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Настоящият доклад е от т. нар. „мини доклади“ през програмен период 20142020 г., които не съдържат раздели с допълнителна информация.
Информация за изменение на оперативната програма
В края на 2019 г. Управляващият орган (УО) инициира изменение на
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) с цел създаване на условия за
подобряване на нейното изпълнение и оптимизиране на етапните цели в рамката за
изпълнение на Приоритетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и
Приоритетна ос 5 (ПО 5) „Регионална социална инфраструктура“, както и включване на
нови допустими дейности, партньори и бенефициенти по Приоритетна ос 4 (ПО 4) –
„Регионална здравна инфраструктура“ и Приоритетна ос 7 (ПО 7) – „Регионална пътна
инфраструктура“ на ОПРР.
Изменението в програмата е предложено на основание на Решение за
изпълнение на Европейската комисия C (2019) 6163 от 16.08.2019 г. за определяне на
оперативните програми и приоритетите, чиито етапни цели са били постигнати
(Приоритетни оси 2, 3, 4, 6 и 7). Съответно за Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 5 на
ОПРР 2014-2020 е отчетено непостигане на заложените етапни цели за 2018 г., съгласно
което резерва по ПО1 и ПО5 следва да бъде преразпределен към приоритетни оси,
които са постигнали етапните цели за 2018 г. Съгласно решението на национално ниво
средствата от резерва трябва да се прехвърлят към приоритетни оси в рамките на
същата оперативна програма.
Изменението в програмата е одобрено от Комитета за наблюдение (КН) на
програмата на петнадесетото му заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., както и от
Министерския съвет на Република България през декември 2019 г. (Решение № 765 от
17 декември 2019 г.). С официално Решение C(2020) 2255 final от 15/04/2020 г. на ЕК е
получено одобрение на изменение (версия 6.1) на ОПРР 2014-2020.
Основните одобрени промени са:


Промени, свързани с преразпределяне на средства от резерва за изпълнение;



Промени в крайните стойности на индикаторите, свързани с преразпределяне на
резерва за изпълнение между приоритетните оси;



Промяна в териториалния обхват на инвестиционен приоритет „Градска среда“
по ПО 1 в случаите на финансиране изцяло с ФИ;



Промени в крайните стойности на индикаторите, които не са свързани с
преразпределяне на резерва за изпълнение между приоритетните оси;

Информация за публикувани процедури за БФП
В съответствие с одобрената индикативна годишна работна програма (ИГРП) за
предоставяне на БФП по ОПРР за 2019 г., през месец ноември 2019 г. беше обявена
процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в
периферните райони-3“. Конкретни бенефициенти по процедурата са 28 общини на
малки градове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено
развитие (НКПР) 2013-2025 г. Процедурата е с общ бюджет 9 554 574,35 евро и краен
срок за кандидатстване 27.03.2020 г. В рамките на процедурата през отчетния период
нe са подадени проектни предложения.
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В рамките на отчетния период бяха извършени изменения на ИГРП за 2019 г.,
които се изразяват в:
- удължаване крайният срок за кандидатстване по процедура „Регионални
пътища“;
- включване в ИГРП за 2019 г. на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“,
първоначално публикувана на 30.03.2018 г., с цел да бъдат поканени за кандидатстване
резервните общини за съответните услуги, за които не са подадени/одобрени проектни
предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване по
процедурата (01.10.2018 г.);
- промяна на срока за обявяване на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ – от
ноември 2019 г. на декември 2019 г., и съответно промяна на срока за кандидатстване
на резервните общини с проектни предложения по процедурата - до март 2020 г.;
Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма
През 2019 г. са приключени 186 проекта по договори за предоставяне на
БФП със стойност на изплатените средства 177 178 525,60 евро. Общо към края на
2019 г. приключилите проекти по програмата са 250 на стойност 207 193 664,20 евро.
През 2019 г. са проведени 3 присъствени заседания и 3 писмени процедури на
КН на ОПРР 2014-2020.
През 2019 г. УО на ОПРР е осъществил 1262 бр. предварителен контрол преди
верификация на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане
на договори и е регистрирал 437 бр. сигнали за нередности.
Мерки за информация и комуникация
В изпълнение на ГПД на ОПРР през 2019 г. са проведени 25 информационни
събития, включително 3 заседания на КН на ОПРР и 22 информационни дни, работни
срещи, заседания, семинари, конференции за бенефициенти и широката общественост,
в Пловдив, Ловеч, Бургас, Смолян, Разград, Търговище и София, в които са взели
участие над 2190 човека от целевите групи на ОПРР 2014-2020 г.
През 2019 г. са изработени и доставени 16 артикула – 3850 бр. рекламни
материали и сувенири.
Изпълнение на приоритетните оси
По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ през
2019 г. общините – бенефициенти подадоха пред Междинните звена общо 86 проектни
предложения. През отчетния период бяха сключени 16 договора за предоставяне на
БФП в размер на 26 027 543,73 евро. Към 31.12.2019 г. по Приоритетна ос 1 са
сключени 157 договора за предоставяне на БФП (вкл. сключено споразумение с Фонд
на фондовете) в размер на БФП 694 548 277,03 евро (83% от бюджета на приоритетната
ос).
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По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ през отчетния период по процедура BG16RFOP0012.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ са сключени 32 договора на
обща стойност на БФП в размер на 16 839 943,95 евро. Общо по трите процедури по
Приоритетна ос 2 са сключени 202 договора на стойност на БФП 95 458 272,21 евро
(90% от бюджета на приоритетната ос).
По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ през
отчетния период няма подадени проектни предложения и сключени договори за
предоставяне на БФП. Общо по трите процедури по Приоритетна ос 3 са сключени 58
договора на стойност на БФП 109 189 033,24 евро (95% от бюджета на приоритетната
ос).
По Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ през 2019 г. се
реализира процедура BG16RFOP001-4.001 „Подкрепа за развитие на системата за
спешна медицинска помощ“ (СМП) с един конкретен бенефициент - Министерство на
здравеопазването. Процедурата предвижда модернизация на системата за СМП в
България чрез подаването на голям проект по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС)
№1303/2013 г. Проектът обхваща 237 обекта от системата на СМП и включва
интервенции в инфраструктурата им чрез строителство (включително на нови сгради),
реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания
до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство;
модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане и
закупуване на 400 броя съвременни медицински превозни средства (линейки),
осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП. Договорът е на стойност на
БФП 83 597 313 евро.
По Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ през отчетния
период по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ бяха сключени 20 договора на
стойност на БФП 14 244 098,95 евро. Общо към 31.12.2019 г. по двете процедури по
Приоритетна ос 5 са сключени 79 договора на стойност на БФП 41 974 236,41 евро
(83% от бюджета на приоритетната ос).
По Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ през отчетния период по
процедурата „Развитие на туристически атракции“ бяха сключени 2 договора на
стойност на БФП 7 674 864,29 евро.
По Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ в рамките на
отчетния период бяха сключени 4 договора на стойност на БФП в размер на 12 644
856,15 евро. Към 31.12.2019 г. по процедура „Регионални пътища“ по Приоритетна ос 7
са сключени общо 29 договора за предоставяне на БФП в размер на 192 769 768 евро
или 99% от бюджета ѝ.
По Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ към 31.12.2019 г. са сключени 73
договора за предоставяне на БФП в размер на БФП 49 824 131,76 евро (95% от бюджета
на приоритетната ос).
Обобщение на оценките
През 2019 г. не са извършвани оценки на изпълнението на ОПРР, съгласно
Плана за оценка на програмата.
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Укрепване на капацитета на УО и на бенефициентите по ОПРР
През отчетния период, за укрепването и засилването на административния
капацитет, 53 експерти от УО на ОПРР са взели участие в общо 26 бр. обучения в
страната и чужбина. УО на ОПРР организира и проведе работни срещи/обучения за
повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти на програмата, на които са
обучени 776 служители на бенефициентите.
Доклад за използването на финансовите инструменти
С подписаните на 20.09.2018 г. Оперативни споразумения между ФМФИБ и
Фондовете за градско развитие е разпределен целият ресурс от ОПРР за изпълнение на
финансови инструменти в размер на 180,6 млн. eвро чрез три регионални фонда както
следва:


ФГР за гр. София (ФГР София) с размер на финансовия ресурс 44,7
милиона евро;
 ФГР за Северна България (ФГР Север) с размер на финансовия ресурс
66,6 милиона евро и
 ФГР за Южна България (ФГР Юг) с размер на финансовия ресурс 69,3
милиона евро.
През 2019 г. на проведените заседания на Инвестиционните комитети на трите
фонда за градско развитие ФГР Север, ФГР София и ФГР Юг са одобрени общо 32
проекта на стойност 48,4 млн. евро, вкл. 27,4 млн. евро средства по ОПРР.
Общата стойност на подписаните 25 договора за кредитно финансиране от 3-те
ФГР е 34 236 652,67 евро, от които средства от ОПРР в размер на 19 092 771,59 евро
(съответно 16 248 710,85 евро кредитно финансиране по ПО1 и 2 844 060,74 евро по
ПО6).
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
големия проект. Основните дейности в обхвата на проекта са:


Доставка на медицински превозни средства

Подписани са договори за доставка на общо 358 бр. линейки. Регулярно се
доставят линейки, които поетапно се регистрират и пускат в експлоатация, като до края
на 2019 г. са доставени общо 132 бр. линейки.
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Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и
медицинско и технологично обзавеждане



Изпълнение на СМР

През 2019 г. са съгласувани разрешителните за строеж за всичките 235 обекта, за
които е предвидено изпълнение на СМР в обхвата на проекта. Публикувани са
процедурите по ЗОП за изпълнение на СМР дейностите (ремонт, реконструкция и
изграждане на спешните центрове) по проекта. Открити са процедури по възлагане на
обществени поръчки за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на
извънболничните структури на спешната помощ на територията на страната. Всички
обекти в обхвата на проекта са разделени в 6-те района на страната.
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.
В рамките на проекта е сключен договор за изпълнение на дейност:
„Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул.
"К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Изпълнението на СМР е почти
пред завършване.
Другият компонент от проекта е „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". Предстои
обявяване на процедура за избор на изпълнител по ЗОП.
Договорът за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси е
подписан на 29.01.2019 г. Доставени са първият и вторият трамваи – на 10 ноември и на
11 декември 2019 г.
Дейностите по сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на 220 броя
електронни информационни табла“ и дейностите по сключен 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)“ са
изпълнени.
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