СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.005
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, ММС, МК“
Дата на актуализация: 07/09/2017

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И
СПОРТА

Подобряване
на
административ
ния капацитет
Министерство
на младежта и
спорта за
успешно
изпълнение на
проектите по
приоритетна ос
3 „Регионална
образователна
инфраструктур
а“ на ОПРР
2014-2020

Начална
дата и
крайна
дата на
проекта

Кратко описание на проекта

Министерство на младежта и спорта е директен
бенефициент по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014-2020. В
рамките на обявения прием бяха подадени три проектни
предложения: "Ремонт и реконструкция за въвеждане на
мерки по енергийна ефективност за спортно училище
„Георги Бенковски”, гр. Варна", "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" и "Ремонт и реконструкция за
въвеждане на мерки по енергийна ефективност за
спортно училище „Майор Атанас Узунов”и общежитие, гр.
Русе".
Експертите, включени в екипите за управление на тези
проекти трябва да разполагат достатъчно опит и
професионална квалификация за участие, за да бъдат
изпълнени ефективно заложените дейности и постигнати
планираните резултати. Поради текучество на персонал в
специализираната администрация на министерството и
ограниченията брой изпълнени проекти с финансиране
от структурните и Кохезионния фонд на ЕС ММС не
разполага с експерти с достатъчно опит и квалификация
за участие в екип за управление на проекти по ОПРР
2014-2020 и е необходимо допълнително укрепване на
капацитета.
Предвидените в това проектно предложение дейности
включват провеждане на специализирани обучения на

26.04.2017
26.12.2017
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Oбщо
допустими
разходи

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

Място на
изпълнение

75 000.00

85%

гр.София

Държава

Категории на
интервенция

Дата на
последна
актуализация

България

121

16.08.2017

Наименование на
бенефициента

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

Наименование
на операцията

Подкрепа на
Министерство
на културата за
успешното
управление и
изпълнение на
проектите по
приоритетна Ос
3 "Регионална
образователна
инфраструктур
а" на ОПРР
2014-2020 г.

Начална
дата и
крайна
дата на
проекта

Кратко описание на проекта

екипите за управление и изпълнение на подадените
проектни предложения по Приоритетна ос 3 на ОПРР
2014-2020, които включват и разглеждане на добри
практики и запознаване с натрупаният опит на други
държави в изпълнението на оперативните програми на
ЕС и на проекти, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Допълнително с цел ограничаване на риска от грешки и
избягването им е заложено изготвянето на процедури за
изпълнение и мониторинг на проекта, систематизирани в
наръчници, както и контролни листа за всеки един от
проектите.
А предвиденото обезпечаване на екипите със
съвременна техника ще спомогне за повишаване
ефективността им, включително при посещенията на
място.
Министерство на културата е конкретен бенефициент по
приоритетна Ос 3 "Регионална образователна
инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. с два сключени
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ:
1. Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-3.001-0001 - C01 „Реконструкция и
модернизация на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна по
оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
(ОПРР);
2. Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-3.001-0006 - C01 „Реконструкция и нова
многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“ – гр.
Котел“;
Чрез дейностите по проекта се цели създаване на
мултидисциплинарни работни екипи с необходимия
експертен опит и умения в административното,
финансовото и техническото управление на проекти по
процедура
BG16RFOP001-8.005.
Създаването
на
ефективна и ефикасна организационна структура,
подходяща система за управление и мониторинг ще се
реализира посредством предвидените обучения и
процедурен наръчник и ще бъде обезпечено с
осигуряване на технически условия за пълноценна
работа на екипите, което ще подобри административния
капацитет на Министерството на културата като

24.01.2017
24.05.2018
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Oбщо
допустими
разходи

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

Място на
изпълнение

75 000.00

85%

гр.София

Държава

Категории на
интервенция

Дата на
последна
актуализация

България

121

28.06.2017

Наименование на
бенефициента

МИНИСТЕРСТВО
НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА

Наименование
на операцията

Подобряване
на
административ
ния капацитет
на
Министерство
на
образованието
и науката (МОН)
с цел успешно
изпълнение на
проектите по
приоритетна ос
3 „Регионална
образователна
инфраструктур
а“ на ОПРР
2014-2020 г.

Начална
дата и
крайна
дата на
проекта

Кратко описание на проекта

Бенефициент по Оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020.
Министерство на образованието и науката (МОН) е
конкретен бенефициент по настоящата процедура и ще
изпълнява дейности, с които се цели подобряване на
административния капацитет на министерството, като
краен резултат е успешното изпълнение на одобрените
проекти по приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. По приоритетна ос
3 МОН е подал 8 проектни предложения за обновяване и
модернизация
на
регионалната
образователна
инфраструктура чрез подобряване на материалнотехническата база на 102 държавни професионални
гимназии в системата на МОН, определени в два
Компонента. За да бъдат успешно изпълнени дейностите
по 8-те проекта по приоритетна ос 3, МОН е определил
екип за управление, който ще извършва координация,
организация, управление на дейностите, приемане на
работата на изпълнителите на отделните дейности и
подготовка на техническото отчитане към Управляващия
орган на ОПРР, и други определени във функциите на
отделните членове на екипа. В тази връзка е необходимо
да бъдат организирани обучения за укрепване на
капацитета чрез повишаване на знанията, уменията и
квалификацията на определените служители да
управляват 8-те проекта. За целите на ефективното и
ефикасно управление, прилагане на мерките за
изпълнение и отчитането на проектите ще бъдат
изготвени процедурен наръчник и контролни листа. Чрез
процедурния наръчник ще се подобри отчетността на
изпълнените дейности, ще даде разумна увереност, че
извършените разходи са правилни и законосъобразни.
За осъществяване на комуникация и координация при
изпълнението на дейностите ще бъде закупен
хардуер(техническо оборудване).Ще бъдат предвидени
адекватни мерки за информиране на обществеността за
предоставяне на БФП по ОПРР.
В резултат на изпълнението на настоящия проект ще се
улесни МОН в процеса на управление, контрол,
мониторинг и публичност на одобрените 8 /осем/ проекта
по приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

12.01.2017
12.01.2022
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Oбщо
допустими
разходи

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

Място на
изпълнение

500 000.00

85%

гр.София

Държава

Категории на
интервенция

Дата на
последна
актуализация

България

121

30.06.2017

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 SPECIFIC BENEFICIARIES UNDER PRIORITY AXIS 3 -MYS, MC, MES"

Beneficiary
name

Ministry of
Youth and Sport

Operation
start date
and
operation
end date

Operation name

Operation summary

Reinforcement of the
administrative
capacity of Ministry of
Youth and Sports for
the successful
implementation of the
projects under Priority
Axis 3 "Regional
educational
infrastructure" of
OPRG 2014-2020

Ministry of Youth and Sports is a direct beneficiary under
Priority Axis 3 of OPRD 2014-2020. Within the opened call
three proposals were presented: "Repair and
reconstruction of introducing energy efficiency measures
for school sports Georgi Benkovski in Varna", "Repair and
reconstruction of introducing energy efficiency measures
and ensuring access people with disabilities to buildings
sports school General Vladimir Stoychev and a dormitory
in Sofia" and "Repair and reconstruction of introducing
energy efficiency measures for school sports Major Atanas
Uzunov and a dormitory in Ruse ".
Experts engaged in the management of these projects
must have sufficiant experience and qualifications for
effective implemented of the planned activities and for
achievement of the expected results. Due to staff turnover
in the specialized administration of the Ministry and few of
completed projects financed by the Structural and
Cohesion Funds the applicant does not have enough
experts with experience and qualifications to participate in
the project management OPRD 2014-2020 and require
further capacity improvement.
Acrtivities proposed in this project proposal include
organizing specialized training for the managing teams of
the project proposals submitted under Priority Axis 3 of
OPRD 2014-2020, which include study of best practice and
experience of other countries in the implementation of
operational EU programs and projects financed from EU
structural and investment funds.
Additionallyis it is planned to set up procedures for
implementation and monitoring of the project, organized in
manuals and checklists for each project in order to reduce

26.04.2017
26.12.2017
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Total eligible
expenditure in
BGN

Union
co-financing rate

Location of
operation

75 000.00

85%

Sofiya

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the
list of
operations

Bulgaria

121

16.08.2017

Beneficiary
name

Ministry of
Culture

Ministry of
Education and
Science

Operation name

Supporting the
Ministry of Culture's
successful
management and
implementation of
projects financed
under Priority Axis 3
"Regional educational
infrastructure" OPRD
2014-2020
Improving the
administrative
capacity of the
Ministry of Education
and Science (MES) for
the successful
implementation of the
projects under Priority
Axis 3 "Regional
educational
infrastructure" OPRG
2014-2020

Operation
start date
and
operation
end date

Operation summary

the risk of mistakes and avoiding them
PLanned provision to support teams with modern
equipment will increase their efficiency, including during
site visits.
Ministry of Culture is a beneficiary under Priority Axis 3
"Regional educational infrastructure" OPRD 2014-2020 with
two concluded contracts for the provision of grants:
1. Contract grant BG16RFOP001-3.001-0001 - C01
"Reconstruction and modernization of the National School
of Arts" Dobri Hristov "- c. Varna under the Operational
Programme" Regions for Growth "2014-2020 (OPRD);
2. Contract grant BG16RFOP001-3.001-0006 - C01
"Reconstruction and a new multipurpose hall of NUFI"
Philip Koutev "- town. Kotel"
The ministry of education and sciences (MES) is the
beneficient side in the current procedure and will
accomplish activities, which aim to improve the
administrative capacity of the ministry, with an end result
of success in the approved projects in priority axis number
3 "Regional educational infrastructure" of OPRG 20142020. On priority axis 3 MES has given 8 project
propositions for modernization of the regional educational
infrastructure through improvement of the materialtechnical basis of 102 public professional school in the
system of MES, classified in two Components. In order to
effectively execute the activities in the 8 project
propositions, MES has selected a managing team, who will
coordinate, organize, manage the activities, accept the
work of the other activities and ensure the technical report
to the Managing authority. Furthermore a training is
needed to be organized for the improvement of the
capacity through an increase of the activities and
capabilities of the staff in all 8 projects. For the goals of
effective management, measure application and reporting
of the projects, a procedure guide and control papers will
be made. Through the procedure guide, the reporting of the
implemented activities will be improved and will give a
cautious confidence that the expenses are right and just.
For the communication and coordination throughout the

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the
list of
operations

Sofiya

Bulgaria

121

28.06.2017

Sofiya

Bulgaria

121

30.06.2017

Total eligible
expenditure in
BGN

Union
co-financing rate

Location of
operation

24.01.2017
24.05.2018

75 000.00

85%

12.01.2017
12.01.2022

500 000.00

85%
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Beneficiary
name

Operation name

Operation
start date
and
operation
end date

Operation summary

activities a hardware (technical equipment) will be bought.
Adequate measures will be taken in order to inform the
public of the Non-refundable Aid (NRA) of OPRG.
In result of the implementation of the current project, MES
will be eased with the process of mangement, control,
monitoring and publicity of the other 8 approved projects
in priority axis 3 "Regional educational infrastructure" of
OPRG 2014-2020.
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Total eligible
expenditure in
BGN

Union
co-financing rate

Location of
operation

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the
list of
operations

