длъжностно 

разписание, 3 длъжности от отдел „Последващ контрол“ са прехвърлени в 

отдел „Мониторинг“; 

 Отдел „Солидарност“ не е част от структурата на УО на ОПРР, а изпълнява 

функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и 

контрола на дейностите, финансирани със средства от фонд „Солидарност“ 

на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и 

отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС); 

 Съгласно Заповед № РД-02-34-18/28.09.2015 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на 

длъжностното разписание на МРРБ, е утвърдена нова структура с обща 

численост на ГД „ПРР“ от 160 щатни бройки. Направени са следните 

структурни изменения в дирекцията: 

- Отдел „Последващ контрол“, създаден през 2014 г. със заповед РД-

02-34-24/12.12.2014 г., се слива с отдел „Мониторинг“. Новото 

наименование на отдела е „Предварителен контрол и мониторинг“; 

- Сектор „Лоши вземания“ в отдел „ФУК“ се слива със сектор 

„Счетоводна отчетност; а звеното по разплащания преминава от сектор 

„Финансов контрол и разплащания“ в сектор „Счетоводна отчетност и 

разплащания“. Наименованията на двата сектора в отдел „ФУК“ е както 

следва: Сектор „Финансов контрол“, Сектор „Счетоводна отчетност, 

разплащания и лоши вземания“; 

- ГД „ПРР“ има териториални звена в районите от ниво 2. 

Регионалните отдели не са междинни звена по смисъла на чл. 2(18) на Регламент 

на Съвета (ЕО) № 1303/2013, тъй като те не са самостоятелни юридически лица, а са 

част от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. - ГД „Програмиране на 

регионалното развитие” при МРРБ. Те са на пряко подчинение на Ръководителя на УО 

(Главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”).  

 

 Необходимост от укрепване на капацитета на бенефициентите по ОПРР  

С цел подобряване и укрепване на капацитета на бенефициентите в процесите на 

управлението и изпълнението на сключени договори за БФП по ОП „Региони в растеж” 

2014-2020 г. се предвижда по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ да бъде 
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предоставена БФП чрез бюджетни линии на повечето бенефициенти по оперативната 

програма, чрез които бенефициентите ще могат да изпълняват дейности за подобряване 

на административния си капацитет. 

Също така в под-дейност 2.3 на одобрената бюджетна линия на отдел „ПОИП“ 

№ BG16RFOP001-8.002-0002 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-

627/01.12.2015 г. на заместник–министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, се предвижда провеждане на семинари, информационни кампании, 

кръгли маси и фокус групи, за да се коригират слабостите, пропуските и дефицитите в 

капацитета на бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж”, както и за 

подобряване на ефективността им за изготвянето на проектни предложения. 

През отчетния период, УО организира и проведе информационни дни за 

потенциалните бенефициенти на програмата: 

 На 19.06.2015 г. в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, 

град Бургас се проведе информационен ден за ОПРР 2014-2020;  

 На 28 юли 2015 г., в гр.София, в зала „Пресцентър“ на МРРБ, се проведе 

информационен ден по повод обявяването на първата процедура за 

предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 

1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.; 

 На 17 септември 2015 г., в гр.София, в зала „Пресцентър“ на МРРБ се 

проведе информационен ден по повод обявяването на процедура за директно 

предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 

г. 

 На 20 февруари 2015 г. в гр. Стара Загора, УО проведе Работна среща – 

обучение във връзка с актуализиран Наръчник за управление и изпълнение 

на ОПРР на която представи и акценти от ОПРР 2014-2020. 

 В периода 08 – 10 септември 2015 г., УО проведе обучение за електронно 

кандидатстване чрез ИСУН 2020 по процедури „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и „Бюджетна 

линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020“. 

 На 28 септември 2015 и 02 октомври 2015 в гр. София, УО проведе обучение 

на Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР на тема: Приложимост 

на правилата за държавните помощи по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 

”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“. 

 В периода 09-10.12.2015 г. УО проведе обучение за електронно 

кандидатстване чрез ИСУН 2020 по процедури „Енергийна ефективност в 

периферните райони“ и „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове 

от 4-то ниво, съгласно НКПР“. 
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10.1.   Големи проекти  

Таблица 12. Големи проекти  

Про

ект 

Н

о

м

ер 

п

о 

C

C

I 

Статус на 

ГП 

1.приключен 

2.одобрен 

3.представен

4.планиран 

за 

нотифициран

е/представян

е на 

Комисията 

Общ 

разме

р на 

инвес

тици

ите 

Общ 

разм

ер на 

допу

стим

ите 

разх

оди 

Планир

ана 

нотифи

кация/д

ата на 

предста

вяне 

(ако е 

прилож

имо) 

(година, 

тримесе

чие) 

Дата на 

мълчал

иво 

съгласи

е/одобре

ние от 

Комиси

ята 

(ако е 

прилож

имо) 

План

иран

о 

започ

ване 

на 

изпъ

лнен

ието 

(годи

на, 

трим

есечи

е) 

План

иран

а 

дата 

на 

прик

лючв

ане 

(годи

на, 

трим

есечи

е) 

Приоритет/ос

/инвестицион

ни 

приоритети 

Насто

ящ 

етап 

на 

реализ

ация 

финан

сов 

напре

дък 

(% от 

разход

ите, 

серти

фицир

ани 

пред 

Комис

ията, 

отнесе

ни 

към 

общия 

разме

р на 

допуст

имите 

разход

и) 

Настоящ 

етап на 

реализац

ия — 

физическ

и 

напредък 

Основен 

етап на 

изпълнен

ие на 

проекта 

1.приключе

н/действащ

; 

2.напредна

ло 

изграждане

; 

3.изгражда

не; 

4.обществе

на поръчка; 

5.проектир

ане 

Основ

ни 
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продук

ти 
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на 
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не 

на 
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ия 
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за 
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ршв
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на 
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ни 
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ти  

(ако 

е 
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ожи

мо) 
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лежк

и 

(ако 

е 

необ

ходи

мо) 

Подк

репа 

  планиран за 

нотифициран

83 597 

313,00 

83 597 

313,00 

2016 г., IV  2017 г., 

II 

 Приоритетна 0  Доставка 

на 

 Предст

ои 
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на 

систе

мата 

за 

спеш

на 

меди

цинс

ка 

помо

щ 

е/представян
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Комисията 

ос 4: 

„Регионална 

здравна 

инфраструктур

а“ 
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нска 
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ОПРР 

2014-

2020  
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10.2.   Съвместни планове за действие  

Неприложимо. 

 

 

 

 

 


