СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.004
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ“
Дата на актуализация: 07/09/2017

Наименование на
бенефициента

Наименование на
операцията

Агенция "Пътна
инфраструктура”

Подобряване на
административни
я капацитет на
Агенция „Пътна
инфраструктура“
с цел успешно
изпълнение на
проектите по
приоритетна ос 7
„Регионална
пътна
инфраструктура“
на ОПРР 20142020 г.

Начална
дата и
крайна
дата на
проекта

Кратко описание на проекта

Проектното предложение е пряко свързано с повишаване
на административния капацитет на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ) с цел успешно изпълнение на
проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна
инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. АПИ е конкретен
бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж
2014-2020 г. и се предвижда в рамките на приоритетната
ос да се изпълнят проекти за рехабилитация и
реконструкция на пътища на обща стойност над 380 млн.
лева. Към настоящия момент са сключени договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
Управляващия орган на ОПРР за първите 15 проекта.
Общата индикативна стойност ан строителството е 151
млн. лева без ДДС. За успешното изпълнение на
проектите и усвояване на предвидените средства по
приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на
ОПРР 2014-2020 е необходимо подобряване на
административния капацитет на АПИ по два основни
начина - чрез осигуряване на специализирани помещения
под наем за съхранение на цялата документация и чрез
повишаване на знанията, уменията и квалификацията на
служителите.
АПИ разполага с необходимия административен,
финансов и оперативен капацитет, който да гарантира
изпълнението на финансовия план по отношение на
резултати/продукти/услуги, план за финансиране и краен
срок за изпълнение.
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общо
допустими
разходи

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

Място на
изпълнение

1 013 813.30

85%

гр.София

Държава

Категории на
интервенция

Дата на
последна
актуализация

България
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11.10.2016

LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME "REGIONS IN GROWTH" 2014-2020,
PRIORITY AXIS 8 TECHNICAL ASSISTANCE
CONTRACT INFORMATION FOR AWARDED GRANT UNDER PROCEDURE BG16RFOP001-8.004
"THE BUDGET LINE FOR ROAD INFRASTRUCTURE AGENCY"

Beneficiary
name

"Road
infrastructure"
Agency

Operation name

Operation summary

Improving the
administrative
capacity of the "Road
infrastructure" Agency
in order to
successfully
implement the projects
under Priority Axis 7
"Regional
Infrastructure" OPRD
2014-2020

The project proposal is directly related with increasing
the administrative capacity of the Road Infrastructure
Agency (RIA) for the successful implementation of the
projects under Priority Axis 7 "Regional Infrastructure"
OPRD 2014-2020. RIA is a beneficiary under the
Operational Programme "Regions in growth'' 2014-2020,
and within the priority axis is expected to implement
projects for rehabilitation and reconstruction of roads
with total amount over 380 million BGN. At present, grant
contracts were signed with the Managing Authority of
OPRD for the first 15 projects. The total indicative value
of construction is 151 million BGN VAT excluded. For the
successful implementation of the projects and using the
funds provided for under Priority Axis 7 "Regional
Infrastructure" OPRD 2014-2020 is necessary to improve
the administrative capacity of RIA in two main ways - by
providing specialized rooms for rent to store all
documentation and by increasing the knowledge, skills
and qualifications of employees.
RIA has the administrative, financial and operational
capacity to ensure the implementation of the financial
plan in terms of results / products / services financing
plan and a deadline for implementation.

Operation
start date
and
operation
end date
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Total eligible
expenditure in
BGN

Union
co-financing rate

Location of
operation

1 013 813.30

85%

Sofiya

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the
list of
operations

Bulgaria

121

11.10.2016

