СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3 РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.001
„КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“

1

Министерство
на културата

Наименование на
операцията
(Operation name)

Реконструкция и
модернизация на
НУИ „Добри
Христов"-гр.Варна

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Училището
осигурява
професионална подготовка и
обучение
в
областта
на
изкуството и културата. То има
своя специфика, която му
отрежда статут на културен
институт
с
основно
предназначение да осигурява
професионалната подготовка и
обучение
в
областта
на
изкуствата и културата. От
съществено
значение
за
изпълнението на специфичните
функции на това училище е
подобряване на материалната
му база чрез създаване на
модерни и безопасни условия за
обучение. Интервенциите по
проекта включват цялостно
обновяване
на
училището,

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

11.04.16

11.04.18
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общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

№

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

Дата на актуализация: 02/03/2017

Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing
rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

3 662 672.91

85%

Варна

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

051
Образователна
инфраструктура в областта
на училищното
образование
(основно и
общо средно
образование)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the
list of
operations)
11.04.16

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

включително
прилежащите
дворни пространства и доставка
и монтаж на оборудване и
обзавеждане, както и мерки,
свързани с подобряване на
достъпа на хора с увреждания
до
сградата.Проектното
предложение
допринася за
изпълнението на Стратегията на
ЕС за Дунавския регион, чрез
насърчаване на развитието на
културата в региона и по-добро
образование.
Проектното
предложение
включва всички необходими
дейности
за
цялостна
модернизация/обновяване
на
спортно
училище
„Георги
Бенковски”, гр. Варна, в т.ч.
ремонт и реконструкция за
въвеждане
на
мерки
по
енергийна
ефективност
и
осигуряване достъпа на хора с
увреждания
до
сградите,
обезпечаване с необходимото
оборудване за модернизиране
на образователния процес, както
и
за
обезпечаване
на
нормалното функциониране на
образователната институция.
Проектът има за цел да се
създадат условия за предлагане
на
модерна
образователна
услуга
в
сферата
на
фолклорното изкуство - народни

2

Министерство
на младежта
и спорта

Ремонт и
реконструкция за
въвеждане на
мерки по енергийна
ефективност за
спортно училище
„Георги
Бенковски”, гр.
Варна

3

Министерство
на културата

Реконструкция и
нова многофункционална зала на
НУФИ "Филип
Кутев“ - гр. Котел

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

09.09.2016

09.03.2018

03.10.2016

03.10.2018
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общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

№

Наименование на
операцията
(Operation name)

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing
rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

2 700 600.00

85%

Варна

България

051
Образователна
инфраструктура в областта
на училищното
образование
(основно и
общо средно
образование)

09.09.2016

3 769 481.09

85%

Котел

България

051
Образователна
инфраструктура в областта
на училищното

03.10.2016

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the
list of
operations)

4

Министерство
на младежта
и спорта

Ремонт и
реконструкция за
въвеждане на
мерки по енергийна
ефективност за
спортно училище
„Майор Атанас
Узунов”и
общежитие, гр.
Русе

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

танци и изпълнителски профил
(народни инструменти и пеене).
Обновяването
на
образователната
инфраструктура и повишаване
на нейната привлекателност
сред учениците чрез обновяване
на
материалната
база,
осигуряване на съвременно
оборудване и обзавеждане на
учебното заведение
Проектното
предложение
включва всички необходими
дейности
за
цялостна
модернизация/обновяване
на
спортно училище „Майор Атанас
Узунов”и общежитие, гр. Русе,
включително
ремонт
и
реконструкция за въвеждане на
мерки по енергийна ефективност
и осигуряване достъпа на хора с
увреждания
до
сградите.
Проектът е насочен към
подобряване
на
образователната
инфраструктура, която има
едновременно регионално и
национално
значение,
предоставяща квалификация и
умения на учащите се, свързани
с условията на пазара на труда,
но същевременно и към
подкрепа
на
обекти
на
образователната
инфраструктура за учащи в

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

№

Наименование на
операцията
(Operation name)

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing
rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the
list of
operations)

образование
(основно и
общо средно
образование)

27.02.2017

27.08.2018

-3-

3 081 000.00

85%

гр.Русе;

България

051
Образователна
инфраструктура в областта
на училищното
образование
(основно и
общо средно
образование)

27.02.2017

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

неравностойно
положение,
приоритизирани на национално
ниво. Освен значението си за
Русенска
област
спортно
училище „МАйор Атанас Узунов”
е
неразделна
част
от
националната
система
на
физическото
възпитание
и
спорта в България. Този тип
училища са основни звена за
подготовка на елитни спортисти
и подобряването на условията в
тях ще допринесе за създаване
на привлекателна и безопасна
среда за развитие на таланта на
най-добрите състезатели от
спортния резерв на страната.
Мерките
за
енергийна
ефективност по отношение на
сградния фонд ще спомогнат за
адаптиране на образователната
инфраструктура към очакваните
климатични изменения и ще
отговарят на нуждите за
енергийно
обновяване
на
сградния фонд. С реализацията
на мерките по подобряване на
достъпа за хора с увреждания
до сградата на училището, ще се
повишат
значително
възможностите на децата и
хората
със
затруднена
мобилност в съответствие с
Дългосрочната
национална
стратегия за заетост на хората с
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общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

№

Наименование на
операцията
(Operation name)

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing
rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the
list of
operations)

Министерство
на младежта
и спорта

Ремонт и
реконструкция за
въвеждане на
мерки по енергийна
ефективност и
осигуряване
достъпа на хора с
увреждания до
сградите на
спортно училище
"Генерал Владимир
Стойчев" и
общежитие, гр.
София

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

увреждания 2011-2020 г. и с
Конвенцията за правата на
хората с увреждания. Това е
предпоставка за социалното им
включване и борба с изолацията
на тази група от обществото.
Министерство на младежта и
спорта е отговорна институция
за управлението на проекта и
осигуряване
на
качествено
изпълнение
на
заложените
дейности.
Проектното
предложение
включва всички необходими
дейности
за
цялостна
модернизация/обновяване
на
спортно
училище
"Генерал
Владимир
Стойчев"
и
общежитие, гр. София, , в т.ч.
ремонт и реконструкция за
въвеждане
на
мерки
по
енергийна
ефективност
и
осигуряване достъпа на хора с
увреждания
до
сградите,
обезпечаване с необходимото
оборудване за модернизиране
на образователния процес, както
и
за
обезпечаване
на
нормалното функциониране на
образователната
институция.
Проектът е насочен към
подобряване
на
образователната
инфраструктура, която има
едновременно регионално и

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

27.02.2017

27.08.2018
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общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

5

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

№

Наименование на
операцията
(Operation name)

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing
rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

910 200.00

85%

гр.София;

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

051
Образователна
инфраструктура в областта
на училищното
образование
(основно и
общо средно
образование)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the
list of
operations)

27.02.2017

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

национално
значение,
предоставяща квалификация и
умения на учащите се, свързани
с условията на пазара на труда,
но същевременно и към
подкрепа
на
обекти
на
образователната
инфраструктура за учащи в
неравностойно
положение,
приоритизирани на национално
ниво. Освен значението си за
областта спортното училище е
неразделна
част
от
националната
система
на
физическото
възпитание
и
спорта в България. Този тип
училища са основни звена за
подготовка на елитни спортисти
и подобряването на условията в
тях ще допринесе за създаване
на привлекателна и безопасна
среда за развитие на таланта на
най-добрите състезатели от
спортния резерв на страната.
Мерките
за
енергийна
ефективност по отношение на
сградния фонд ще спомогнат за
адаптиране на образователната
инфраструктура към очакваните
климатични изменения и ще
отговарят на нуждите за
енергийно
обновяване
на
сградния фонд. С реализацията
на мерките по подобряване на
достъпа за хора с увреждания
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общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

№

Наименование на
операцията
(Operation name)

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing
rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the
list of
operations)

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

до сградата на училището, ще се
повишат
значително
възможностите на децата и
хората
със
затруднена
мобилност в съответствие с
Дългосрочната
национална
стратегия за заетост на хората с
увреждания 2011-2020 г. и с
Конвенцията за правата на
хората с увреждания. Това е
предпоставка за социалното им
включване и борба с изолацията
на тази група от обществото.
Министерството е отговорна
институция за управлението на
проекта и осигуряване на
качествено
изпълнение
на
заложените дейности.
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общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

№

Наименование на
операцията
(Operation name)

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing
rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the
list of
operations)

Operation
name

1

MINISTRY
1
OF
CULTURE

Reconstruction
and
modernization of
the National
School of Arts
"Dobri Hristov" city of Varna

2

MINISTRY
2
OF
YOUTH AND
SPORT

Construction
and
reconstruction
for input energy
efficiency
measures for the
Sports School
"Georgi
Benkovski"
Varna

Operation summary

The school provides professional
training and education in the arts
and culture fields. It has its own
specificity, which gives it the status
of a cultural institution with primary
purpose to provide professional
skills training in the fields of arts and
culture. Essential for meeting the
specific functions of this school is
improving its material base through
creation of modern and safe
conditions for education. The
project's activities include complete
renovation of the school, including
the yard and supply and installation
of equipment and facilities, and
measures to improve the access of
people with disabilities to the
building.
The project proposal includes all
activities
necessary
for
comprehensive modernization /
renovation
of
the
"Georgi
Brenkovski" sports school in the
Varna,
including
repair
and
reconstruction of introducing energy
efficiency measures and ensure
access for persons with disabilities
to buildings, securing the necessary
equipment to modernize the
educational process and for
ensuring the proper functioning of

Operation
end date

Total eligible
expenditure in
BGN

Beneficiary
name

LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME "REGIONS IN GROWTH" 2014-2020,
PRIORITY AXIS 3 REGIONAL EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE
INFORMATION FOR GRANT AWARDED UNDER PROCEDURE BG16RFOP001-3.001 "CULTURE AND SPORT IN SCHOOL"

11.04.2016

11.04.2018

3 662 672.91

09.09.2016

09.03.2018

2 700 600.00

Operation
start date

-8-

Union cofinancing
rate
85%

85%

Location of
operation

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the
list of
operations

Varna

Bulgaria

051

11.04.16

Varna

Bulgaria

051

09.09.2016

Operation summary

Operation
end date

Total eligible
expenditure in
BGN

Beneficiary
name

Operation
name

03.10.2016

03.10.2018

3 769 481.09

85%

Kotel

Bulgaria

051

27.02.2017

27.08.2018

3 081 000.00

85%

Ruse

Bulgaria

051

Operation
start date

Union cofinancing
rate

Location of
operation

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the
list of
operations

the educational institution.
3

MINISTRY
3
OF
CULTURE

Reconstruction
and a new
multipurpose
hall of the
National School
of Folk Arts
"Philip Kutev" town of Kotel

4

MINISTRY OF
YOUTH AND
SPORT

Construction
and
reconstruction
for input energy
efficiency
measures for the
Sports School
"Major Atanas
Uzunov" and a
dormitory, Ruse

The National School of Folk Arts
provides professional training and
education in the field of folk arts.
Essential for meeting the specific
requirements of the school is
improving its material base through
creation of modern and safe
conditions for education. The
project's goals include complete
renovation of both the school and
the yard, new multiuse hall, supply
and installation of equipment and
facilities and measures to improve
the access of people with disabilities
to the building.
The project proposal includes all
activities
necessary
for
comprehensive modernization /
renovation of "Major Atanas Uzunov"
sport school and a dormitory, Ruse,
including
the
repair
and
reconstruction for implementing
energy efficiency measures and
securing access for persons with
disabilities to the buildings of the
"Major Atanas Uzunov" and a
dormitory, Ruse. The project is
focused at improving the educational
infrastructure that has both regional
and national importance, providing
students with knowledge and skills
related to labor market conditions. It
also
includes
measures
for
improving educational infrastructure
for disadvantaged students, which is
nationally prioritized. Besides its
importance in the region of Ruse
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03.10.2016

27.02.2017

MINISTRY OF
YOUTH AND
SPORT

Repair and
reconstruction
for implementing
energy

Operation summary

"Major Atanas Uzunov" sports
school is an integral part of the
national
system
of
physical
education and sport in Bulgaria. This
type of schools are the basic units
for preparation of elite athletes and
improved conditions will contribute
to creating an attractive and safe
environment for developing the
talents of the best athletes from the
sports "reserve" of the country.
Energy efficiency measures of the
buildings will help to adapt the
educational infrastructure to the
expected climate change and meet
the requirements for energy
renovation
of
buildings.
Implementation of measures for
improved access for people with
disabilities to the school building will
significantly
increase
the
opportunities for children and people
with impaired mobility to study and
work in the education and will come
in-line with The long-term national
strategy for employment of people
with disabilities 2011-2020, and the
Convention on rights of persons with
disabilities. This is a prerequisite for
social inclusion and combat the
isolation of this group of society.
Ministry of Youth and Sports is the
institution responsible for the project
management
and
quality
implementation of planned activities.
The project proposal includes all
activities
necessary
for
comprehensive modernization /
renovation of "General Vladimir

Operation
start date

27.02.2017

Operation
end date

Total eligible
expenditure in
BGN

Beneficiary
name
5

Operation
name

27.08.2018

910 200.00

- 10 -

Union cofinancing
rate

85%

Location of
operation

Sofia

Country

Bulgaria

Category of
intervention

051

Date of last
update of the
list of
operations

27.02.2017

efficiency
measures and
securing access
for persons with
disabilities to
the buildings of
the "General
Vladimir
Stoychev"
sports school
and a dormitory,
Sofia

Operation summary

Operation
start date

Operation
end date

Stoychev" sports school and a
dormitory, Sofia, including the repair
and reconstruction for implementing
energy efficiency measures and
securing access for persons with
disabilities to the buildings of the
school, securing the necessary
equipment to modernize the
educational process and for
ensuring the proper functioning of
the
educational
institution.
The project is aimed at improving the
educational infrastructure that has
both
regional
and
national
importance, providing training and
skills of students related to
conditions in the labor market, but
also to support projects educational
infrastructure for disadvantaged
students, prioritized nationally.
Besides its importance for the
district sports school "General
Vladimir Stoychev " is an integral
part of the national system of
physical education and sport in
Bulgaria. This type of schools are
the basic units for preparation of
elite
athletes
and
improved
conditions will contribute to creating
an attractive and safe environment
for developing the talents of the best
athletes from the sports "reserve" of
the country. Energy efficiency
measures of the buildings will help
to
adapt
the
educational
infrastructure to the expected
climate change and meet the
requirements for energy renovation
of buildings. Implementation of
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Total eligible
expenditure in
BGN

Beneficiary
name

Operation
name

Union cofinancing
rate

Location of
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measures for improved access for
people with disabilities to the school
building will significantly increase
the opportunities for children and
people with impaired mobility to
study and work in the education and
will come in-line with the long-term
national strategy for employment of
people with disabilities 2011-2020,
and the Convention on rights of
persons with disabilities. This is a
prerequisite for social inclusion and
combat the isolation of this social
group. Ministry of Youth and Sports
is responsible for the project
management
and
quality
implementation of the activities.
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