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Общ преглед на изпълнението на ОПРР (1)
01.01.2007 г. – 30.11.2011г.

 Публикувани 43 схеми
за предоставяне на
БФП на обща стойност
3,013 млрд. лева или
96 % от бюджета на
ОПРР (3,131
млрд.евро)

118 млн.
лв.;
4%

Обща стойност на публикуваните
схеми (в лв.)
Наличен свободен ресурс по ОПРР
(в лв.)

 Брой подадени
проектни
предложения – 1653

3,013 млрд.
лв.;
96 %

Общ преглед на изпълнението на ОПРР (2)
01.01.2007г. – 30.11.2011г.
 Общ брой сключени
договори – 703
 Общ размер на
предоставената БФП–
2,026 млрд. лв. или
65 % от бюджета на
ОПРР
 Общ размер на
плащанията по договори
- 574 млн. лв. или 28 %
от размера на
договорираните
средства и 18 % от
бюджета на ОПРР

Общ размер на предоставената
безвъзмездна финансова помощ (в
лева)

1,105
млрд. лв;
35%

Наличен финансов ресурс за
договаряне (в лева)

2,026
млрд. лв.;
65%

ПРЕДСТОЯЩИ ДОГОВОРИ ДО КРАЯ НА 2011г.
Millions

 Предстои сключване на 48
договора – реконструкция
и оборудване на общински
лечебни заведения,
заведения,
рехабилитация и
реконструкция на I и IIII-кл.
кл.
пътища,
пътища,
деинституционализация
 Общ брой сключени
договори до края на месец
декември 2011 г. – 751
 Общ размер на
предоставената
безвъзмездна финансова
помощ до края на 2011 г. –
2,245 млрд.
млрд. лв.
лв. или 72 %
от ОПРР
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ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.11.2011г. (1)
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ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.11.2011г. (2)
Изплатени средства по райони на ниво NUTS 2
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УСВОЯЕМОСТ НА СРЕДСТВАТА ПО ПЕРИОДИ
Изплатени средства в млн. лв по периоди
574
600
500
301

400

212

300
200

61

100
0
01.1.200731.12.2009

01.01.201031.12.2010

01.01.201130.11.2011

ОБЩО01.01.200730.11.2011

Изпълнение на приоритетна ос 1 в рамките на агломерационните
ареали (млн.евро) към 30.11.2011г.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ (1)
 Брой приключили проекти по приоритетни оси

– общо 139 бр.
Приоритетна ос 1 – 26 бр. (образователна,
социална и културна инфраструктура,
превенция на свлачища)
Приоритетна ос 2 – 20 бр. (общинска пътна
инфраструктура)
Приоритетна ос 4 – 82 бр. (образователна
инфраструктура и превенция на свлачища)
Приоритетна ос 5 – 11 бр. (техническа помощ)

Приоритетна ос 1
 брой ремонтирани/реконструирани сгради на
образователна инфраструктура – 89 сгради

 брой ремонтирани/реконструирани сгради на
социална инфраструктура – 5 сгради

 брой ремонтирани/реконструирани сгради на
културна инфраструктура – 15 сгради

 население, повлияно от обновените сгради на
образователна, културна инфраструктура –
536 000 души

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ (2)
Приоритетна ос 1
 Население, облагодетелствано от
укрепване на свлачища – 89 000 души
Приоритетна ос 2
 Километри
рехабилитирани/реконструирани
общински пътища – 162 км

Приоритетна ос 4
 Брой ремонтирани/реконструирани
сгради на образователна
инфраструктура – 116 сгради
 Население, повлияно от обновените
сгради на образователна
инфраструктура – 506 082 души
 Площ на укрепени или с изградена
контролно-измервателна система
свлачища – 311 805 кв. м.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ (3)
Приоритетна ос 5 /основни резултати/

 Изготвена средносрочна междинна оценка по ОПРР
 Извършен анализ на потребностите за програмиране на регионалното






развитие за програмен период 2014-2020г.; разработени варианти и
модели за регионално програмиране, разпределение на задачите по
програмирането;
Изработени и поставени над 250 билборда, с 6 визии, на територията на
цялата страна
Изработени и разпространени на информационни и рекламни материали
за ОПРР
Осъществено логистично и техническо обезпечаване на конференции,
информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи
реализацията на ОПРР и текущата работа по нея
Предоставени специализирани юридически услуги на УО на ОПРР

ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В
БЪЛГАРИЯ
Проект “Деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания” –
инициатива на ОПРР и ОПРЧР
ОПРЧР - 27 млн.лв. за изработване на анализ на ситуацията и осигуряване на услуги.
ОПРР – на 26.01.2011г. обявена схема „Подкрепа за деинституционализация на
социални институции предлагащи услуги за деца в риск” - 107 млн.лв. за изграждане
на подходяща инфраструктурата, в която ще се предоставят разработените услуги в
общността с конкретни бенефициенти - 62 общини в градските ареали, съгласно
Националната карта на планираните резидентни грижи.
Обявени. 3 срока за кандидатстване:
 Срок 1 до 30.06.2011 - подадени и одобрени 26 проекта на стойност 32 млн. лв.;
 Срок 2 до 30.09.2011 – подадени 32 проектни предложения, в процес на оценка;
 Срок 3 до 17.04.2012 - предстоящ
Схема «Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и
здравни заведения в градските агломерации”- конкретен бенефициент MЗ, изпълнява
се 1 проект за 8 ДМСГД на стойност 10 млн. лв.

Съвместна европейска инициатива за устойчиви
инвестиции в градските райони (JESSICA) в България
7 октомври 2010 г. – Народното Събрание ратифицира Финансово
споразумение с ЕИБ за създаване на Холдингов фонд
19 октомври 2010 г. – влeзe в сила финансовото споразумение по JESSICA
Срок – 3 години;
години; Размер на финансовия ресурс по JESSICA - 61,2 млн. лева
15 декември 2010 г. – първо заседание на Инвестиционния съвет
31 март 2011г. - публикувана покана за заявяване на интерес за избор на ФГР
22 ноември 2011 г. – Инвестиционният съвет одобри Оперативното
споразумение с ФГР за 6-те големи града - 36,7 млн. лева
Предстоят преговори за сключване на оперативно споразумение с ФГР за
София – 24,5 млн. лева.
Изготвена е пренотификционна форма и предстои пренотификация на JESSICA
за държавни помощи.

JASPERS В ПОДКРЕПА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В
ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ
 Проект за интегриран градски транспорт на Община Бургас






Голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) №1083/2006
Общ размер – 131 млн. лева, размер на БФП по ОПРР - 101 млн. лева
Сключен договор с УО на 23.11.2010
Одобрен от ЕК на 16.08.2011

Проект за интегриран градски транспорт на София
Голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) №1083/2006
Общ размер – 122 млн. лева, размер на БФП по ОПРР – 98 млн. лв.
Изпратен на ЕК за одобрение на 26.07.2011
Сключен договор с УО на 23.08.2011
 Подкрепа за интегриран транспорт за останалите пет големи града
 Подготовка на проектите на общините Плевен, Стара Загора, Пловдив,
Варна, Русе по линия на техническа помощ по ОПРР
 Звено за подпомагане изпълнението на проектите за интегриран градски
транспорт към УО
 15.11.2011 - обявена схема на стойност 204 млн. лв.
 Срок за кандидатстване – 15 март 2012 г.

Подкрепа за рехабилитация/реконструкция на
второкласни и третокласни пътища

Конкретен бенефициент – АПИ
Общ размер на средствата - 501 млн.лв.
 Сключени 29 договора на обща
стойност - 344 млн. лв.
 Одобрени за финансиране нови 15
проекта от етап 4 на СРИП на обща
стойност 155 млн. лв.
Индикатори за изпълнение на СРИП
 Реконструирани и рехабилитирани
пътища второкласна пътна мрежа –
183,76 км;
 Реконструирани и рехабилитирани
пътища третокласна пътна мрежа –
476,13 км

Подкрепа за социално-уязвимите групи по ОПРР
Пилотен
модел за осигуряване на съвременни социални жилища на
територията на общини от градските ареали, на база оценка и избор на
проектни идеи от експертна работна група, създадена към МС
Условия за изпълнение на проектите:
Осигуряване на интегриран подход - интервенции за жилищно
строителство в съчетание с интервенции в областта на образование,
здравеопазване, социално приобщаване и заетост (комбинация от
мерки по ОПРР и ОПРЧР)
Физическото местонахождение на жилищното строителство да не води
до сегрегация, изолация и изключване на маргинализираните
общности
30.08.2011 – обявена схема BG161PO001/1.2-02/2011
„Подкрепа за
осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение”
 Финансов ресурс - 16 млн. лева
 Конкретни бенефициенти - общините Бургас, Видин, Девня и Дупница
(резерви - общините Варна, Пещера и Тунджа)
 Срок за кандидатстване – 01.03.2012 г.

СРЕЩАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ (1)

Затруднения:
Пропуски/слабости при провеждане на тръжните процедури от страна на
бенефициентите
Предприети мерки:
 Извършена повторна проверка/последващ контрол на проведените тръжни процедури
от бенефициентите – проверени процедури по 190 договора за БФП, регистрирани 60
сигнала за нередности свързани предимно с:
- въведени дискриминационни критерии;
- неправомерно разделяне на поръчки с цел преминаване на по-лека процедура;
- неправилно намаляване на крайния срок за получаване на оферти;
- нарушения и грешки при формулиране на критерии за подбор,
показатели за оценка;
- нарушения в работата на оценителните комисии;
- конфликт на интереси
Укрепване на административния капацитет на УО – с изменение на Устройствения
правилник на МРРБ (ПМС 289/20.10.2011г.) е увеличена числеността на УО с 10
допълнителни бройки за предварителен/последващ контрол върху процедурите за
възлагане на ОП, както и за администриране и докладване на нередности

СРЕЩАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ (2)

Затруднения:
 Необходимост от подобряване качеството
инфраструктурните проекти от бенефициентите

на

физическото

изпълнение

на

Предприети мерки:
 Разработени методически указания относно определяне на размера на финансови
корекции за нарушения при изпълнението на проекти, съфинансирани по ОПРР,
утвърдени от министъра на РРБ на 08.07.2011 г.;
Обявена на 17.05.2011г. процедура по ЗОП за избор на външни изпълнители
(специализирани фирми) за оказване на експертна помощ на УО при проверките на място
по отношение на качеството на изпълнение и съответствие със стандартите за качество
(инвеститорски контрол), сключен договор на 14 ноември 2011 г. за една от
обособените позиции, обхващаща проектите за рехабилитация на пътна мрежа,
подобряване на градската среда и градски транспорт;
В началото на 2012г. предстои обявяване на процедура по реда на ЗОП и избор на
изпълнители за инвеститорски контрол и за останалите обособени позиции, обхващащи
други типове проекти по програмата – подобряване на туристически атракции, превенция
от наводнения и свлачища, образователна, културна и социална инфраструктура.

УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
 На 21.01.2011г
21.01.2011г. е сключен договор с
предмет:
предмет: „Разработване на специфично
обучение по операции за бенефициенти
и консултиране по разработване и
изпълнение на проекти по ОПРР”
 Проведени 50 обучения по схеми за
БФП по ОПРР
 Обучени 681 представители на
бенефициентите
 Проведени 4 учебни пътувания за
осигуряване на обмяна на опит
 Участвали в учебните пътувания – 48
представители на бенефициентите

Удовлетвореност от обученията – максимална
оценка 7
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Съдържание

Обучители

Организация

 Избран изпълнител по реда на ЗОП,
ЗОП, предстои сключване на договор за „Изготвяне
на планове за действие за укрепване на административния капацитет на
бенефициентите на ОПРР” - провеждане на изследване на бенефициентите на
ОПРР,
ОПРР, включващо анализ и оценка на административния,
административния, техническия и финансов
капацитет на бенефициентите
 Предстои през 2012г
2012г. изготвяне на планове за действие за укрепване на капацитета
на бенефициентите

ДЕЙСТВИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (1)



8 официални церемонии по
подписвания на договори по схеми
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ



2 координационни срещи на тема
интегриран градски транспорт в
седемте големи града



Работна среща с бенефициенти на
тема „Актуализираните указания във
връзка с изпълнението на договори
за безвъзмездна финансова помощ
по ОПРР”



Пресконференция за представяне на
обновената интернет страница на
програмата

ДЕЙСТВИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (2)
Изпълнени

4 договора за изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на
ОПРР;

2 договора за изработване и разпространение на информационни и рекламни
материали;

1 договор за оптимизиране на функциалността и актуализация на дизайна на
www.bgregio.eu

В процес на изпълнение

7 рамкови споразумения за логистично и техническо обезпечаване на
конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия;

4 договора с медии целящи популяризиране на изпълнението на програмата;
1 договор за изработване и разпространение на информационни материали

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Главен директор на ГД “Програмиране на регионалното развитие”
Ръководител на УО на ОПРР
1 декември 2011г., к.к.Пампорово
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu

