
1 
 

 

 

 

 

       Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”        

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 
 

 

РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020 

ЗА 2021 г. 

 

 

 



2 
 

Информация за изменение на оперативната програма  

През 2021 г. с решение C(2021) 2778 на Европейската комисия е одобрена версия 

8.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 с добавена 

тематична цел REACT-EU със съответен инвестиционен приоритет и обособяването на 

нова приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ с 

конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването и финансов ресурс в размер 

на 66 095 345,71 евро. 

В резултат на увеличения ресурс по програмата и включването на новата 

тематична цел и новия приоритет, са нанесени съответни изменения във финансовите 

таблици, които отразяват промените в процентното разпределение по ОПРР 2014 – 

2020 г. по тематични цели и приоритетни оси. 

Промяната в ОПРР 2014 – 2020 г. е във връзка с Решение № 892 от 4 декември 

2020 г. за изменение на Решение на Министерски съвет № 573 от 2020 г. за одобряване 

на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на 

средствата от ЕС в подкрепа на преодоляване на последиците от кризата, предизвикана 

от пандемията от COVID-19, и подготовката на екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката (REACT-EU). 

С допълнителния ресурс по ОПРР се финансират дейности, които имат за цел да 

подпомогнат укрепването на капацитета на здравната система и създаването на среда за 

устойчив национален отговор на COVID-19 чрез осигуряване на достъп до 

своевременна диагностика и качествено лечение. 

 

Информация за публикувани процедури за БФП  

В съответствие с одобрената индикативна годишна работна програма (ИГРП) по 

ОПРР за 2021 г. общо 2 процедури за предоставяне на БФП са отворени за 

кандидатстване: 

 В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по 

текуща процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с конкретни 

бенефициенти - 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво от националната 

полицентрична система се подават проекти по група дейности „Културна 

инфраструктура“ и за студентски общежития със срок за кандидатстване до 28 

февруари 2021 г. Проектите се реализират чрез комбинирано финансиране с 

БФП и финансови инструменти (ФИ). През отчетния период бяха подадени 15, 

одобрени 33 проектни предложения и сключени 31 ДБФП с общ размер на 

предоставената БФП на стойност 39 738 418,40 евро.  

 На 28 април 2021 г. беше публикувана нова процедура чрез директно 

предоставяне на БФП BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ 

по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“. 

Процедурата е в резултат на осигурените допълнителни средства по линия на 

REACT-EU, произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за 

възстановяване от последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-

19. Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на 

болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за 

обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към 

болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, 
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създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета 

на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и 

внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на 

инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.  

Kонкретен бенефициент по процедурата e Министерство на здравеопазването, 

вкл. в партньорство с общини и/или общински лечебни заведения (за 

интервенции в общински лечебни заведения). Процедурата е с бюджет в размер 

на 66 095 345,00 евро. (100% ЕФРР) и първоначално обявен срок за 

кандидатстване до 29 юли 2021 г., който беше удължен до 29 октомври 2021 г. В 

рамките на крайния срок за кандидатстване, на 29 октомври 2021 г., са подадени 

две проектни предложения от Министерство на здравеопазването, които към 31 

декември 2021 г. са в процес на оценка от УО на ОПРР. 

В допълнение, в рамките на отчетния период бяха извършени две изменения на 

ИГРП по ОПРР за 2021 г., които се изразяват в: 

- промяна в срока за обявяване на процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за 

справяне с пандемията“- от месец февруари 2021 г. на месец април 2021 г., и съответно 

промяна в срока за кандидатстване с проекти  - до месец юли 2021 г.; 

- удължаване на крайния срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-

9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ до месец октомври 2021 г. 

 През 2021 г. в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна 

инфраструктура“ по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в 

училище“, бяха одобрени 2 ПП и бяха сключени два договора съответно с 

Министерство на културата за проект „Обновяване и модернизация на 

Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино“ на стойност на 

предоставената БФП - 376 607,37 евро и с Министерство на младежта и спора за 

проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна 

ефективност за Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас“ на стойност на 

предоставената БФП - 375 534,48 евро.  

 През отчетния период в рамките на процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в 

училище“ по Приоритетна ос 3 с конкретен бенефициент Министерство на 

образованието и науката беше сключен един договор за проект „Доставка и 

монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и 

подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe 

професионални училища в Република България“  на стойност на предоставената 

БФП - 1 278 229,70 евро. 

 

Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма 

През 2021 г. са приключени 87 проекта по договори за предоставяне на БФП 

със стойност на изплатените средства 172 028 123 евро. Общо към края на 2021 г. 

приключилите проекти по програмата са 462 на стойност 593 246 739,07  евро. 

  През 2021 г. са проведени 2 заседания (1 онлайн и 1 в хибридна форма – онлайн 

и присъствено) и 3 писмени процедури на КН на ОПРР 2014-2020.   
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През 2021 г. УО на ОПРР е осъществил 457 бр. предварителен контрол преди 

верификация на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане на 

договори и е регистрирал 299 бр. сигнали за нередности. 

 

Мерки за информация и комуникация 

В изпълнение на ГПД на ОПРР  през 2021 г. са проведени 15 информационни 

събития, включително 2 заседания на КН на ОПРР и информационни събития 

(информационни дни, работни срещи, обучения на бенефициенти, заседания, 

конференции и др.). Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития 

са взели участие над 1134 човека от целевите групи на ОПРР. 

 

Изпълнение на приоритетните оси  

По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ към 

31.12.2021 г. са сключени 256 договора (вкл. сключено финансово споразумение за 

изпълнение на финансови инструменти с ФМФИБ) с общ размер на предоставените 

средства (БФП+ФИ)  783 052 407,17 евро (99% от бюджета на приоритетната ос). 

По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“ по трите процедури са сключени 220 договора на 

обща стойност на предоставената БФП в размер на 104 260 294,71 евро (94% от 

бюджета на приоритетната ос). 

По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ към 

31.12.2021 г. по четирите процедури са сключени 68 ДБФП на обща стойност на 

предоставената БФП 112 451 248,57 евро (96% от бюджета на приоритетната ос). 

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ към 31.12.2021 г. 

по трите процедури са сключени 3 ДБФП на обща стойност на предоставената БФП 114 

499 427,22 евро (100% от бюджета на приоритетната ос). 

По Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ към 

31.12.2021 г. са сключени 83 ДБФП на обща стойност на предоставената БФП 40 231 

506,29  евро (94 % от бюджета на приоритетната ос). 

По Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ към 31.12.2021 г. по са сключени 

18 договора (вкл. сключено финансово споразумение за изпълнение на финансови 

инструменти с ФМФИБ) с общ размер на предоставените средства (БФП+ФИ)  100 470 

840,52 евро (100% от бюджета на приоритетната ос). 

По Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ към 31.12.2021 г. 

са сключени 36 ДБФП на обща стойност на предоставената БФП 208 076 232,95 евро 

(96% от бюджета на приоритетната ос). 

По Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ към 31.12.2021 г. са сключени 73 

договора за предоставяне на БФП в размер на БФП 48 508 208,17 евро (93 % от 

бюджета на приоритетната ос). 
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Обобщение на оценките  

През 2021 г. продължи изпълнението на договора за осъществяване на Оценка на 

въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ и по-конкретно на втория и 

третия етап. 

През втория етап бяха изготвени 4 тематични доклада по включените в 

техническата спецификация тематични оценки. Основни моменти в докладите са 

анализ и оценка на ефективността и ефикасността на интервенциите по ОПРР, в това 

число инвестициите в социална инфраструктура, подобряване на административния 

капацитет на централно и местно ниво, напредъкът в постигането на заложените 

стойности на индикаторите, изпълнението на устойчивото градско развитие, оценка на 

социално-икономическата среда и актуалността на методологията за определяне на 

индикаторите. 

В рамките на третия етап, които продължи до м. март 2022 г., беше 

актуализирана базата данни и изготвени доклади по тематична оценка 3: „Оценка на 

приноса на ОПРР 2014-2020 за социалното включване, в т.ч. маргинализирани групи и 

роми, както и оценка на прилагането на хоризонтални политики“, тематична оценка 4 

„Оценка на финансовото изпълнение на ОПРР 2014-2020“ и Тематична оценка 5 

„Оценка на изпълнението на финансовите инструменти, създадени по линия на ОПРР 

2014-2020“. В допълнение бяха актуализирани разработени през втория етап, 

тематичните доклади по ТО 1, 2 и 6. 

Ключовите заключения са фокусирани върху подкрепата и изпълнението на 

настоящата ОПРР 2014-2020 и бъдещата Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 

г., прилагане на ясен и координиран подход при реализиране на инвестиции, 

дефиниране на система от индикатори и укрепване и повишаване на административния 

капацитет на УО и бенефициентите по Програмата. 

Постигнатите резултати, включително изготвен план за действие за отразяване 

на препоръки от оценка на въздействието в ПРР 2021-2027, бяха представени и 

обсъдени с всички заинтересовани страни на проведени различни мероприятия. 

Възприетият подход за осигуряване на максимална публичност и прозрачност и 

адресиране на всички релевантни коментари ще продължи и в следващите етапи. 

Разработените проекти на доклади по съответните тематични оценки в рамките 

на договора са публикувани на интернет страницата на ОПРР - www.bgregio.eu и ще 

бъдат допълнени с актуални данни и информация от изпълнението на Програмата в 

следващите етапи от изпълнението на договора. 

През отчетния период беше издадено на 28.06.2021 г. Становище по ЕО №2-

2/2021 г., на министъра на околната среда и водите, с което съгласува проекта на ПРР 

2021-2027 (вариант от м. септември 2020 г.). Бяха предприети последващи стъпки по 

финализиране изпълнението на договора за извършване на екологична оценка на ПРР 

2021-2027.  

 

Укрепване на капацитета на УО и на бенефициентите по ОПРР 

През 2021 г. общо 126 служители на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са преминали 115 обучения в страната. 
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Доклад за използването на финансовите инструменти  

През 2021 г. на проведените заседания на Инвестиционните комитети на трите 

фонда за градско развитие ФГР Север, ФГР София и ФГР Юг са одобрени общо 44 

проекта на стойност 112,26 млн. евро, вкл. 65,85 млн. евро средства по ОПРР.  

Към 31.12.2021 г. са подписани 105 договора на обща стойност 163,84 млн. евро, 

в т.ч. 94,89 млн. евро финансиране по ОПРР, като са разплатени 62,26 млн. евро, в т.ч. 

35,03 млн. евро финансиране по ОПРР, а именно по: 

 ПО 1 са сключени 87 договора на обща стойност 150,45 млн. евро, в т.ч. 86,99 

млн. евро финансиране по ОПРР,  като са разплатени 60,44 млн. евро, в т.ч. 33,96 

млн. евро финансиране по ОПРР; 

 ПО 6 са сключени 18 договора на обща стойност 13,39 млн. евро, в т.ч. 7,90 млн. 

евро финансиране по ОПРР,  като са разплатени 1,82 млн. евро, в т.ч. 1,07 млн. 

евро финансиране по ОПРР. 

 

Големи проекти  

По ОПРР са включени два големи проекта, по смисъла на чл. 100 от Общия 

Регламент 1303/2013.  

Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“: 

Големият проект по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“  е с 

бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда 

модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 

750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие Ръководителят на УО на 

ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект 

„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г. 

административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен 

големият проект. 

Основните дейности в обхвата на проекта са: 

 Доставка на медицински превозни средства  
В края на 2018 г. бяха подписани два договора за доставка на линейки за спешна 

медицинска помощ - Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 (РД-11-

425/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 185 бр. линейки 

за спешна медицинска помощ, (тип B) и Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-

02 (РД-11-426/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95 

броя линейки за интензивни медицински грижи, (тип C). В допълнение е сключен  

договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 (РД-11-244 /27.06.2019 г.) за доставка 

на 78 бр. медицински превозни средства (линейки) тип B със задвижване 4х4 с 

необходимото оборудване, който към 31.12.2020 г. е цялостно изпълнен. Регулярно се 

доставят линейки, които поетапно се регистрират и пускат в експлоатация, като до края 

на 2021 г. са доставени общо 358 бр. линейки по трите договора за доставка, с което 

същите са цялостно изпълнени. През 2021 г. обществена поръчка „Доставка на линейки 

за спешна медицинска помощ тип В с повишена проходимост“ е прекратена с решение 

на Възложителя, тъй като подадените за участие оферти не отговарят на предварително 

обявените условия за изпълнение. Със заповед на министъра на здравеопазването е 
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създадена работна група, която да преразгледа условията за участие и изискванията към 

участниците. 

 Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и 

медицинско и технологично обзавеждане 
Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-04 (№РД-11-464 от 

21.11.2019г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по 

обособена позиция № 4 „Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп 

комплект“. Договорът е изпълнен. 

Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-05 (№РД-11-476 от 

25.11.2019г.) с определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена 

позиция №3 „Хладилници“. Договорът е изпълнен. 

Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-06 (№РД-11-512 от 

19.12.2019г.) с определения за изпълнител по обособена позиция №2 „Специализирани 

медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи“. Договорът е 

изпълнен. 

Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-07 (РД-11-526/20.10.2020 

г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена 

позиция № 1 „Медицинско оборудване от недиагностичен тип“. Договорът е изпълнен, 

с което до края на отчетния период е доставено цялото предвидено по проекта 

медицинско оборудване и обзавеждане. 

Предстои сключване на договори за доставка на технологично обзавеждане. 

 Изпълнение на СМР 
До края на 2021 г. са сключени общо 42 договора за изпълнение на строителство 

за 90 обекта от 235 обекта, като през отчетния период са стартирали строително-

монтажните работи в 18 обекта и за 10 от тях СМР дейностите са завършени. Предстои 

сключване и изпълнение на договори за останалите 145 обекта. 

 

Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“: 

Проект „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ е вторият голям 

проект по ОПРР с конкретен бенефициент Столична община. По проекта се предвижда 

да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови 

трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на 

трафика. УО на ОПРР е изпратил проекта за независима оценка на качеството от 

JASPERS IQR. На основание чл. 102, ал. 1 от Регламент 1303/2013, Европейската 

комисия одобрява с мълчаливо съгласие голям проект. На 08.10.2018 г. проекта е 

одобрен. 

Извършени дейности до момента: 

1. Дейност: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" 

от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". 

Дейностите по СМР са изпълнени. Подписан е Акт 16 за обекта и е издадено 

разрешение за ползване № СТ-05-702 от 08.09.2020 г.  

2. Дейност: Компонент 5 „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. 

„Цар Борис“ III от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. 

„Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Г. Делчев“: На 

18.01.2021 г. е подписан договор с изпълнител „ВДХ“ АД. Съгласно офертата, срокът 
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за изпълнение на СМР е 730 дни или 24 месеца. Извършват се СМР дейности в 

съответствие с линейния график. Реконструкцията на трамвайното трасе е започнала на 

09.04.2021 г. и се изпълнява поетапно съгласно одобрен график.  

3. Дейност: „Надграждане на Интелигентната система за управление на 

трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално 

време“ са включени следните договори за: 

 „Доставка и монтаж на 220 електронни информационни табла“ и 

„Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с 

приоритет по обособени трамвайни трасета и главни транспортни коридори“ 

са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към 

момента е въведено в експлоатация.  

 Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за 

преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни 

коридори – Transit signal priority (TSP)“. Дейностите по договора са 

изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към 

момента е въведено в  експлоатация.  

 Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на 

спирки на обществен транспорт – Video surveillance system (VSS)“. 

Дейностите по посочения договор стартират едновременно със започване 

изпълнението на дейностите по Компонент 5 от проекта - „Реконструкция на 

трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от ухо „Съдебна палата“, без 

участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. “Цар Борис III“ и 

бул. “Г. Делчев” с цел минимизиране на възможността от компрометиране на 

изграденото видеонаблюдение. 

4.  Дейност: „Закупуване на 13 броя нови нископодови съчленени 

трамвайни мотриси“ 

Новите трамваи са пуснати в експлоатация временно по трамвайна линия №18, 

съгласно уведомление СОА18-ПП04-1 (370) от 15.11.2019 г.  

 Срокът  на ДБФП от 33 месеца е удължен на 69 месеца или новия срок е до 

21.11.2023 г. С подписване на допълнително споразумение е ревизиран и бюджета на 

проекта като общия размер  на инвестициите е 58 921 334,65 евро от които общия 

размер  на допустимите разходи е 50 693 761,49 евро. 


