ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г, ПРИОРИТЕТНА ОС 8 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
Дата на актуализация: 26.06.2018 г.

№

1

2

Пощенски
код/ Код,
съгласно
Национа-лния
регистър на
населените
места

Държава

Категории на
интервенция

Кратко описание на проекта

Начална
дата на
изпълнение

Дата на
приключване

общо
допустими
разходи

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

Главна
дирекция
„Програмиране
на
регионалното
развитие“ чрез
отдел
„Финансово
управление и
контрол“, МРРБ

„Осигуряване
на
средства за
поддържане на
професионале
ни
административ
ен
капацитет на
УО
на ОПРР от
Структурните
фондове на
ЕС“

Ограничаване на текучеството и повишаване на
потенциала на служителите в Управляващия орган на
ОПРР

23.09.2015

23.9.2023

55 990 069,96

85 %

1000 София

България

121

Главна
дирекция
„Програмиране
на
регионалното
развитие“ чрез
отдел
"Програмиране,
оценка,

„Бюджетна
линия
на отдел
"Програмиране,
оценка,
информация и
публичност"

Проектното предложение е насочено към осъществяване
на дейности свързани с ефективното управление и
изпълнение на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Ще
бъдат подкрепяни дейности за техническа подкрепа при
изпълнението, изготвянето на оценки, в съответствие с
разработения план за оценка на програмата, дейности
свързани с мерки за информация и публичност,
подобряване и повишаване на административния
капацитет на УО на ОПРР, включително участие в

01.12.2015

31.12.2023

21 988 808,92

85 %

1000 София

България

121
122
123

Наимено-вание
на бенефициента

Наименование
на проекта

различни мероприятия на европейско и национално ниво.

информация
и
публичност",

МРРБ

3

Главна
дирекция
„Програмиране
на
регионалното
развитие“ чрез
отдел
"Законодателс
тво, оценка на
риска и
нередности",
МРРБ

„Специализира
ни
юридически
услуги за
подпомагане
работата на
Управляващия
орган на
Оперативна
програма
"Региони в
растеж" 20142020"

4

Главна
дирекция
„Програмиране
на
регионалното
развитие“ чрез
отдел
"Предварителе
н контрол и
мониторинг“,
МРРБ

„Бюджетна
линия
на отдел
"Предварителе
н
контрол и
мониторинг"

Бюджетна
линия на
сектор
"Стратегическо
планиране и
програмиране"

5

Главна
дирекция
„Стратегическо
планиране и
програми за
регионално
развитие“ чрез
сектор
„Стратегическо
планиране и
програмиране“,
МРРБ

Проектът е свързан с осигуряване на специализирани
юридически услуги за Управляващия орган на
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 и
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013
г. Проектът включва осъществяване на 1.Подкрепа на
Управляващия орган на ОПРР при администриране на
сигнали за нередности чрез изготвяне на доклади за
обработка на сигнали и свързаните с това проекти на
писма до съответния бенефициент; 2.Подкрепа на
Управляващия орган на ОПРР чрез специализирана
юридическа помощ, извършвана с предоставяне на
писмени правни консултации, анализи и становища,
свързани с националното законодателство и правото на
ЕС при изпълнение на Оперативна програма "Региони в
растеж" 2014 - 2020 и Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007 - 2013 г.

18.12.2015

18.12.2023

2 478 719,99

85 %

1000 София

България

121

Проектното предложение е насочено към осъществяване
на дейности свързани с ефективното управление и
изпълнение на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Ще
бъдат подкрепяни дейности свързани с проверки на
място от външни изпълнители, проверки на място от УО
на ОПРР и предварителен контрол преди верификация
на проведени обществени поръчки и сключени договори.

21.12.2015

21.12.2023

10 503 840,00

85 %

1000 София

България

121

Проектното предложение предвижда разработването на
документи и актуализирането на вече съществуващи
такива, свързани с подготовката на Оперативната
програма за регионално развитие за периода след 2020 г.
и осигуряване на координация на процеса на
програмиране с процеса по стратегическо планиране на
регионалното развитие, както следва: Социалноикономически анализ на районите; Актуализация на
Националната концепция за пространствено развитие
2013-2025, изготвяне на Методология и изчисления на
индикаторите за новата оперативна програма за периода
след 2020 г., изготвяне на Методически насоки за
интегрирани градски и териториални стратегии, Подкрепа
за интегрирани градски и регионални териториални
стратегии за следващия програмен период.

18.06.2018

18.06.2022

2 880 000,00

85 %

1000 София

България

121

INFORMATION FOR ISSUED ORDERS/ AWARDED GRANT UNDER
OPERATIONAL PROGRAMME "REGIONS IN GROWTH" 2014-2020,
PRIORITY AXIS 8 „Technical support“
PROCEDURE BG16RFOP001-8.002
„Budget line of Managing Authority of Operational Programme "Regions in Growth" 2014-2020
Date of last update: 26.06.2018

№

Beneficiary name

Operation name

1

Department
"Financially
management and
control ", Ministry of
Regional
Development and
Public Works

2

Department
"Programming,
evaluation,
information and
publicity", Ministry
of Regional
Development and
Public Works

Budget line of
Department
"Programming,
evaluation, information
and publicity"

3

Department
"Legislation,
risk assessment
and
irregularities",
Ministry of Regional
Development and
Public Works

Specialized legal
services to assist the
Managing Authority of
Operational
Programme "Regions
in Growth" 2014-2020

Providing the means
for maintaining the
professional and
administrative capacity
of OPRD MA from the
EU Structural Funds

Operation summary

Limiting the turnover and increasing the potential of the employees
in the of Managing Authority of Operational Programme "Regions
in Growth" 2014-2020

The project proposal is aimed at carrying out activities related to the
effective management and implementation of OP "Regions for
Growth" 2014-2020. It will support activities of technical assistance
in implementation and assessment, according to the plan
developed for evaluating the programme, moreover activities
related to measures for information and publicity, improvement and
enhancement of administrative capacity of the MA of OPRG,
including participation in various events at European and national
level.
The project is connected with the provision of specialized legal
services for the Managing Authority of Operational Programme
"Regions in Growth" 2014-2020 and Operational Program
"Regional Development" 2007-2013. The project includes
implementation of 1. Support of OPRD Managing Authority in
administering alerts on irregularities - preparation of draft reports on
alerts and draft letters to the beneficiary.
2.Support the Managing Authority of OPRD through specialized
legal assistance performed by providing written legal consultation,
analysis and standpoints related to national legislation and EU law
in the implementation of the Operational Programme "Regions in
Growth" 2014-2020 and the Operational Program "Regional
Development" 2007-2013.

Operation start
date

Operation
end date

Total eligible
expenditure in
BGN

Union
cofinancing
rate

Postal
Code /
Code,
according
to the
National
Register of
Settlements

23.09.2015

23.9.2023

55 990 069,96

85 %

1000 Sofia

Bulgaria

121

01.12.2015

31.12.2023

21 988 808,92

85 %

1000 Sofia

Bulgaria

121
122
123

18.12.2015

18.12.2023

2 478 719,99

85 %

1000 Sofia

Bulgaria

121

Country

Category of
intervention

4

Department "Exante control and
monitoring” Unit,
Ministry of Regional
Development and
Public Works

Budget line of
Department "Ex-ante
control and monitoring"

5

Sector "Strategic
Planning and
Programming”,
Ministry of Regional
Development and
Public Works

Budget line of
"Strategic Planning and
Programming” Unit

The project proposal concerns effective management and
implementation of the OP Regions in Growth. It is going to be
supported activities in relation with on-the-spot checks by external
contractors and the Managing Authority, as well as ex-ante control
before verification of expenditures resulted by the contracts for
implementation of the project activities.
The project proposal envisages the elaboration of documents or
update of already existing documents related with the preparation
of
the operational programme for regional development for the period
after 2020 as well as ensuring coordination of the programming
process with the process of strategic planning of the regional
development, as follows: Socio-economic analysIs of the regions;
Update of the National Spatial Development Concept 2013-2025;
Methodology and calculation of indicators for the new operational
programme for the period after 2020; Methodological guidelines for
integrated urban and territorial strategies; Support for integrated
urban and regional territorial strategies for the next programming
period.

21.12.2015

21.12.2023

10 503 840,00

85 %

1000 Sofia

Bulgaria

121

18.06.2018

18.06.2022

2 880 000,00

85 %

1000 Sofia

Bulgaria

121

