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ЧАСТ А 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Номер по CCI 2014BG16RFOP001 

Наименование Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 

Версия 3.0 

Отчетна година 2016 г.  

Дата на одобрение на доклада от Комитета за 

наблюдение 

27.06.2017 г. 

 

2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА  

 

2.1 Информация за изменение на оперативната програма в контекста на 

изпълнението й 

 

През 2016 г. е извършено второ изменение на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ (ОПРР) 2014-2020, като ревизираната версия (3.0) на програмата е изпратена 

към Европейската комисия (ЕК) в края на годината. В ревизираната програма е 

включен голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Столична община в рамките на инвестиционен приоритет 4e „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“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. В 

допълнение, актуализирана е и таблица 27 „Списък на големите проекти“ в програмата. 

Направените изменения отразяват решенията на Комитета за наблюдение (КН) на 

ОПРР. 

 

2.2 Информация за публикувани процедури за 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 2016 г., през отчетния период УО публикува 3 процедури за предоставяне на БФП на 

общ размер на БФП 23 126 557 евро, което представлява 1,5% от бюджета на 

програмата. Обявените през 2016 г. процедури са както следва: 

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

26.02.2016 г. беше обявена процедура „Подкрепа за висшите училища в 

Република България”. Процедурата е с общ бюджет от 22 177 184 евро. 
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Конкретни бенефициенти са 13 висши училища съгласно приоритизиран списък 

в съответствие с Методиката за приоритизация на държавните висши училища 

за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020“. В рамките на отчетния период бяха подадени, оценени и одобрени за 

финансиране 12 проекта, за които бяха сключени договори за предоставяне на 

БФП в размер на 20 184 743 евро;  

 На 1.08.2016 г. беше обявена процедура „Бюджетна линия за АПИ“ по 

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“. Процедурата е с общ бюджет  617 033 

евро и конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с цел 

укрепване на капацитета чрез повишаване на знания, умения и квалификация на 

служителите. През отчетния период е подаден и сключен 1 договор за БФП на 

стойност 518 355 евро; 

 По линия на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на 26.08.2016 г. 

Управляващия орган (УО) на ОПРР обяви процедура „Бюджетна линия за 

конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, МMС, МК“ с общ 

бюджет 332 340 евро. Процедурата е насочена към подобряване на 

административния капацитет на Министерство на образованието и науката, 

Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата с цел 

успешно изпълнение на проектите по Приоритетна ос 3 „Регионална 

образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. През отчетния период са 

подадени 2 бюджетни линии на Министерство на образованието и науката и на 

Министерство на културата.  

В допълнение, на състоялия се на 27 октомври 2016 г. Комитет за наблюдение на 

ОПРР 2014-2020 г. бе одобрено изменение на ИГРП за предоставяне на БФП по ОПРР 

2014-2020 за 2016 г. По време на заседанието беше решено обявяването на планираните 

процедури „Регионална социална инфраструктура“, „Развитие на туристическите 

атракции“ и „Регионална здравна  инфраструктура“ да бъдат изместени за 2017 г., като 

същевременно отпадат от ИГРП за 2016 г. В допълнение са актуализирани и датите за 

обявяване на процедурите „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по 

Приоритетна ос 3 – МОН, ММС, МК“ и „Бюджетна линия за АПИ“. 

 

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 отчет и финансов отчет, подадено е искане за 

окончателно плащане, което е верифицирано, одобрено и реално изплатено. През 2016 

г. няма приключени проекти по договори за предоставяне на БФП. 

 

Мониторинг на програмно ниво 

През 2016 г. са проведени 2 заседания на Комитета за наблюдение на ОПРР 

2014-2020 и 2 писмени процедури, както следва: 

На 12.05.2016 г. е проведено Петото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г., на 

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

 одобрява изменение на критериите за оценка на проектни 

предложения с индикативен размер на общите допустими разходи 

под 50 млн. евро по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски 

транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“; 

 одобрява включването на голям проект по смисъла на чл. 100 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 в рамките на Инвестиционен приоритет 

„Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-

039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ и дава мандат на УО на ОПРР да го отрази като 

изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

при следваща нейна ревизия; 

 одобрява критериите за оценка на проектно предложение за голям 

проект по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски 

транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“; 

 дава мандат на УО на ОПРР да отрази измененията в Насоките за 

кандидатстване (и съответните приложения към тях) по процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 

 На основание чл. 110 от Регламент 1303/2013, КН на ОПРР 2014-2020 г. 

одобрява представения План за оценка на програмата. КН на ОПРР 2014-

2020 г. дава мандат на УО на програмата да предприеме необходимите 

стъпки за изпълнение на одобрения план за оценка и за подаването му в 

регламентираните срокове към ЕК; 

 КН приема предложения подход за подкрепа чрез финансови 

инструменти по ОПРР 2014-2020 на ресурс, възлизащ на 177 308 584,84 

евро и резерв за изпълнение в размер на 6,21% или 11 739 911,63 евро от 

общия размер средства - 189 048 496,47 евро за финансови инструменти 

по ОПРР 2014-2020 г. за управление от „Фонд мениджър на финансовите 

инструменти в България“ ЕАД; 

 Комитетът за наблюдение дава мандат на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството – г-жа Лиляна Павлова, да подпише 

Финансовото споразумение от името на Управляващия орган с „Фонд 

мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД“ след 

приключване на преговорите с Фонда; 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява изменение в Индикативната годишна 

работна програма за 2016 г. по ОПРР 2014-2020 и дава мандат на УО на 

ОПРР да я публикува на интернет страницата на ОПРР. 
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На 27.10.2016 г. е проведено Шестото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г., 

на което са взети следните по-важни решения: 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. приема предложените изменения във 

Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г., Етичния 

кодекс за поведение на КН на ОПРР 2014-2020 г. и приложената към него 

Декларация, които са неразделна част от Вътрешните правила на КН на 

ОПРР 2014-2020 г.; 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява Окончателния доклад за изпълнение 

на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и дава 

мандат на Ръководителя на УО на ОПРР за изпращането му към 

Сертифициращия орган, като се дава възможност за съответно 

адаптиране на текста на окончателния доклад, в случай на коментари при 

контролните проверки от страна на Сертифициращия орган, които са 

предвидени преди изпращане на доклада към Европейската комисия; 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява принципно направеното предложение 

за решение за приемане на изменената Методика за приоритизация на 

държавните висши училища, утвърдена от г-жа Меглена Кунева – 

заместник-министър председател по координация на европейските 

политики и институционалните въпроси и министър на образованието и 

науката, за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. (актуализация 

септември 2016 г.) и за изменение на Насоките за кандидатстване по 

процедура ”Подкрепа за висшите училища в Република България”, като 

решението бъде официализирано след процедура за неприсъствено 

вземане на решение, която да бъде направена съгласно Вътрешните 

правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г.; 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява изменената Индикативна годишна 

работна програма за 2016 г. по ОПРР 2014-2020 г.; 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява Индикативната годишна работна 

програма за 2017 г. по ОПРР 2014-2020, с условието, че в случай на 

коментари от Съвета за координация за управление на средствата от 

Европейския съюз (СКУСЕС), УО на ОПРР 2014-2020 г. ще информира 

КН на ОПРР 2014-2020 г., след което ще проведе процедура за 

неприсъствено вземане на решение за одобряване на финалния вариант на 

Индикативната годишна работна програма за 2017 г. и ще я публикува,  

съгласно изискванията за публичност и прозрачност; 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. прие информация от УО на ОПРР за изменение 

на подхода за финансиране на финансовите инструменти по ОПРР 2014-

2020, който предвижда средствата за финансови инструменти по 

оперативната програма да бъдат инвестирани в три финансови 

посредника – един за град София, един за Северна България и един за 

Южна България, с възможност за вградени гаранции или отделен 

финансов посредник, предоставящ гаранции. 

В резултат на проведените 2 писмени процедури на КН са взети следните 

решения: 

Писмена процедура от 26.01.2016 г.: 
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 КН на ОПРР 2014-2020 одобрява предложеното изменение на 

Методология и критерии за избор на операции по Приоритетна ос 3 

„Регионална образователна инфраструктура“; 

Писмена процедура от 28.12.2016 г.: 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. приема направената актуализация на 

Методиката за приоритизация на държавните висши училища 

(актуализация септември 2016 г.), утвърдена от г-жа Меглена Кунева – 

заместник-министър председател по координация на европейските 

политики и институционалните въпроси и министър на образованието и 

науката, за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г.; 

 КН на ОПРР 2014-2020 г. дава мандат на Ръководителя на Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 г. да измени Насоките за кандидатстване по 

процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в 

Република България” като се отрази актуализираната Методика за 

приоритизация на държавните висши училища и се определи нов срок за 

кандидатстване по отношение на конкретния бенефициент Медицински 

университет-София за целите на филиал „Проф.д-р Иван Митев“ гр. 

Враца.  

Предварителен контрол и мониторинг на изпълнението на договорите по 

проектите през 2016 г.  

 През 2016 г. УО на ОПРР е осъществил 40 проверки на място –  39 проверки на 

структурата, състава и функциите на одобрените от УО Междинни звена в 

общините по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“и 1 

проверка във връзка с искане за междинно плащане; 

 През 2016 г. УО на ОПРР  е осъществил 154 бр. предварителен контрол преди 

верификация на процедури за обществени поръчки 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 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 Закон за 

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове 



10 
 

(ЗУСЕСИФ) и Наредба за администриране на нередности по европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 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. 

През 2016 г. в УО са регистрирани в Регистъра на сигналите за нередности по 

ОПРР общо 8 бр. сигнали, от които: 

 2 бр. са приключили с прекратяване, поради липса на установено нарушение; 

 4 бр. са в обработка (в процедура по чл. 73 от ЗУСЕСИФ); 

 2 бр. са приключили с установяване на нередност и налагане на финансови 

корекции на обща стойност 20 674,50 лв. (10 570,70 евро). 
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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 

През 2016 г. бяха одобрени структурата и състава и на 

последните Междинни звена към общините – бенефициенти по 

Приоритетна ос 1. В допълнение, за тях бяха проведени 

практически обучения за оценка на проектни предложения, 

подадени чрез ИСУН 2020.   

През отчетния период бяха подадени 25 инвестиционни 

програми, които бяха оценени и за тях бяха сключени 

споразумения за реализация на инвестиционните програми.  

През 2016 г. общините – бенефициенти подадоха пред 

Междинните звена общо 108 проектни предложения. През 

2016 г. са сключени 42 договора за предоставяне на БФП в 

размер на 144 001 974,24 евро. В допълнение, през отчетния 

период беше сключен и договор с Фонд мениджъра на 

финансови инструменти в България (ФМФИБ) за управление 

на предоставените с финансово споразумение средства по 

Приоритетна ос 1, които са в размер на 138 670 555,29 евро.  

В процеса на изпълнение беше установено, че членовете на 

Междинните звена срещат трудности при изпълнение на своите 

задължения, делегирани им от УО на ОПРР, поради 

спецификата и характера на извършваните дейности. Основните 

трудности са по отношение работата с информационната 

система ИСУН 2020. С оглед преодоляване на посочените 

трудности експерти на УО на ОПРР оказват техническо 

съдействие на МЗ. 

 

Постигане на целите и анализ на напредъка 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 1  към 31.12.2016 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 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

BG16RFOP001-1.001-

039 „Изпълнение на 
10.07.2015 701 778 474,00 596 511 703,00 105 266 771,00 107 
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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 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

Интегрирани планове 

за градско 

възстановяване и 

развитие 2014-2020“ 

BG16RFOP001-1.042 

Подкрепа за 

инвестиции чрез 

финансови 

инструменти в 

проекти за 

устойчиво градско 

развитие в рамките 

на Оперативна 

програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 

10.11.2016 138 670 555,29      117 869 972,00      20 800 583,29      1 

 

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 (НКПР) 2013-2025 г. Кандидатстването по процедурата се осъществява въз 

основа на инвестиционна програма и проектни предложения към нея. 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. През 2016 г. в 

рамките на определения срок (15-31 януари 2016 г.) бяха подадени 15 инвестиционни 

програми. В рамките на последния срок (15-31 март 2016 г.) бяха подадени последните 

10 програми. През отчетния период всички бяха оценени и одобрени.  

През 2016 г. беше изменен междинният срок за подаване на проектни 

предложения по процедурата от 31 май 2016 г. на 31 юли 2016 г. В тази връзка, през 

2016 г. общините – бенефициенти подадоха общо 107 проектни предложения. Общо 53 

от тях бяха оценени от страна на Междинните звена в общините и за тях бяха издадени 

решения за предоставяне на БФП от страна на УО на ОПРР. През 2016 г. са сключени 

42 договора за предоставяне на БФП в размер на 144 001 974,24 евро.  

През месец юни 2016 г. насоките за кандидатстване по процедурата са изменени 

с оглед решение на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. за включване на 

голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. В тази връзка в 

ИСУН 2020 е въведена 41-та процедура за кандидатстване с голям проект от страна на 

Столична община. Проектното предложение по тази процедура е подадено в рамките на 

отчетния период и е включено в оценка.  

В допълнение, през месец ноември 2016 г. беше подписан договор с Фонд 

мениджъра на финансови инструменти в България за управление на предоставените с 
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финансово споразумение средства по Приоритетна ос 1, които са в размер на 138 670 

555,29 евро.  

 

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 юли 2016 г. всяка община 

следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от 

бюджета на града по процедурата;  

Подадени инвестиционни 

програми 

25 

Подадени проектни 

предложения 

107 

 

 

 

0,42% 

54,24% 

3,63% 

41,71% 

Сключени договори (БФП) по 
приоритетна ос 1 по инвестиционни 

приоритети  1. Енергийна ефективност в 
административни и 
жилищни сгради 
- 2 договора  
 
2. Градска среда 
- 23 договора  

3. Социална 
инфраструктура 
- 2 договора  

4. Образователна 
инфраструктура 
- 15 договора  
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 Проекти в процес на изпълнение 

Няма. 

 Прекратени договори 

Няма. 

 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 

По 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 бяха обявени 2 срока за подаване на 

проектни предложения – 15 март 2016 г. и 31 май 2016 г.  

До 15 март 2016 г. бенефициентите имаха ангажимент да 

подадат проектни предложения в размер на минимум 50% от 

бюджета на конкретния бенефициент по настоящата процедура. 

В рамките на междинния срок бяха подадени общо 101 

проектни предложения. От тях в процеса на оценка 4 бяха 

отхвърлени, а 2 проекта бяха оттеглени. До края на определения 

за кандидатстване срок общините подадоха още 84 проекта. 

Като от тях 3 бяха отхвърлени, а 6 бяха оттеглени по искане на 

бенефициентите.  

Така през отчетния период бяха подадени общо 185 проектни 

предложния и след оценка бяха сключени 168 договора за 

предоставяне на БФП в размер на 87 312 562,33 евро. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 2  към 31.12.2016 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 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна 

ефективност в 

периферните 

райони” 

31.08.2015 105 704 684,00 89 848 981,00 15 855 703,00 185 
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Информация за разпределението на сключените договори за БФП е представена 

в графиката по-долу: 

 

 

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 имаше ангажимент да 

подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от 

бюджета си по процедурата  

Краен срок – 31 май 2016 г. 

Подадени проектни 

предложения 

185 

 

 

 

54,50% 

45,50% 

Сключени договори (БФП) по приоритетна ос 
2  

Жилищни сгради 
63 договора 

Публични сгради  
107 договора 



16 
 

3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна 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 

3 Регионална 

образователна 

инфраструкту

ра 

В рамките на Приоритетната ос са обявени 3 процедури за 

предоставяне на БФП: 

- BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“   

В рамките на тази процедура конкретни бенефициенти са 

Министерство на културата и Министерство на младежта и 

спорта. В рамките на отчетния период са оценени подадените 

през 2016 г. 6 проектни предложения. В процеса на оценка е 

оттеглено 1 проектно предложение на Министерство на младежта 

и спорта за спортно училище „Юрий Гагарин”, гр. Бургас. Към 

31.12.2016 г. са сключени 3 договора за БФП на стойност 

5 180 794,85 евро. Останалите 2 проекта, които са с бенефициент 

Министерство на младежта и спорта, са в процес на оценка.  

- BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните 

училища в Република България“ 

Бюджетът на процедурата е в размер на 85 119 300 млн. евро. В 

рамките на процедурата са обособени два компонента: 

− Компонент 1 „Ветеринарна медицина, Горско стопанство 

и Растениевъдство и животновъдство“ (23 училища, от 

които 22 общински и 1 към МОН);  

− Компонент 2 „Професионални гимназии с изключение на 

доминиращите направления Ветеринарна медицина, 

Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ 
(117 училища, от които 16 общински и 101 към МОН).  

В рамките на определения краен срок за кандидатстване -  

30.09.2016 г. по процедурата бяха подадени общо 41 проектни 

предложения. От тях 1 проектно предложение – на община Две 

могили, включва обект в резервния списък с обекти. До 

31.12.2016 г. бяха издадени общо 33 решения за предоставяне 

на БФП и бяха сключени 28 договора на обща стойност на БФП 

32 338 974,11 евро.  

Във връзка с промяната на собствеността и правото за 

управление на някои училища от държавна в общинска, се 

констатира незначително забавяне в процедурите по оценка на 

проектните предложения с оглед издаването на актуални актове 

за собственост.  

- BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в 

Република България“ 

Процедурата беше обявена през месец февруари 2016 г. с бюджет 

БФП 22,2 млн. евро и краен срок за кандидатстване – 30 юни 

2016 г. Конкретни бенефициенти по нея са 13 висши училища 
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съгласно приоритизиран списък в съответствие с Методиката за 

приоритизация на държавните висши училища за целите на 

изпълнението на ОПРР 2014-2020“. През 2016 г. бяха подадени и 

оценени 12 проекта като за тях бяха сключени договори на 

стойност на БФП 20 184 743,05 евро. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 3 към 31.12.2016 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 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

BG16RFOP001-3.001 

„Култура и спорт в 

училище“ 

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

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 41 

BG16RFOP001-3.003 

"Подкрепа за 

висшите училища в 

Република България" 

26.02.2016 22 177 184,00 18 850 606,00 3 326 578,00 12 

 

Разпределението на БФП по ПО 3 е представено на следващата графика: 

 

7 600 000 

85 119 300 

22 177 184 

5 180 795 

32 338 974 

20 184 743 

0
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20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

100 000 000

Сключени договори за БФП по ПО 3 по 
обявените 3 процедури 

Бюджет (млн. евро) 

Сключени договори 
(млн. евро) 
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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. 

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 6 

Оценени проектни предложения 3 (1 проект е оттеглен в процеса на оценка) 

Сключени договори  3 

Стойност на сключените 

договори (БФП) евро 

5 180 794,85 

В процес на оценка 2 

 

Наименование на процедурата BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните 

училища в Република България” 

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 41 

Оценени проектни предложения 33 

Сключени договори  28 

Стойност на сключените 

договори (БФП) евро 

32 338 974,11 евро 

В процес на оценка 7 (1проект е от резервния списък) 
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Наименование на процедурата BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в 

Република България ” 

Вид процедура съгласно  ПМС 

107/ 10.05.2014 г. 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 26.02.2016 г. 

Конкретни бенефициенти 13 Висши училища 

Общ бюджет в евро 22 177 184,00 евро 

Краен срок за кандидатстване 30 юни 2016 г. 

Подадени проектни 

предложения 

12 

Оценени проектни предложения 12 

Сключени договори  12 

Стойност на сключените 

договори (БФП) евро 

20 184 743,05  евро 

 

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: 

 Проведена е встъпителна среща за стартиране 

подготовката на голям проект с консултантите на JASPERS и 

всички заинтересовани страни (МРРБ, Министерство на 

здравеопазването и МС) на 13 октомври 2015 г.; 

 С решение №РД-11-2/05.01.2016 г. на възложителя 

Министерство на здравеопазването е открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

изпълнител за подготовка на проектното предложение за 

кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на 

спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“. За 

изпълнител по ЗОП е избрано Обединение „Регионална здравна 

инфраструктура“, с който е сключен договор на 17.08.2016 г.; 

 Министерство на здравеопазването е възложило 
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подготовката на голям проект на външен изпълнител с краен срок 

на изпълнение до 17.12.2016 г. или общо 120 дни. Съгласно 

техническото задание предпроектното проучване е разделено на 

три етапа. Етап ІІІ включва изготвяне на пълен пакет на 

предпроектното проучване и апликационната форма за 

кандидатстване за БФП и последващо изпращане в ЕК за 

одобрение. В допълнение финалния вариант на предпроектното 

проучване ще бъде представено и за независима оценка от 

JASPERS; 

 До края на м. декември 2016 е приключил етап І от 

предпроектното проучване, вкл. следните дейности: Извършени 

са анализ на алтернативните варианти за реализация на проекта и 

икономически анализ на ефективността. Анализ за оптимизиране 

на разходите по избор на техническите варианти, за постигане на 

целите на проекта; 

 Извършен е цялостен анализ на предложените варианти от 

етап І въз основа, на което ръководството на Министерство на 

здравеопазването е приело оптималния и целесъобразен вариант 

за реализиране на проекта; 

 Изготвените и приети материали  от етап І са изпратени на 

JASPERS за коментар и становище;  

Съгласно ИГРП за 2017 се предвижда процедурата да бъде 

обявена през месец декември 2017 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 

Съгласно одобрената ИГРП за 2017 г. е предвидено процедурата 

„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура“ да бъде обявена през месец май 2017 г. с 

бюджет в размер на 29,1 млн. евро. Основният резултат, който 

трябва да бъде постигнат, е успешното продължаване на процеса 

на деинституционализация на социалните услуги за деца чрез 

замяна на грижите в институция с грижи в семейство или в 

близка до семейната среда в общността. Конкретните 

бенефициенти и дейности ще бъдат посочени в Насоките за 

кандидатстване в съответствие с: 

 Актуализирания План за действие към Националната 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България“, приет от Министерски съвет на 

12.10.2016 г.; 

 Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна 
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среда и Картата на резидентните услуги, които предстои 

да бъдат приети от Междуведомствена работна група на 

високо политическо ниво. 

В допълнение, на 20.12.2016 г. УО публикува за обсъждане 

проект на Насоки за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца“. 

Планирано е през месец септември 2017 г. да бъде обявена 

аналогична процедура, насочена към подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и 

хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за 

дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението й. 

 

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 

В изпълнение на ИГРП за 2017 г. процедурата за БФП по 

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ се предвижда да бъде 

обявена през месец октомври 2017 г. По тази процедура 50,4 млн. 

евро ще бъдат предоставени като БФП за проекти, насочени към 

съхраняване, опазване и популяризиране на културното 

наследство от национално и световно значение в България. 

Общият размер на БФП (100%) на проект ще бъде определен 

съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на 

финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия 

на ОПРР 2014-2020 г.   

В допълнение, през месец ноември 2016 г. беше подписано 

финансовото споразумение между Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и Фонд мениджъра 

на финансови инструменти в България за управление на 

средствата за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 в 

размер на 50 377 941,18 евро. 

 

3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна 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 

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 
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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 

третостепенни 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. 

През отчетния период са подадени общо 18 проектни 

предложения. През месец февруари бенефициентът подаде общо 

15 проекта, които бяха оценени и през месец април бяха 

сключени договори за тях на обща стойност на БФП 104 649 

613,20 евро. В допълнение, през месец ноември бяха подадени 

още 3 проектни предложения, които са в процес на оценка. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 7 към 31.12.2016 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 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

BG16RFOP001-7.001 

„Регионални 

пътища” 

15.12.2015 194 526 920,00 165 347 882,00 29 179 038,00 18 

 

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

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. 
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Подадени проектни предложения Февруари 2016 -  15 проектни предложения 

Ноември 2016 – 3 проектни предложения 

Оценени проектни предложения 15 

Сключени договори  15 

Стойност на сключените 

договори (БФП) евро 

104 649 613,20 евро 

В процес на оценка 3 

 

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 

Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 

общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020”: 

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, Междинни звена (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. През 2016 г. по процедурата са подадени 

и оценени 37 проектни предложения. Сключени са 39 договора 

за предоставяне на БФП (вкл. за 2 проектни предложения, 

подадени през 2015 г.) в размер на 3 710 878,60 евро. 

Процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - 

общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”: 

През 2016 г. по процедурата са подадени и оценени 26 проектни 

предложения. Сключени са 25 договора за предоставяне на БФП 

в размер на 523 186,49 евро. 

Процедура за BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за 

АПИ”: 

Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 

617 033 евро. Конкретен бенефициент по нея е Агенция „Пътна 

инфраструктура“. През отчетния период е подадено и оценено 1 

проектно предложения като за него е сключен договор за 



24 
 

предоставяне на БФП в размер на 518 354,51 евро. 

Процедура BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за 

конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, 

МК“: 

Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 

332 340 евро. Конкретни бенефициенти по нея са Министерство 

на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта 

и Министерство на културата. През отчетния период са подадени 

2 проектни предложения на МОН и МК, които са в процес на 

оценка. 

 

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 8  към 31.12.2016 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 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

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 37 

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 0 

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 26 

BG16RFOP001-8.004 

”Бюджетна линия за 

АПИ” 

01.08.2016 617 033,00  524 478,00 92 555,00 1 

BG16RFOP001-8.005 

“Бюджетна линия за 

конкретни 

бенефициенти по 

Приоритетна ос 3 - 

МОН, МMС, МК” 

23.08.2016 332 340,00 282 489,00 49 851,00 2 
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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 37 

Оценени проектни предложения 39 

Сключени договори  39 

Стойност на сключените 

договори (БФП) евро 

3 710 878,60 евро 

 

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 26 

Оценени проектни предложения 26 

Сключени договори  25 (Община Белоградчик отказа сключване на договор за 

БФП) 

Стойност на сключените 

договори (БФП) евро 

523 186,49 евро 
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Наименование на процедурата BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ” 

Вид процедура съгласно  чл.43 

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 23.08.2016 г. 

Конкретни бенефициенти Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Общ бюджет в евро 617 033,00 евро 

Краен срок за кандидатстване Неприложимо 

Подадени проектни предложения 1 

Оценени проектни предложения 1 

Сключени договори  1 

Стойност на сключените 

договори (БФП) евро 

518 354,51 евро 

 

Наименование на процедурата BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за конкретни 

бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, МMС, 

МК” 

Вид процедура съгласно  чл.43 

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

Процедура на директно предоставяне на БФП 

Дата на обявяване 23.08.2016 г. 

Конкретни бенефициенти Министерство на образованието и науката, 

Министерство на младежта и спорта и Министерство на 

културата 

Общ бюджет в евро 332 340,00 евро 

Краен срок за кандидатстване Неприложимо 

Подадени проектни предложения 2 

Проектни предложения в процес 

на оценка 

2 
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3.2   Общи и специфични за програмата показатели  

Таблица 1: Показатели за резултат
1
 по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели  

Идент

ифик

ация 

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 

модернизиранит

е образователни 

институции % 

По-слабо 

развити 

региони 

8,53 2013 14,1 НП 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“ 

                                                           
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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Идент

ифик

ация 

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) 

111 

Крайно 

енергийно 

потребление от 

домакинства 

Хиляди 

тонове 

нефтен 

еквивал

ент 

(1000 

т.н.е.) 

По-слабо 

развити 

региони 

2 257,00 2013 2 248,00 НП 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 

услугите 

Хиляди 

тонове 

нефтен 

еквивал

ент 

(1000 

т.н.е.) 

По-слабо 

развити 

региони 

964 2013 957 НП НП НП               

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за 

периода: 2018 г. 

и 2022 г. 

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“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

121 

Дял на 

пътувания с 

обществен 

градски 

транспорт 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

40 2013 43 НП 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 НП               

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 НП               

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за 
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Идент

ифик

ация 

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) 

132 

Количество на 

фини прахови 

частици в 

градовете μg/m3 

По-слабо 

развити 

региони 

43,47 2012 41,22 НП НП НП               

периода: 2018 г. 

и 2022 г. 

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 5,3 НП 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“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

141 

Представители 

на 

маргинализиран

и групи, 

включително 

роми с 

подобрени 

жилищни 

условия 

брой 

По-слабо 

развити 

региони 

905 2014 2 833 НП 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 

модернизиранит

е обекти за 

социални 

услуги 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

4,42 2013 9,66 НП 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“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

143 

Дял на 

модернизиранит

е културни/ 

спортни обекти % 

По-слабо 

развити 

региони 

2,04 2013 6,33 НП НП НП               

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за 

периода: 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 

еквивал

ент 

По-слабо 

развити 

региони 

2 257,00 2013 2 254,36 НП 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“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

212 

Крайно 

енергийно 

потребление от 

публичната 

администрация, 

търговията и 

услугите 

хиляди 

тона 

нефтен 

еквивал

ент 

По-слабо 

развити 

региони 

964 2013 959,1 НП 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 

модернизиранит

е образователни 

институции % 

По-слабо 

развити 

региони 

8,53 2013 16,09 НП НП НП               

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за 

периода: 2018 г. 

и 2022 г. 

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

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 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 НП               

Съгласно текста 

на програмата 

честотата на 

отчитане е два 

пъти за 

периода: 2018 г. 

и 2022 г. 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

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 

инфраструктура 

за 

деинституциона

лизация на 

социалните 

услуги за деца и 

възрастни 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

10,61 2013 24,16 НП НП НП               

Съгласно текста 

на програмата 

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“  
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Идент

ифик

ация 

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) 

611 

Вътрешно 

потребление на 

туризъм 
млн. 

евро 

По-слабо 

развити 

региони 

3 663,00 2012 3 700,00 НП 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 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 НП               

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ 

Специфична цел 1: „Повишаване ефективността на Управляващия орган“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

811 

Средно време, 

необходимо за 

плащане на 

бенефициента 

от датата да 

подаване на 

искането за 

възстановяване 

дни 

По-слабо 

развити 

региони 

50 2013 40 НП 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 2011 83 НП 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.“ 
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Идент

ифик

ация 

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) 

813 

Ниво на 

удовлетворенос

т на 

бенефициентите 

на ОПРР 2014-

2020 от 

техническа 

помощ и 

обучения 

% 

По-слабо 

развити 

региони 

73,7 2014 75 НП 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 2013 40 НП 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  

Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

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 43 482               

През отчетния 

период няма 

приключили 

проекти, по които 

ще се отчита 

показателя 
Целева стойност по сключени договори 

3
 

Постигната стойност по приключени проекти 
4
 0 0 0               

1511 

Представители от 

маргинализираните групи, 

включително роми, ползващи 

модернизираната образователна 

инфраструктура 

лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

2 264 0 0 3 329               
Няма 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. 
3
 Кумулативна стойност от избрани операции (прогнозата, предоставена от бенефициерите) – целева стойност на индикаторите от формулярите за кандидатстване по 

сключените договори. 
4
 Кумулативна стойност от изцяло изпълнени операции (действително постижение) – постигната стойност по приключени проекти. 
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Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 
домакинс

тва 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

10 585 
0 0 0               Няма сключени 

договори 
Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

CO32 

Енергийна ефективност: 

Понижаване на годишното 

потребление на първична енергия 

от обществените сгради 
kWh/годи

на 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

83 682 

347,00 

0 0 
1 604 

131,12 
              Няма приключили 

проекти 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 0 628,29               Няма приключили 

проекти 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

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 0               Няма сключени 

договори 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

1211 

Обща дължина на нови или 

подобрени линии на обществения 

транспорт 
километр

и 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

30,47 
0 0 0               Няма сключени 

договори 
Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 
0 0 10,37               Няма приключили 

проекти Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

CO38 
Градско развитие: Незастроени 

площи, създадени или 

квадратн

и метри 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

3 

184 724,0
0 0 

1 541 

680,20 
              

Няма приключили 

проекти 
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Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

рехабилитирани в градските 

райони 

региони 0 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 66 980               Няма приключили 

проекти 
Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 0               Няма сключени 

договори 
Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

CO40 
Градско развитие: Рехабилитирани 

жилища в градските райони 
жилища ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

560 
0 0 202               Няма приключили 

проекти Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               
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Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

1421 
Население, ползващо подобрени 

социални услуги 
лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

264 383 
0 0 300               Няма приключили 

проекти Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

1422 

Представители от 

маргинализирани групи, 

включително роми, които се 

ползват от модернизирана 

социална инфраструктура 
лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

1 353 
0 0 350               Няма приключили 

проекти 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 
домакинс

тва 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

2 316 
0 0 4 640               Няма приключили 

проекти 
Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

CO32 

Енергийна ефективност: 

Понижаване на годишното 

потребление на първична енергия 

kWh/годи

на 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

56 963 

073,00 
0 0 

54 029 

421,85 
              

Няма приключили 

проекти 
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Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

от обществените сгради 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 
 

0 0 
 

            

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 приключили 

проекти 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 82 981               Няма приключили 

проекти 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

3111 

Представители на 

маргинализирани групи, 

включително роми, 

облагодетелствани от 

лица ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

3 071 0 0 4 379               
Няма приключили 

проекти 
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Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

модернизирана образователна 

инфраструктура 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

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 

4112 
Модернизирани обекти на спешна 

медицинска помощ 
обекти ЕФРР 

По-слабо 

развити  
232 0 0                 

Няма сключени 

договори 

4121 
Закупени съвременни санитарни 

превозни средства (линейки) 
брой ЕФРР 

По-слабо 

развити  
400 0 0                 

Няма сключени 

договори 

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 

CO35 Грижи за децата и образование: лица ЕФРР По-слабо 408 0 0                 Няма сключени 
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Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

Капацитет на подпомогнатата 

инфраструктура, предназначена за 

грижи за децата или образование 

развити 

региони 

договори 

5111 

Брой подкрепени обекти на 

социалната инфраструктура в 

процеса на деинституционализация 

обекти ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

138 0 0                 
Няма сключени 

договори 

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 

посещени

я/година 
ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

482 034 
0 0 0               Няма сключени 

договори 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

6111 

Разработени туристически 

продукти за обектите на 

културното наследство от 

национално и световно значение 
брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

18 
0 0 0               Няма сключени 

договори 

Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               
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Идент

ифик

ация 

Показател 
Мерна 

единица 
Фонд 

Категори

я 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

20

14 

20

15 
2016 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 
Забележки  

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 
0 0 258,25               Няма приключили 

проекти 
Целева стойност по сключени договори 

Постигната стойност по приключени проекти 0 0 0               

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ 

8111 
Осигурени заплати за служители 

на пълен работен ден 
брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

157 
0 

15

7 
157               

Отчетена е 

постигната текуща 

стойност по 

бюджетни линии 

на УО.  

Целева стойност по бюджетна линия за УО 

Постигната стойност по бюджетна линия 0 157  157               

8121 
Обучени служители на 

бенефициентите 
брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

4 000 
0 

30

0 
1 544               

Целева стойност по бюджетна линия за УО 

Постигната стойност по бюджетна линия 0 119  803               

8131 

Проведени информационни 

кампании и дейности за 

публичност брой ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

60 
0 

34

0  
340                

Целева стойност по бюджетна линия за УО 

Постигната стойност по бюджетна линия 0  10 31               
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3.3.   Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението  

 

 Към 31.12.2016 г. не са отчетени сертифицирани средства, както и постигнати стойности по индикаторите, включени в рамката 

за изпълнението по ОПРР 2014-2020 г. 

Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението 

Прио

ритет

на ос 

Вид 

индик

атор 

Идент

ифика

ция 

Индикатор Мерна 

единица 

Фонд Категор

ия 

региони 

Етапна цел 

за 2018 г. 

Крайна цел 

(2023 г.) 

2016 

общо, 

кумул

ативно 

2016 

общо, за 

годината 

2015 

общо, 

кумул

ативно 

2014 

общо, 

кумул

ативно 

Забеле

жки 

1 F 1 Сертифицирани средства евро ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

173 352 614 840 449 030 0,00 0,00 0,00 0,00  

O CO32 Енергийна ефективност: Понижаване на 

годишното потребление на първична 

енергия от обществените сгради 

kWh/year 15 732 281 83 682 347 0,00 0,00 0,00 0,00  

O CO35 Грижи за децата и образование: 

Капацитет на подпомогнатата 

инфраструктура, предназначена за грижи 

за децата или образование 

лица 14 395 76 571 0 0 0 0  

O CO38 Градско развитие: Незастроени площи, 

създадени или рехабилитирани в 

градските райони 

квадратн

и метри 

598 728 3 184 724 0,00 0,00 0,00 0,00  

O CO39 Градско развитие: Обществени или 

търговски сгради, построени или 

обновени в градските райони 

квадратн

и метри 

4 060 94 910 000 000 000 000  

O CO40 Градско развитие: Рехабилитирани 

жилища в градските райони 

жилища 65 560 0 0 0 0  

O 1421 Население, ползващо подобрени 

социални услуги 

лица 25 570 264 383 0 0 0 0  

2 F 1 Сертифицирани средства евро ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

11 923 488 105 704 684 0,00 0,00 0,00 0,00  

O CO32 Енергийна ефективност: Понижаване на 

годишното потребление на първична 

енергия от обществените сгради 

kWh/year 5 140 348 56 963 073 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 F 1 Сертифицирани средства евро ЕФРР По-слабо 17 431 228 114 896 484 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Прио

ритет

на ос 

Вид 

индик

атор 

Идент

ифика

ция 

Индикатор Мерна 

единица 

Фонд Категор

ия 

региони 

Етапна цел 

за 2018 г. 

Крайна цел 

(2023 г.) 

2016 

общо, 

кумул

ативно 

2016 

общо, за 

годината 

2015 

общо, 

кумул

ативно 

2014 

общо, 

кумул

ативно 

Забеле

жки 

O CO35 Грижи за децата и образование: 

Капацитет на подпомогнатата 

инфраструктура, предназначена за грижи 

за децата или образование 

лица развити 

региони 

6 304 103 876 0 0 0 0  

4 F 1 Сертифицирани средства евро ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

3 929 074 83 597 313 0,00 0,00 0,00 0,00  

I 1 Одобряване на голям проект със 

започване на строителните работи и 

доставките за някои от инвестициите 

брой 1 1 0 0 0 0  

O 4121 Закупени съвременни санитарни превозни 

средства (линейки) 

брой 0 400 0 0 0 0  

5 F 1 Сертифицирани средства евро ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

7 170 933 50 857 682 0,00 0,00 0,00 0,00  

O 5111 Брой подкрепени обекти на социалната 

инфраструктура в процеса на 

деинституционализация 

обекти 8 138 0 0 0 0  

6 F 1 Сертифицирани средства евро ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

4 735 526 100 755 882 0,00 0,00 0,00 0,00  

I 2 Създаване на финансов инструмент за 

развитие на туризма. Разработен 

механизъм за съчетаване на подкрепата 

чрез ФИ и безвъзмездни средства. 

Започнали строителни работи за някои от 

инвестициите 

брой 1 1,00 0 0 0 0  

7 F 1 Сертифицирани средства евро ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

27 428 296 194 526 920,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00  

O CO14 Шосеен транспорт: Обща дължина на 

реконструирани или модернизирани 

пътища 

км 38 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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3.4.   Финансови данни  

 

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

% 
287 548 

037,74 
34,21% 

282 672 

529,53 
36 073 615,17 4,29% 43 

Приоритетна 

ос 2 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 105 704 684,00 

 

 84,9999996216

% 
88 737 

765,10 
83,95% 

87 312 

562,33 
40 593,24 0,04% 168 

Приоритетна 

ос 3 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 114 896 484,00 

 

 84,9999996519

% 
62 029 

232,22 
53,99% 

57 704 

512,01 
78 785,24 0,07% 43 

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 

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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Приоритетна 

ос 5 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 50 857 682,00 

 

 84,9999986236

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

Приоритетна 

ос 6 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 100 755 882,00 

 

 84,9999993053

% 
50 377 

941,18 
50,00% 

50 377 

941,18 
12 594 485,29 12,50% 1 

Приоритетна 

ос 7 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 194 526 920,00 

 

 85,0000000000

% 
105 151 

738,55 
54,06% 

104 649 

613,16 
5 298 184,75 2,72% 15 

Приоритетна 

ос 8 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

Публични 52 394 118,00 

 

 84,9999994274

% 
51 349 

130,40 
98,01% 

51 260 

264,80 
2 799 704,98 5,34% 69 

Общо  ЕФРР По-

слабо 

развити 

региони 

  1 543 182 113,00  84,9999998024

% 645 193 

845,19 
41,81% 

633 977 

423,01 
56 885 368,67 3,69% 339 

Всичко  Всички 

фондов

е 

    1 543 182 113,00 84,9999998024

% 
645 193 

845,19 
41,81% 

633 977 

423,01 
56 885 368,67 3,69% 339 
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Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансовите данни по комбинация от категории интервенции  

Прио

ритет

на ос 

Характеристики 

на разходите 
Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

Фонд  Категори

я на 

региона 

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 ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

013 01 01 02 04 n.a. n.a. BG 606 647,82 606 647,82 0,00 2 

013 01 02 02 04 n.a. n.a. BG 1 219 728,93 1 219 728,93 0,00 1 

014 01 01 02 04 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

014 01 02 02 04 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 04 01 02 04 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 04 02 02 04 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 03 01 02 04 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                        

014 03 02 02 04 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                        

085 01 01 02 06 n.a. n.a. BG 7 521 822,71 7 403 348,12 72 345,24 5 

085 01 02 02 06 n.a. n.a. BG 7 415 384,74 7 114 489,36 0,00 8 

085 04 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

085 04 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

085 03 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

085 03 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

090 01 01 02 06 n.a. n.a. BG 28 583 494,44 26 853 092,49 480 152,83 7 

090 01 02 02 06 n.a. n.a. BG 22 375 242,48 22 200 737,67 0,00 10 

090 04 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

090 04 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

090 03 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

090 03 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

072 01 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

072 01 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0        

072 04 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0        

072 04 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0        

072 03 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0        

072 03 02 02 06 n.a. n.a. 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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089 01 01 02 06 n.a. n.a. BG 10 071 749,65 8 643 692,69 0,00 2 

089 01 02 02 06 n.a. n.a. BG 827 030,04 827 030,04 0,00 1 

089 04 01 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

089 04 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

089 03 01 02 06 n.a. n.a. BG 138 670 555,29 138 670 555,29 
34 667 

638,82 
1 

089 03 02 02 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

051 01 01 02 10 n.a. n.a. BG 26 029 860,32 25 265 753,35 657 435,81 7 

051 01 02 02 10 n.a. n.a. BG 10 894 894,54 10 776 054,40 0,00 7 

052 01 01 02 10 n.a. n.a. BG 14 872 459,85 14 656 480,27 196 042,47 6 

052 01 02 02 10 n.a. n.a. BG 9 379 936,32 9 367 518,26 0,00 6 

054 01 01 02 09 n.a. n.a. BG 4 860 340,62 4 860 340,62 0,00 1 

054 01 02 02 09 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

055 01 01 02 09 n.a. n.a. BG 3 837 579,30 3 837 579,30 0,00 1 

055 01 02 02 09 n.a. n.a. BG 381 310,69 369 480,92 0,00 1 

055 04 01 02 09 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

055 04 02 02 09 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

055 03 01 02 09 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

055 03 02 02 09 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

043 01 01 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

043 01 02 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                      

043 04 01 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                      

043 04 02 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                      

043 03 01 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                      

043 03 02 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                      

044 01 01 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                     

044 01 02 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                     

044 04 01 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                     

044 04 02 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                     

044 03 01 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                     

044 03 02 02 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0                     

ПО2 ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

013 01 02 07 

04 

n.a. n.a. BG 41 399 013,21 39 976 622,55 6 992,24 106 

014 01 02 07 n.a. n.a. BG 47 338 751,89 47 335 939,78 33 601,00 62 

ПО3 ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

049 01 07 07 

10 

n.a. n.a. BG 24 204 070,08 20 184 743,05 78 785,24 12 

051 01 07 07 n.a. n.a. BG 37 825 162,14 37 519 768,96 0,00 31 

ПО4 ЕФРР По-слабо 053 01 07 07 09 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 
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развити 

региони 

ПО5 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

055 01 07 07 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

ПО6 ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

094 01 07 07 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

094 04 07 07 06 n.a. n.a. BG 0,00 0,00 0,00 0 

094 03 07 07 06 n.a. n.a. BG 50 377 941,18 50 377 941,18 
12 594 

485,29 
1 

ПО7 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

034 01 07 07 07 n.a. n.a. BG 105 151 738,55 104 649 613,16 5 298 184,75 15 

ПО8 ЕФРР 

По-слабо 

развити 

региони 

121 01 07 07 

n.a. 

n.a. n.a. BG 47 789 760,06 47 700 894,46 2 749 148,82 69 

122 01 07 07 n.a. n.a. BG 596 507,20 596 507,20 0,00 1 

123 01 07 07 n.a. n.a. BG 2 962 863,14 2 962 863,14 50 556,16 1 

 

* Част от договорите за БФП по ПО 1, включват финансиране по два кода по област на интервенция (по 085 и 090 и по 051 и 052). 

** По ПО 8 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).   

*** Общият брой договори не съвпада с точния брой договори, сключени по ОПРР (339) и посочени в таблица 6, тъй като част от договорите включват 

финансиране по няколко кода по област на интервенция. 



55 
 

Таблица 8  

Използване на кръстосано финансиране
5
  

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 2016 г. не са извършвани външни оценки на ОПРР 2014-2020. 

В изпълнение на Заповед на Ръководителя на УО на ОПРР № РД-02-36-

1434/30.11.2016 г. работна група от експерти в УО изготви Анализ на инвестиционните 

програми на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната 

полицентрична система по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОПРР, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие“. Основната цел на анализа е да се 

идентифицират основните рискове по отношение постигането на етапните и на 

крайните цели на индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на приоритетната 

ос. Обект на анализа са одобрените инвестиционни програми на 39-те общини, както и 

сключените към 31.12.2016 г. договори за предоставяне на БФП по процедурата. 

Изготвеният анализ извежда основни констатации, изводи и препоръки за 

изпълнението на Приоритетна ос 1 на ОПРР, като предлага предприемане на конкретни 

стъпки от страна на УО на ОПРР, с оглед минимизиране на риска от непостигане на 

етапните и на крайните цели на индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на 

Приоритетна ос 1. 

5.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ  

 

Неприложимо. 

6.   ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И 

ПРИЕТИТЕ МЕРКИ  

 

В процеса на изпълнение по Приоритетна ос 1 беше установено, че членовете на 

Междинните звена срещат трудности при изпълнение на своите задължения, 

делегирани им от УО на ОПРР, поради спецификата и характера на извършваните 

                                                           
5
 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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дейности. Основните трудности са по отношение работата с информационната система 

ИСУН 2020. С оглед преодоляване на посочените трудности експерти на УО на ОПРР 

оказват техническо съдействие на Междинните звена. 

7.   РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ  

8.   ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ  

 

На 11.11.2016 г. беше подписано Финансовото споразумение между МРРБ и 

Фонд мениджъра на финансови инструменти в България с предмет: „Управление на 

предоставените с финансово споразумение средства за финансови инструменти по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, посредством Фонд на 

Фондовете“. Общият размер на средствата, определени за подкрепа чрез финансови 

инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и 

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по ОПРР 2014-2020 във Финансовото 

споразумение, е в размер на 369 746 720,85 лв. (189 048 496,47 евро). През ноември 

2016 г. бе подписан договор за особен залог между УО на ОПРР и ФМФИБ и същият бе 

вписан в Централния регистър на особени залози, в съответствие с клаузите на 

Финансовото споразумение.  

ФМФИБ депозира две искания за авансови плащания чрез ИСУН 2020 – за всяка 

от приоритетните оси (ПО1 и ПО6). На 02 декември 2016 г. бе извършено първо 

междинно плащане в размер на 67 804 008,04 лв. (34 667 638,82 евро) на средства от 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от УО към Фонд 

мениджъра, а на 13 декември 2016 г. – първо междинно плащане в размер на 24 632 

672,17 лв. (12 594 485,29 евро) по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от УО към 

ФМФИБ. Общо изплатените на ФМФИБ от УО средства са в размер на 92 436 680,21 

лв. (47 262 124,12 евро). Същите представляват първи транш от 25% от средствата за 

финансови инструменти съгласно Финансовото споразумение с ФМФИБ.  

В рамките на отчетния период ФМФИБ стартира дейността по подготовка на 

техническа спецификация за избор на  финансови инструменти. В съответствие с 

Инвестиционната стратегия посредством процедура по Закона за обществените 

поръчки ФМФИБ следва да избере Гаранционен фонд и три финансови посредника, 

които ще изпълняват функциите на фондове за градско развитие за гр. София, за 

Северна и за Южна България, както и ще финансират проекти за регионален туризъм.  

През месец декември 2016 г. стартира разработването на „Детайлни правила за 

предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация 

с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.“. 

Към 31.12.2016 г. ФМФИБ е начислил такса за управление съгласно чл.7 от 

Финансовото споразумение в размер на 683 778,19 лв. (349 610,24 евро). 

9.  ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ 

УСЛОВИЯ  

 

 Приложими за изпълнението на ОПРР 2014-2020 са всички общи предварителни 

условия (ОПУ) за ЕСИФ, както следва: 
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 ОПУ 1 „Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането 

на правото и политиката на Съюза за борба с дискриминацията в областта на 

европейските структурни и инвестиционни фондове“; 

 ОПУ 2 „Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането 

на правото и политиката на Съюза за равенството между половете в областта на 

европейските структурни и инвестиционни фондове“; 

 ОПУ 3 „Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането 

на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в областта на 

европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с Решение 

на Съвета 2010/48/ЕО“; 

 ОПУ 4 „Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на 

Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и 

инвестиционни фондове“; 

 ОПУ 5 „Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на Съюза за 

държавните помощи в областта на европейските структурни и инвестиционни 

фондове“; 

 ОПУ 6 „Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на 

Съюза относно околната среда, свързано с ОВОС и СООС“. 

 ОПУ 7 „Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на 

ефективността и въздействието на програмите. Наличие на система от 

показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-

ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на 

напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на 

въздействието“; 

Към датата на одобряване на ОПРР 2014-2020 (15 юни 2015 г.), само 2 от общите 

предварителни условия не са били изцяло изпълнени – ОПУ 4 „Обществени поръчки“ и 

ОПУ 7 „Статистически системи“. Към м. юни 2017 г. и двете предварителни условия 

вече са изпълнени и са докладвани официално към Европейската комисия. 

Приложими за ОПРР 2014-2020 са и следните тематични предварителни условия 

(ТПУ): 

 ТПУ 4.1 „Извършени са действия за насърчаване на разходоефективни 

подобрения на ефективността при крайното потребление на енергия и 

разходоефективни инвестиции в енергийната ефективност при изграждането 

или реновирането на сгради“; 

 ТПУ 7.1 „Транспорт: Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) или рамка(и) за 

инвестиции в транспорта в съответствие с институционалното устройство на 

държавите членки (включително обществения транспорт на регионално и 

местно равнище), подпомагащи развитието на инфраструктурата и 

подобряващи свързаността с TEN-Т всеобхватната и основната мрежи“; 

 ТПУ 9.1 „Наличието и прилагането на национална стратегическа рамка на 

политиката за намаляване на бедността с цел активно приобщаване на лица, 

изключени от пазара на труда, с оглед на на насоките относно заетостта“; 

 ТПУ 9.2 „Въведена е национална стратегическа рамка на политиката за 

приобщаване на ромите“; 
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 ТПУ 9.3 „Здраве: Наличие на национална или регионална стратегическа 

рамка на политиката за здравеопазване в предвидените от член 168 ДФЕС 

граници, която осигурява икономическа устойчивост“; 

 ТПУ 10.1 Преждевременното напускане на училище: Наличие на 

стратегическа рамка на политиката за намаляване на преждевременното 

напускане на училище в границите, предвидени в член 165 от ДФЕС“; 

 ТПУ 10.2 „Наличие на национална или регионална стратегическа рамка на 

политиката за увеличаване на броя на завършващите висше образование и за 

повишаване на качеството и ефикасността на висшето образование в 

границите, предвидени в член 165 от ДФЕС“. 

Към датата на одобряване на ОПРР 2014-2020 (15 юни 2015 г.) не са били изцяло 

изпълнени само 3 от 7-те тематични предварителни условия – ТПУ 7.1, 9.2 и 9.3. Към м. 

юни 2017 г. трите предварителни условия вече са практически изпълнени, като 

докладите за изпълнението на ТПУ 7.1 и 9.2 са в процес на съгласуване с ЕК, а 

докладът за изпълнението на ТПУ 9.3 е официално одобрен от ЕК през м. ноември 2016 

г.  
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Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия 

Общи 

предвари

телни 

условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговорн

и 

структур

и 

Приклю

чено 

действи

е до 

края на 

срока 

Изпълн

ени 

критери

и 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

G4 - 

Наличие 

на уредба 

за 

ефективно

то 

прилагане 

на 

законодат

елството 

на Съюза 

за 

обществен

ите 

поръчки в 

областта 

на 

европейск

ите 

структурн

и и 

инвестици

онни 

фондове. 

1 - Уредба за 

ефективното 

прилагане на 

правилата на Съюза 

за обществените 

поръчки 

посредством 

подходящи 

механизми. 

Действие 1. 

Установяване на кодифицирано, устойчиво и 

опростено законодателство в областта на 

обществените поръчки чрез приемане на нов 

Закон за обществените поръчки и подзаконови 

актове по прилагането му. 

Действие 2 

Въвеждане на мерки за засилване на системите 

за управление и контрол на европейските 

фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел 

гарантиране на съгласуваност между действията 

при предварителния и последващия контрол 

Действие 3: Преглед на системата за обжалване 

и предложения за нейното оптимизиране (напр. 

гаранции срещу злоупотреба с правото на 

обжалване и др.). 

2016-1-

31 

За 

действие 

1: МИ, 

АОП  

За 

действие 

2: УО на 

ОП, ЦКЗ, 

ИА 

"ОСЕС", 

АОП, СП, 

АДФИ 

За 

действие 

3: КЗК, 

ВАС, 

АОП 

Да Да НП Доклад за 

изпълнение 

на условие 

ОПУ 4 е 

изпратен до 

ЕК през SFC 

на 23.03.2017 

г. 

3 - Уредба за 

обучение на 

персонала, който 

участва в 

привеждането на 

европейските 

структурни и 

инвестиционни 

фондове в действие, 

и за 

разпространение на 

Действие 1. 

Изработване и изпълнение на програма за 

обучение и развитие на персонала, който 

участва в управлението на европейските 

фондове (включително обучения по обществени 

поръчки в рамките на Обучителната академия 

по ЕСИФ);  

В каталога на ИПА за 2015 г. са включени два 

нови курса относно провеждането на 

обществени поръчки – базов и за напреднали – 

които ще се провеждат в сътрудничество с 

2016-12-

31 

За 

Действие 

1: ИПА, 

УО, АОП  

 

За 

Действие 

2: УО, 

ЦКЗ, ИА 

"ОСЕС", 

АОП, СП, 

Да Да НП Доклад за 

изпълнение 

на условие 

ОПУ 4 е 

изпратен до 

ЕК през SFC 

на 23.03.2017 

г. 
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Общи 

предвари

телни 

условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговорн

и 

структур

и 

Приклю

чено 

действи

е до 

края на 

срока 

Изпълн

ени 

критери

и 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

информация до този 

персонал. 

АОП. 

Действие 2 

Преразглеждане и актуализиране на 

съществуващите системи за разпространение и 

обмен на информация между персонала от 

Управляващите органи и бенефициентите и 

останалите заинтересовани страни по 

отношение правилата за обществените поръчки 

с оглед установяване на единна практика.  

АДФИ 

4 - Уредба, 

гарантираща 

административния 

капацитет за 

въвеждане и 

прилагане на 

правилата на Съюза 

за обществените 

поръчки. 

Действие 1-до 31.12.2015 

Укрепване и стабилитет на административния 

капацитет на АОП чрез увеличаване на 

персонала и провеждане на специализирани 

обучения. 

Действие 2-до 31.12.2016 

Осигуряване на техническа помощ за лицата, 

които прилагат правилата за възлагане на 

обществени поръчки чрез организиране и 

провеждане на текущи обучения и други 

необходими мерки/действия, определени след 

проучване и консултация със съответните 

целеви групи 

2016-12-

31 

За 

Действие 

1: МИ, 

АОП 

За 

Действие 

2: ИПА, 

УО, АОП 

 

Да Да НП Доклад за 

изпълнение 

на условие 

ОПУ 4 е 

изпратен до 

ЕК през SFC 

на 23.03.2017 

г. 

G7 - 

Наличие 

на 

статистич

еска база, 

необходи

ма за 

3 - Ефективна 

система от 

показатели за 

резултатите, 

включително: 

подбор на 

показатели за 

Действие 1 - срок: В двумесечен срок след 

приемане на всяка ОП. 

Избор на показатели за резултатите за всяка 

оперативна програма. 

Сформирана е целева работна група в НСИ за 

работа по подготовката и мониторинга по 

 НСИ 

съвместно 

с УО по 

оперативн

ите 

програми. 

Да Да НП Доклад за 

изпълнение 

на условие 

ОПУ 7 е 

официално 

изпратен през 

SFC и е 
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Общи 

предвари

телни 

условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговорн

и 

структур

и 

Приклю

чено 

действи

е до 

края на 

срока 

Изпълн

ени 

критери

и 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

оценяване 

на 

ефективно

стта и 

въздейств

ието на 

програмит

е. 

Наличие 

на 

система от 

показател

и за 

резултати

те, 

необходи

ми за 

подбора 

на 

действия, 

които най-

ефективно 

допринася

т за 

постигане 

на 

желаните 

резултати, 

за 

наблюден

резултатите за всяка 

програма, които 

предоставят 

информация за 

обосновката на 

подбора на свързани 

с политиката 

действия, 

финансирани от 

програмата. 

оперативните програми. 

 

 

 

одобрен от 

ЕК с писмо от 

дата 

08.03.2017 г. 

4 - Ефективна 

система от 

показатели за 

резултатите, 

включително: 

определяне на цели 

за тези показатели. 

Действие 1 - срок: В двумесечен срок след 

приемане на всяка ОП. Избор на показатели за 

резултатите за всяка оперативна програма. 

Сформирана е целева работна група в НСИ за 

работа по подготовката и мониторинга по 

оперативните програми. 

 НСИ 

съвместно 

с УО по 

оперативн

ите 

програми 

Да Да НП Доклад за 

изпълнение 

на условие 

ОПУ 7 е 

официално 

изпратен през 

SFC и е 

одобрен от 

ЕК с писмо от 

дата 

08.03.2017 г. 

5 - Ефективна 

система от 

показатели за 

резултатите, 

включително: 

съгласуваност на 

всеки показател със 

следните реквизити: 

солидност и 

Действие 1 - срок: В двумесечен срок след 

приемане на всяка ОП. Избор на показатели за 

резултатите за всяка оперативна програма. 

Сформирана е целева работна група в НСИ за 

работа по подготовката и мониторинга по 

оперативните програми. 

 НСИ 

съвместно 

с УО по 

оперативн

ите 

програми 

Да Да НП Доклад за 

изпълнение 

на условие 

ОПУ 7 е 

официално 

изпратен през 

SFC и е 

одобрен от 

ЕК с писмо от 
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Общи 

предвари

телни 

условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговорн

и 

структур

и 

Приклю

чено 

действи

е до 

края на 

срока 

Изпълн

ени 

критери

и 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

ие на 

напредъка 

към 

постигане 

на 

резултати

те и за 

извършва

не на 

оценка на 

въздейств

ието. 

статистическо 

валидиране, яснота 

на тълкуванието на 

нормите, реагиране 

на предприетите 

мерки на ниво 

политика, 

своевременно 

събиране на 

данните. 

дата 

08.03.2017 г. 

6 - Въведени са 

процедури, които 

гарантират, че 

всички операции, 

финансирани от 

програмата, 

възприемат 

ефективна система 

от показатели. 

Действие 1 - срок До два месеца след 

приемането на всяка ОП 

Разработка на процедури за събиране и 

обработка на микроданните, необходими за 

оценка на приноса на операциите към 

специфичните цели на всяка ОП. 

В НСИ е сформирана специална работна група, 

която да работи по подготовката и 

наблюдението на оперативните програми. 

 

 НСИ 

съвместно 

с УО по 

оперативн

ите 

програми. 

Да Да НП Доклад за 

изпълнение 

на условие 

ОПУ 7 е 

официално 

изпратен през 

SFC и е 

одобрен от 

ЕК с писмо от 

дата 

08.03.2017 г. 
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Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия 

Общи 

предварителн

и условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговор

ни 

структу

ри 

Приключено 

действие до 

края на 

срока 

Изпълнен

и 

критерии 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

T07.1 - 

Транспорт: 

Наличие на 

всеобхватен(ни

) план(ове) или 

рамка(и) за 

инвестиции в 

транспорта в 

съответствие с 

институционал

ното 

устройство на 

държавите 

членки 

(включително 

обществения 

транспорт на 

регионално и 

местно 

равнище), 

подпомагащи 

развитието на 

инфраструктур

ата и 

подобряващи 

свързаността с 

TEN-Т 

всеобхватната 

1 - Наличие на 

всеобхватен(ни) 

план(ове) за 

транспорта или 

рамка(и) за 

инвестиции в 

транспорта, 

който(които) 

спазва(т) правните 

изисквания за 

стратегическа 

оценка на околната 

среда и определя(т): 

Действие: 

Приемане на Стратегия за развитие на 

пътната инфраструктура в България 2014-

2020 

Със Стратегията ще се актуализира 

частично и Общия генерален план за 

транспорта – по отношение на 

инвентаризация на наличните финансови 

средства, административен капацитет, 

стъпки и срокове за изпълнение на 

транспортните цели на България, като при 

изпълнението на Действие 1  ще бъде 

съобразена и тази Стратегия.  

Със стратегията ще бъде приета и  

Средносрочна оперативна програма за 

изпълнение на Стратегията. 

Изготвени са проектите на двата документа 

2015-6-

30 

МТИТС, 

МРРБ 

 

Да Да 2017-6-30 Доклад за 

изпълнени

е на 

условие 

ТПУ 7.1 е 

изпратен 

до ЕК през 

SFC на 

23.06.2017 

г. 

2 - приноса към 

Единното 

европейско 

транспортно 

пространство в 

съответствие с член 

10 от Регламент 

(ЕС) № .../2013 на 

Европейския 

парламент и на 

Действие: Приемане на Стратегия за 

развитие на пътната инфраструктура в 

България 2014-2020 Със Стратегията ще се 

актуализира частично и Общия генерален 

план за транспорта – по отношение на 

инвентаризация на наличните финансови 

средства, административен капацитет, 

стъпки и срокове за изпълнение на 

транспортните цели на България, като при 

изпълнението на Действие 1 ще бъде 

2015-6-

30 

МТИТС, 

МРРБ 

 

Да Да 2017-6-30 
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Общи 

предварителн

и условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговор

ни 

структу

ри 

Приключено 

действие до 

края на 

срока 

Изпълнен

и 

критерии 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

и основната 

мрежи. 

Съвета, 

включително 

приоритети за 

инвестиции в: 

съобразена и тази Стратегия. Със 

стратегията ще бъде приета и 

Средносрочна оперативна програма за 

изпълнение на Стратегията. Изготвени са 

проектите на двата документа 

3 - основната мрежа 

TEN-Т и 

всеобхватната 

мрежа, където се 

предвиждат 

инвестиции от 

ЕФРР и 

Кохезионния фонд; 

както и 

Действие: Приемане на Стратегия за 

развитие на пътната инфраструктура в 

България 2014-2020 Със Стратегията ще се 

актуализира частично и Общия генерален 

план за транспорта – по отношение на 

инвентаризация на наличните финансови 

средства, административен капацитет, 

стъпки и срокове за изпълнение на 

транспортните цели на България, като при 

изпълнението на Действие 1 ще бъде 

съобразена и тази Стратегия. Със 

стратегията ще бъде приета и 

Средносрочна оперативна програма за 

изпълнение на Стратегията. Изготвени са 

проектите на двата документа 

2015-6-

30 

МТИТС, 

МРРБ 

 

Да Да 2017-6-30 

4 - във 

второстепенната 

свързаност; 

Действие: Приемане на Стратегия за 

развитие на пътната инфраструктура в 

България 2014-2020 Със Стратегията ще се 

актуализира частично и Общия генерален 

план за транспорта – по отношение на 

инвентаризация на наличните финансови 

средства, административен капацитет, 

стъпки и срокове за изпълнение на 

транспортните цели на България, като при 

2015-6-

30 

МТИТС, 

МРРБ 

 

Да Да 2017-6-30 
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Общи 

предварителн

и условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговор

ни 

структу

ри 

Приключено 

действие до 

края на 

срока 

Изпълнен

и 

критерии 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

изпълнението на Действие 1 ще бъде 

съобразена и тази Стратегия. Със 

стратегията ще бъде приета и 

Средносрочна оперативна програма за 

изпълнение на Стратегията. Изготвени са 

проектите на двата документа 

5 - портфейл от 

реалистични и 

концептуално 

изчистени проекти, 

за които се 

предвижда 

подкрепа от ЕФРР и 

Кохезионния фонд; 

Действие: Приемане на Стратегия за 

развитие на пътната инфраструктура в 

България 2014-2020 Със Стратегията ще се 

актуализира частично и Общия генерален 

план за транспорта – по отношение на 

инвентаризация на наличните финансови 

средства, административен капацитет, 

стъпки и срокове за изпълнение на 

транспортните цели на България, като при 

изпълнението на Действие 1 ще бъде 

съобразена и тази Стратегия. Със 

стратегията ще бъде приета и 

Средносрочна оперативна програма за 

изпълнение на Стратегията. Изготвени са 

проектите на двата документа 

2015-6-

30 

МТИТС, 

МРРБ 

 

Да Да 2017-6-30 

T09.2 - 

Въведена е 

национална 

стратегическа 

рамка на 

политиката за 

приобщаване 

1 - Въведена е 

стратегическа рамка 

на политиката за 

приобщаване на 

ромите, която: 

Разработване на основни функционалности 

на Система за мониторинг и контрол за 

изпълнението на Националната стратегия 

на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020  

 

2015-

12-31 

НССЕИ

В 

Да Да НП Информац

ията е 

съгласно 

Доклад за 

изпълнени

е на 

условието 

към дата 2 - определя Разработване на основни функционалности 2015- НССЕИ Да Да НП 
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Общи 

предварителн

и условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговор

ни 

структу

ри 

Приключено 

действие до 

края на 

срока 

Изпълнен

и 

критерии 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

на ромите. постижими 

национални цели за 

интегриране на 

ромите за 

намаляване на 

разликите с 

останалата част от 

населението.  Тези 

цели следва да 

обхванат четирите 

цели на ЕС за 

интегриране на 

ромите, свързани с 

достъпа до 

образование, 

трудовата заетост, 

здравеопазването и 

жилищното 

настаняване; 

на Система за мониторинг и контрол за 

изпълнението на Националната стратегия 

на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020 

12-31 В 20.02.2017 

г. и 

допълните

лна 

информац

ия на 

21.04.2017 

г. 

3 - идентифицира, 

когато е 

целесъобразно, 

микрорегионите в 

неравностойно 

положение или 

сегрегираните 

квартали, в които 

общностите са в 

най-неравностойно 

положение, като се 

Разработване на основни функционалности 

на Система за мониторинг и контрол за 

изпълнението на Националната стратегия 

на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020 

2015-

12-31 

НССЕИ

В 

Да Да НП 
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Общи 

предварителн

и условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговор

ни 

структу

ри 

Приключено 

действие до 

края на 

срока 

Изпълнен

и 

критерии 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

използват вече 

наличните 

социално-

икономически и 

териториални 

показатели (т.е. 

много ниско 

образователно 

равнище, 

дългосрочна 

безработица и т.н.); 

4 - включва солидни 

методи за 

наблюдение, с 

които да се оценява 

въздействието на 

действията за 

интегриране на 

ромите, както и 

механизъм за 

преразглеждане, 

чрез който да се 

адаптира 

стратегията; 

Разработване на основни функционалности 

на Система за мониторинг и контрол за 

изпълнението на Националната стратегия 

на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020 

2015-

12-31 

НССЕИ

В 

Да Да НП 

5 - е замислена, 

изпълнява се и се 

наблюдава в тясно 

сътрудничество и 

постоянен диалог с 

Разработване на основни функционалности 

на Система за мониторинг и контрол за 

изпълнението на Националната стратегия 

на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020 

2015-

12-31 

НССЕИ

В 

Да Да НП 
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Общи 

предварителн

и условия 

 

Критерии, които 

не са изпълнени 

Предприети действия Краен 

срок 

Отговор

ни 

структу

ри 

Приключено 

действие до 

края на 

срока 

Изпълнен

и 

критерии 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнен

ие на 

оставащи

те 

действия 

Коментар 

ромското 

гражданско 

общество, 

регионалните и 

местните органи; 

T09.3 - Здраве: 

Наличие на 

национална 

или регионална 

стратегическа 

рамка на 

политиката за 

здравеопазване 

в предвидените 

от член 168 

ДФЕС 

граници, която 

осигурява 

икономическа 

устойчивост. 

5 - Държавата 

членка или 

регионът са приели 

рамка, определяща 

ориентировъчно 

наличните 

бюджетни ресурси и 

разходоефективно 

съсредоточаване на 

ресурси в 

приоритетни 

потребности от 

здравеопазване. 

Действие 1. 

Разработване на механизъм за изпълнение, 

мониторинг и отчитане на Националната 

здравна стратегия  

Със заповед на министъра на 

здравеопазването е създаден Постоянен 

комитет за мониторинг и оценка на 

изпълнението на Националната здравна 

стратегия 2014-2020 г.  

Действие 2. 

Разработване на нов модел за спешна 

медицинска помощ. 

Част от действието е изпълнено. 

2015-

12-31 

Министе

рство на 

здравеоп

азването 

Да Да НП Доклад за 

изпълнени

е на 

условие 

ТПУ 9.3 

"Здравеопа

зване" е 

официално 

изпратен 

през SFC и 

е одобрен 

от ЕК с 

писмо от 

10.11.2016 

г. 
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10.   НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ 

ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ  

10.1.   Големи проекти  

 

По ОПРР се предвиждат два големи проекта, по смисъла на чл. 100 от Общия 

Регламент 1303/2013.  

 

Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“: 

Проведена е встъпителна среща за стартиране подготовката на голям проект с 

консултантите на JASPERS и всички заинтересовани страни (МРРБ, Министерство на 

здравеопазването и МС) на 13 октомври 2015 г. 

С решение №РД-11-2/05.01.2016 г. на възложителя Министерство на 

здравеопазването е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител за подготовка на проектното предложение за кандидатстване с 

голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 

2014-2020“. За изпълнител по ЗОП е избрано Обединение „Регионална здравна 

инфраструктура“, с който е сключен договор на 17.08.2016 г. 

Министерство на здравеопазването е възложило подготовката на голям проект 

на външен изпълнител с краен срок на изпълнение  до 17.12.2016 г.  или общо 120 дни. 

Съгласно техническото задание предпроектното проучване е разделено на три етапа. 

Етап ІІІ включва изготвяне пълен пакет на предпроектното проучване и 

апликационната форма за кандидатстване за БФП и последващо изпращане в ЕК за 

одобрение. В допълнение финалния вариант на предпроектното проучване ще бъде 

представено и за независима оценка от JASPERS. 

До края на м. декември 2016 г. е приключил етап І от предпроектното проучване, 

вкл. следните дейности: Извършени са анализ на алтернативните варианти за 

реализация на проекта и икономически анализ на ефективността. Анализ за 

оптимизиране на разходите по избор на техническите варианти, за постигане на целите 

на проекта. 

Извършен е цялостен анализ на предложените варианти от етап І въз основа, на 

което ръководството на Министерство на здравеопазването е приело оптималния и 

целесъобразен вариант за реализиране на проекта. 

Изготвените и приети материали  от етап І са изпратени на JASPERS за коментар 

и становище.  

 

Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“: 

На 29 юли 2016 г. Столична община подаде чрез ИСУН проектно предложение 

„Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“. 

В периода август – декември 2016 г. между представителите на JASPERS, 

Столична община и консултанта са проведени интензивни комуникации, както и 

поредица от съвместни срещи, в резултат на които от страна на JASPERS са 

формулирани предложения за подобрения и допълнения към съдържанието на 

предпроектното проучване и анализа „разходи-ползи“. С цел отразяването на тези 
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коментари, в предпроектното проучване бяха добавени нови раздели, свързани с 

настоящата транспортна ситуация на територията на Столична община и 

съществуващите проблеми, анализ на трамвайната и тролейбусната инфраструктура, 

избора на вариантните решения и мултикритерийния анализ и др. 

През месец октомври консултантът  изпрати за преглед и съгласуване от 

JASPERS Формуляр за кандидатстване с голям проект. 

Към края на месец декември 2016 г. от страна на JASPERS неформално бяха 

одобрени доклада за държавна помощ, доклада относно климатичните промени, 

мултикритерийния анализ, финансовите модели на избраната алтернатива и на втората 

най-добра алтернатива. 

 



71 
 

Таблица 12. Големи проекти  

Проект Номер 

по CCI 

Статус на ГП 

1.приключен 

2.одобрен 

3.представен 

4.планиран за 

нотифициране

/представяне 

на Комисията 

Общ 

размер 

на 

инвест

ициите 

Общ 

размер 

на 

допуст

имите 

разходи 

План

ирана 

нотиф

икаци

я/дата 

на 

предс

тавян

е 
(ако е 

прилож

имо) 

(година

, 

тримес

ечие) 

Дата 

на 

мълч

аливо 

съгла

сие/од

обрен

ие от 

Коми

сията 
(ако е 

прилож

имо) 

План

ирано 

започ

ване 

на 

изпъл

нение

то 
(година

, 

тримес

ечие) 

План

ирана 

дата 

на 

прик

лючв

ане 
(година

, 

тримес

ечие) 

Приорит

ет/ос/инв

естицион

ни 

приорит

ети 

Настоящ 

етап на 

реализац

ия 

финансо

в 

напредъ

к (% от 

разходите, 

сертифици

рани пред 

Комисията, 

отнесени 

към общия 

размер на 

допустими

те разходи) 

Настоящ 

етап на 

реализаци

я — 

физически 

напредък 

Основен 

етап на 

изпълнени

е на 

проекта 
1.приключен/

действащ; 
2.напреднало 

изграждане; 

3.изграждане; 
4.обществена 

поръчка; 

5.проектиране 

Основни 

крайни 

продукти 

Дата 

на 

подпи

сване 

на 

първи

я 

догов

ор за 

извър

шван

е на 

строи

телни 

работ

и  
(ако е 

прилож

имо) 

Забележки 
(ако е 

необходимо) 

Интегри

ран 

Столиче

н 

градски 

транспо

рт – 

Фаза ІІ 

 планиран за 

нотифициране

/представяне 

на Комисията 

- - 2017 

г., 

второ 

триме

сечие 

НП 2017 

г., 

трето 

триме

сечие 

2021 

г., 

трим. 

4 

Приоритет

на ос 1 

„Устойчив

о и 

интегрира

но градско 

развитие“, 

инв, 

приоритет 

„4e - 

Насърчава

не на 

стратегии 

за 

нисковъгл

еродно 

развитие 

във всички 

видове 

територии, 

по 

0 НП НП НП Към 

31.12.2016 г. 

големият 

проект е в 

процес на 

оценка от 

страна на 

Междинното 

звено. 
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специално 

в 

градските 

райони, 

включител

но 

насърчава

не на 

устойчива 

мултимода

лна 

градска 

мобилност 

и мерки за 

приспособ

яване, 

свързани 

със 

смекчаван

ето на 

изменение

то на 

климата“ 

Подобр

яване на 

система

та за 

спешна 

медици

нска 

помощ 

  планиран за 

нотифициране

/представяне 

на Комисията 

83 597 

313,00 

83 597 

313,00 

2017 

г., 

второ 

триме

сечие 

НП 2017 

г., 

трето 

триме

сечие 

2021 

г., 

трим. 

4 

Приорите

тна ос 4: 

„Региона

лна 

здравна 

инфрастр

уктура“ 

0 НП Доставка 

на 

оборудване 

и 

реконструк

ция/ново 

строителст

во на 

отделеният

а и 

центровете 

за спешна 

медицинск

а помощ  

НП  

 



73 
 

10.2.   Съвместни планове за действие  

Неприложимо. 

ЧАСТ Б 

11.   ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

 

11.1   Информация в част А и постигане на целите на програмата 

 

През 2016 г. не са извършвани външни оценки на изпълнението на ОПРР 2014-

2020.  

В изпълнение на Заповед на Ръководителя на УО на ОПРР № РД-02-36-

1434/30.11.2016 г. работна група от експерти в УО изготви Анализ на инвестиционните 

програми на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната 

полицентрична система по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОПРР, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие“. Анализът беше финализиран в 

началото на 2017 г. Основната цел на анализа е да се идентифицират основните рискове 

по отношение постигането на етапните и на крайните цели на индикаторите за продукт 

от рамката за изпълнение на приоритетната ос. Обект на анализа са одобрените 

инвестиционни програми на 39-те общини, както и сключените към 31.12.2016 г. 

договори за предоставяне на БФП по процедурата. Изготвеният анализ извежда 

основни констатации, изводи и препоръки за изпълнението на Приоритетна ос 1 на 

ОПРР, като предлага предприемане на конкретни стъпки от страна на УО на ОПРР, с 

оглед минимизиране на риска от непостигане на етапните и на крайните цели на 

индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на Приоритетна ос 1. 

 

11.2.   Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между 

мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално 

насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, 

за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в 

оперативната програма и в операциите 

 

Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недискриминацията се 

вземат предвид по време на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. Тези принципи се  

съблюдават по време на разработването на критериите за подбор на проектите. 

Отразени са и в пакетите документи за кандидатстване по ОПРР. ОПРР предвижда 

специални мерки за насърчаване на равните възможности и недискриминиране. Всички 

приоритети на програмата, насочени към строителство, ремонт и реконструкция на 

сгради, както и за подобряване на градската среда, включват задължителна 

хоризонтална дейност „Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите 

сгради”. 
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11.3.   Устойчиво развитие 

 

При дефинирането на критериите за избор на проекти се вземат предвид 

принципите на устойчивото развитие. В допълнение, при дефинирането на критериите 

се вземат предвид също и мерките и условията за предотвратяване, намаляване, или 

възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите последствия от прилагането на 

ОПРР 2014-2020, съгласно Становище 7-4/2013 на МОСВ по екологичната оценка на 

ОПРР. 

Екологичните изисквания към проектите и към тяхното изпълнение, които 

произтичат от Становище 7-4/2013 на МОСВ по екологичната оценка на ОПРР, както и 

от Насоките на интегриране на политиката за околната среда (ПОС) и политиката за 

изменение на климата (ПИК) в Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(Фаза „Изпълнение”), се включват в приложимите документи, издадени от УО на ОПРР 

– Насоки за кандидатстване, Договори за БФП, Указания към бенефициентите и др., 

където е приложимо. Публикуваните през 2016 г. процедури за предоставяне на БФП 

включват критерии за оценка на проектни предложения, произтичащи от Насоките на 

интегриране на ПОС и ПИК в Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(Фаза „Изпълнение”). Най-ключовите заложени изисквания са свързани с провеждане 

на процедури за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС и на Оценка на 

съвместимостта, съответно съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за 

биологичното разнообразие. 

 

11.4.   Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с 

изменението на климата 

Стойностите са изчислени автоматично в SFC2014 въз основа на данните за 

категоризация.  

 

11.5   Роля на партньорите в изпълнението на програмата 

 

През 2016 г. са проведени две присъствени заседания (Пето и Шесто) на 

Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020, който е реалната платформа за участие на 

партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на програмата. На тези 

заседания са разгледани и обсъдени ключови въпроси и са взети важни решения, 

свързани с изпълнението и управлението на ОПРР – одобряване на Плана за оценка, 

одобряване на изменение на ОПРР 2014-2020, одобряване на индикативна годишна 

работна програма, обсъждане на напредъка в изпълнението на програмата и т.н. 

В допълнение, с оглед успешното изпълнение на оперативната програма, УО на 

ОПРР е провел редица двустранни срещи с ключови партньори – напр. Националното 

сдружение на общините в Република България и Дирекция „Централно 

координационно звено“ (ЦКЗ) към администрацията на Министерски съвет. 
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12.   ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, 

ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 1303/2013 

12.1   Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във 

връзка с констатациите от извършените оценки  

 

През 2016 г. не са извършвани оценки на изпълнението на ОПРР, съгласно 

Плана за оценка на програмата. 

 

12.2   Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, 

провеждани в рамките на комуникационната стратегия  

 

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия, Годишният план за 

дейностите (ГПД) за информация и комуникация на ОПРР 2014-2020 г. за 2016 г., след 

съгласуване с ЦКЗ е одобрен на 12.10.2015 г. от Ръководителя на УО на ОПРР, и е 

представен на КН на ОПРР. На 16.06.2016 г. и на 16.12.2016 г. са одобрени изменения 

на ГПД за 2016 г., във връзка с промяна в ИГРП за 2016 г. и отпадане на процедури за 

обявяване за кандидатстване по ОПРР 2014-2020 г.  

В изпълнение на ГПД на ОПРР 2014-2020 г. през 2016 г. са проведени 21 

информационни събития, включително 2 заседания на Комитета за наблюдение на 

ОПРР 2014 -2020 г. в гр. Велико Търново на 12 май 2016 г. и на 27.10.2016 г. в Плевен. 

Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития са взели участие над 

1750 човека от целевите групи на ОПРР 2014-2020 г. 

В рамките на отчетния период, основен елемент при осигуряването на 

дейностите по информация и комуникация по ОПРР 2014-2020, бяха организирането и 

провеждането на информационни кампании, включващи провеждане на обществени 

обсъждания по съответните приоритетни оси, информационни дни, специализирани 

информационни събития, конференции, семинари/ обучения, работни срещи/ 

заседания.  

През периода са проведени 18 информационни събития, свързани с основната 

целева група на ОПРР – конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“ и ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“. 

 В проведените информационни дни и обучения са представени Насоките за 

кандидатстване, отговорите на въпроси, постъпили по време на срока за съгласуването 

им, и указания за подготовка на проекти за кандидатстване.  

След сключване на договорите с бенефициенти са организирани обучения за 

успешното изпълнение и управление на проектите. Проведени са обучения, свързани 

със законосъобразното изпълнение на проектите и избор на изпълнители по дейности, 

електронно кандидатстване, оценка, одобрение и отчитане на проекти, както и указания 

за недопускане на нередности и съответно на налагане на финансови корекции при 

избор на изпълнители по съответните дейности. Проведени са практически обучения за 

оценка на проекти и подаване на документи и информация в ИСУН 2020 на 

Междинните звена и екипите по проектите.  
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За постигане на максимална публичност по Програмата и представяне на 

информацията за напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. по достъпен и 

разбираем начин, Годишното информационно събитие на ОПРР за 2016 г., беше 

проведено в един от културно-историческите обекти, финансирани по ОПРР, в центъра 

на София – античният комуникационен комплекс „Ларгото“. Основни участници в 

събитието бяха ученици от реконструирани училища по ОПРР в София, в съответствие 

с обявените процедури за кандидатстване по ОПРР през 2016 г., свързани с 

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Информационното 

събитие беше отразено в 23 публикации, включително репортажи в новинарските 

емисии на националните радиа и телевизии – Дарик радио, БНР, bTV, NOVA, БНТ, 

националната информационна агенция БТА, както и в регионалните медии BG ON AIR, 

BGNES, TV+, ТВ Европа,  Канал 3, радио К2, БГ радио, NEWS.bg, вестник „Труд“, 

„Сега“, „Монитор“, „Капитал дейли“.  

Всички публични събития, информационни кампании, работни срещи, 

консултации с бенефициенти, семинари за предоставяне на БФП, партньорски срещи и 

др. бяха обезпечени с информационни и рекламни материали по ОПРР 2014-2020 г. 

Всички материали са изработени при спазване на мерките за информация и 

комуникация от задължителен характер, съгласно „Единен наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ – приложение 2 

от Националната комуникационна стратегия. 

През отчетния период са изработени и разпространени 5 вида информационни 

материали по Договор № РД-02-37-18/06.06.2016 г., с изпълнител „ГРЕЙТ ЛЕВЪЛ 

КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, след провеждане на обществена поръчка по ЗОП. Договорът е 

с предмет „Осигуряване на информационни материали за ОПРР 2014 -2020 г.“ и срок 

на действие 36 месеца (до 06.06.2019 г.) или до изчерпване на финансовия ресурс. 

Изработените информационни материали са следните: 

- Дипляна „Обща информация ОПРР 2014 -2020“, в тираж от 1000 бр.;  

- Брошура „Фотоалбум - проекти по ОПРР“ – I и II част, в тираж от по 1000 бр.; 

- Многолистов стенен календар и Трисекционен работен календар, в тираж от по 

300 бр. 

През отчетния период са изработени и доставени 22 артикула – 4768 бр. 

рекламни материали и сувенири, по договор по обособена позиция (ОП) 1, след 

провеждане на обществена поръчка с три обособени позиции за „Осигуряване на 

рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. 

Сключени са три договора:  

1. Договор № РД-02-37-6/27.05.2016 г.  по ОП 1 „Дизайн, изработка и доставка 

на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ и „Регионална пътна инфраструктура“ с изпълнител „БГМАП“ ООД, 

за 36 месеца;  

2. Договор № РД-02-37-7/27.05.2016 г. по ОП 2 „Дизайн, изработка и доставка на 

рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Регионална образователна 

инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“ и  „Регионална социална 

инфраструктура““ с изпълнител „БГМАП“ ООД, за 36 месеца; 

3. Договор № РД-02-37-8/27.05.2016 г. по ОП 3 „Дизайн, изработка и доставка на 

рекламни материали и сувенири за Приоритетна ос „Регионален туризъм“ с изпълнител 

„ПРО СИСТЕМ“ ЕООД, за 36 месеца. 
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Всички изработени рекламни материали и сувенири са креативни, качествени, с 

актуална визия и са доставени в срок. В съответствие с Глава II на Регламента за 

изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. и „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, са разпространени до целевите 

групи, за да се провокира интерес за възможностите за финансиране от ЕФРР и ОПРР 

2014-2020 г., и постигане на позитивно обществено мнение и поведение към 

дейностите, финансирани от ЕС по ОПРР 2014-2020 г. като финансов инструмент за 

подобряване на развитието на България и качеството на живот.  

С оглед спазване на принципите за максимална прозрачност и публичност на 

работата на УО на ОПРР на официалния сайт на Програмата се публикуват всички 

новини, документи, информация, указания, въпроси и отговори, касаещи изпълнението 

на процедури и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. Актуална информация се публикува и 

на единния информационен портал за Структурни фондове на ЕС в България – 

www.eufunds.bg, в изпълнение на изискването по Регламент 1303/2013 г., в частност и 

Националната комуникационна стратегия 2014-2020, „за поддържане на актуална 

информация за изпълнението на оперативните програми на единния информационен 

портал за Структурните фондове на ЕС в България, както и на интернет сайта на 

съответната оперативна програма“. 

13.   ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ 

 

Съгласно информация в раздел 9. 

14.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА 

ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 

14.1   Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното 

развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски 

предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, 

устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно 

развитие в рамките на оперативната програма  

 

Концепцията на ОПРР подпомага развитието на полицентрична териториална 

система от една страна, а от друга – териториалното измерение на секторните политики 

от регионално значение. В рамките на програмата е включена интегрирана 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която има за цел 

финансиране на проекти за устойчиво градско развитие в 10 града – центрове на растеж 

– и мрежа от средни градове. Тази Приоритетна ос се изпълнява в съответствие с член 7 

от Регламент (ЕС) № 1301/2013 за ЕФРР. Подходът, който се следва, е да се даде 

възможност на местната градска власт да координира секторни политики, като 

енергийна ефективност, градска среда, дейности за привличане на частни инвестиции, 

местната социална и образователна политика и устойчив градски транспорт на градско 

ниво, като се вземат предвид нуждите и потенциала на територията на най-ниско 

териториално равнище. В този смисъл, основният приоритет на оперативната програма 

http://www.eufunds.bg/
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се фокусира върху нуждите и потенциала за развитие от местно значение, 

идентифицирани в рамките на градските стратегии – Интегрираните планове за градско 

възстановяване и развитие и инвестиционните програми към тях. 

През 2016 г. са одобрени инвестиционните програми към интегрираните планове 

на всички 39 града. С одобрението на инвестиционните програми се гарантира 

съответствието на градските стратегии с изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР 

1301/2013. След одобрението на инвестиционните програми, съответните градове 

започват подготовка за изпълнение на проекти за градско развитие по Приоритетна ос 1 

на ОПРР, чрез които реално се изпълняват градските стратегии. Към 31.12.2016 г. 

одобрените проекти за градско развитие по приоритетната ос, които са в изпълнение, са 

общо 42 бр. и са на обща стойност на БФП 144 001 974,24 евро. 

 

14.2   Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на 

органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и 

използване на средствата от фондовете  

 

 Действия за засилване на капацитета на УО на ОПРР  

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

„Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ е определена за Управляващ орган 

на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Успоредно с това главната дирекция изпълнява и 

функциите на УО на ОП „Регионално развитие“, съгласно РМС №965/16.12.2005 г. до 

приключване на програмата. 

Съгласно Постановление № 111 от 5 май 2016 г. на Министерския съвет, 

обнародвано в бр.35 на Държавен вестник от 10.05.2016 г., е публикувано изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, с което е променено името на Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие“ в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ (ГД 

„ГРР“). 

Организационна структура на УО на ОПРР 

ГД „ГРР” 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 ГРР – централно ниво Щатни бройки: 

160 

Главен директор, ГД „Градско и регионално развитие“  1 

Заместник главен директор  2 

Отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“ 14, в т.ч. 

Главен  сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 2 

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми 3 

Отдел „Изпълнение на програмните приоритети“ 11, от тях  

Отдел „Предварителен контрол и мониторинг“ 27  

Отдел „Финансово управление и контрол“ 28, в т.ч. 

          Сектор „Финансов контрол“  14, от тях 
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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“ 11, в т.ч.  

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми  1 

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Отдел „Солидарност“ * 3 

ГД ГРР – 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)   10, в т.ч. 

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми 1 

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 

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 

* 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). 

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 „ГРР” при МРРБ. Те са на 

пряко подчинение на Ръководителя на УО (Главен директор на ГД „ГРР”).  

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

всички служителите на ГД „ГРР”, 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 ОПРР 2014-

2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. на заместник–министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Във връзка с необходимостта от укрепване и засилване на капацитета на УО на 

ОПРР, са осъществени следните дейности: 

В периода 09-11 юни 2016 г. в Южна България, се проведе семинар на тема 

„Управление, изпълнение и напредък на ОПРР 2014-2020“.  

 След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, е сключен и Договор № 

РД-02-37-22/22.07.2016 г. за 18 месеца, за услуга с предмет „Разработване и изпълнение 
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на програми за обучение за надграждане на административния капацитет на 

Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.“. Като основната цел на 

услугата е: Укрепване и надграждане на капацитета на административните структури 

на Управляващия орган на ОПРР, в това число регионалните му отдели за ефективно 

изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, 

наблюдението, оценката и контрола на операциите по ОПРР, съгласно разпоредбите а 

на регламентите на Европейския съюз за ЕСИФ и националното законодателство. 

Услугата обхваща изпълнението на 3 основни дейности: 

1. Анализ за нуждите от обучение на целевите групи; 

2. Провеждане на 28 специализирани обучения за укрепване на 

административния капацитет на УО на ОПРР, в които да участват минимум 

506 служители; 

3. Провеждане на 16 обучения по ключови компетентности, в които да участват 

минимум 154 служители. 

През отчетния период, за укрепването и засилването на административния 

капацитет, 334 експерти от УО на ОПРР са взели участие в общо 41 бр. обучения в 

страната и чужбина, които да гарантират ефективно изпълнение на всички необходими 

функции. 

 

 Действия за засилване на капацитета на бенефициентите по ОПРР  

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

управлението и изпълнението на сключените договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г., 

по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ се предоставя БФП чрез бюджетни линии на 

повечето бенефициенти по оперативната програма, чрез които бенефициентите 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 ОПРР 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 ОПРР, както и за 

подобряване на ефективността им за изготвянето на проектни предложения. 

През отчетния период, УО на ОПРР 2014-2020 г. организира и проведе работни 

срещи/ обучения за повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти на 

програмата, както следва: 

 на 08, 09 и 10.02.2016 г. – 3 работни срещи с Междинните звена по въпросите на 

държавните помощи по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в гр. София, с 

общо 67 участници; 

 на 24, 25 и 26.02.2016 г. – 3 работни срещи за обучение на Междинни звена за 

оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020”, в гр. София, с общо 84 участници;   

 на 01.03.2016 г. в София, се проведе работна среща с 39 общини, бенефициенти 

по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“, със 76 участници; 
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 на 28, 29 и 30.03.2016 г. – 3 работни срещи на Междинните звена по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в София, с общо 90 участници; 

 На 25 и 26.04.2016 г. в гр. София – 2 работни срещи с Междинните звена по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, с общо 42 участници; 

 2 работни срещи с Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 в 

гр. София, на 30.05.2016 г. относно приложимите процедури при проверка на 

проектните предложения за съответствие с правилата по държавните помощи и 

практическа среща на 31.05.2016 г. относно извършването на оценка на 

проектно предложение по критериите за оценка и отразяване на оценката в 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България (ИСУН) 2020, с общо 67 участници;  

 на 07 и 08.06.2016 г. – 2 срещи с Междинните звена по Приоритетна ос 1 на 

ОПРР 2014-2020 в гр. София с 52 участници;  

 на 22 и 23.06.2016 г. – 2 срещи, обучения с бенефициенти по Приоритетна ос 3 

на ОПРР 2014-2020, относно електронно кандидатстване с проектни 

предложения по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните 

училища в Република България”, чрез ИСУН 2020, в гр. София с общо 52 

участници; 

 на 27.07.2016 г. с Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за 

оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“, в София с 26 участници; 

 на 01.09.2016 г. с бенефициентите на 28-те малки градове по ос 2 на тема 

„Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020“, в София с 89 участници; 

 на 02.09.2016 г. в София с бенефициенти относно изпълнение на проекти по 

ОПРР 2014-2020 с 39 участници; 

 Работна среща за напредъка в подготовката на голям проект „Регионална 

здравна инфраструктура“ с представители на Министерство на 

здравеопазването, ЦКЗ, ЕК и УО на ОПРР се проведе на 08.12.2016 г. в гр. 

София. 

 

14.3   Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия  

 

Неприложимо. 

 

14.4   По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и 

стратегиите за морските басейни 

 

Дунавската стратегия се прилага на територията на цялата страна, като ОПРР 

допринася за постигането на нейните цели. В тази връзка, всички процедури за 

предоставяне на БФП, включват изискване съответните проектни предложения да 

демонстрират конкретен принос за изпълнение на целите на Дунавската стратегия. 
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Подкрепяйки в рамките на Приоритетна ос 1 градското развитие на големите и 

средните градове от Северозападен, Северен Централен и Североизточен район от ниво 

NUTS 2, които играят важна роля за Дунавската стратегия, ОПРР подпомага 

изпълнението на целите на Приоритетна област 6 – „Опазване на биологичното 

разнообразие, ландшафта и качеството на въздуха и почвата“ и Приоритетна ос 7 

„Развитие на общество на знанието чрез научни изследвания, образование и 

информационни технологии“ на стратегията. ОПРР допринася чрез обновяване на 

градската среда, възстановяване на изостанали градски райони и мерките за 

образователна инфраструктура с местно значение. 

В тази връзка, към 31.12.2016 г., по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на ОПРР, се изпълняват общо 19 проекта в градове от Северна 

България. В допълнение, към 31.12.2016 г. на територията на Северна България се 

изпълняват и други 136 договора за БФП по ОПРР 2014-2020, които допринасят за 

изпълнение на целите на Дунавската стратегия. 

 

14.5   Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните 

иновации, когато е целесъобразно  

 

Неприложимо. 
 

14.6   Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на 

най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, 

изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално 

изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните 

общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не 

участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, 

използваните финансови ресурси  

ОПРР допринася за целенасоченото подпомагане на Северозападния район в 

България, като подкрепя 2 градски центъра от регионално значение от йерархично ниво 

2 (Видин и Плевен) и 4 града от йерархично ниво 3 за интегрирано и устойчиво градско 

развитие по Приоритетна ос 1, както и по секторните приоритетни оси – пътна 

инфраструктура, туризъм, социална и здравна инфраструктура съобразно приоритетите 

и допустимите дейности по програмата.  

Към 31.12.2016 г. са в процес на изпълнение общо 65 проекта по ОПРР на 

стойност на БФП 100 млн. лв., изпълнявани в Северозападния район – 4 проекта за 

градско развитие по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (в 

Ловеч, Плевен и Монтана), 43 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийната 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“ (в Червен бряг, Троян, 

Никопол, Мездра, Козлодуй, Берковица и Белоградчик), 4 проекта по Приоритетна ос 3 

„Регионална образователна инфраструктура (в Плевен, Кнежа, Тетевен и Бяла 

Слатина), 2 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ с 

конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, както и 12 бюджетни линии 

по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“. По този начин ОПРР 2014-2020 предоставя 

най-много ресурс на човек от населението в Северозападeн район, в сравнение с 

останалите райони на страната. 


