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Информация за процеса на одобрение и изменение на оперативната програма  

С решение за изпълнение № C(2015) 4138 от 15.06.2015 г. Европейската комисия 

(ЕК) одобри следните елементи на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

(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, в която е отразено решението на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР за 

намаляване на междинните стойности на финансовите индикатори по приоритетните 

оси на Програмата (сертифицирани средства), които трябва да бъдат постигнати до 

края на 2018 г. Ревизираната програма е одобрена от ЕК с Решение № C(2015) 6759 от 

30.09.2015 г.  

 

Информация за публикувани процедури за предоставяне на БФП, оценка на 

инвестиционни програми, бюджетни линии, проекти и сключени договори 

В съответствие с одобрената от КН на ОПРР индикативна годишна работна 

програма (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 

за 2015 г., през отчетния период Управляващият орган (УО) на ОПРР публикува 8 

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

представлява 74,2 % от бюджета на програмата: 

Обявените през 2015 г. процедури са както следва: 

 По приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 10.07.2015 

г. е 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, разработвана от всеки бенефициент, и проектни предложения. През 

отчетния период бяха получени 14 инвестиционни програми – 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. 
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 На 31.08.2015 г., след проведено обществено обсъждане, е 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 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 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“ и общ бюджет над 194 млн. евро.  

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

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

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

бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020 г. (с общ бюджет БФП 46 509 259,00 

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

бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г. (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 г. 

Проведени са 4 заседания на КН на ОПРР 2014-2020 г., на които е одобрена 

ИГРП за 2015 г.; приети са 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.; прието е финансирането по Приоритетна ос 3 „Регионална 

образователна инфраструктура” да се осъществява въз основа на Стратегията в сектор 

„Образование”, отразена в утвърдената от министъра на образованието и науката 

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на 

територията на Република България; одобрени са Критериите за избор на операции по 

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”; прието е 

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.; одобрени са 

Критериите за избор на операции по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна 



4 
 

инфраструктура”. Проведени са и 5 писмени процедури за вземане на решение от КН 

на ОПРР. 

 

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 напредъкa по ОПРР 2014-2020 г. 

 


