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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 15.4.2020 година
за изменение на Решение за изпълнение C(2015) 4138 за одобряване на някои
елементи на оперативната програма „Региони в растеж“ за подкрепа по линия на
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по целта
„Инвестиции за растеж и работни места“ в България
CCI 2014BG16RFOP001
(САМО ТЕКСТЪТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е АВТЕНТИЧЕН)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1083/2006 на
Съвета1, и по-специално член 96, параграф 10 от него,
като има предвид, че:

BG

(1)

С Решение за изпълнение C(2015) 4138 на Комисията, както е последно
изменено с Решение за изпълнение C(2018) 8388 на Комисията, бяха одобрени
някои елементи на оперативната програма „Региони в растеж“ за подкрепа по
линия на Европейския фонд за регионално развитие ('ЕФРР') и Кохезионния
фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ в България.

(2)

Съгласно член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 Комисията
определи, че някои от приоритетите на тази оперативна програма не са
постигнали своите етапни цели.; поради това България следва да предложи да се
преразпредели съответната сума от резерва за изпълнение към приоритетите,
които са постигнали своите етапни цели.

(3)

На 18 декември 2019 г., България представи, чрез електронната система за обмен
на данни на Комисията, искане за изменение на оперативната програма.
Искането се придружава от преразгледаната оперативна програма, в която
България предложи изменение на елементите на оперативната програма,
посочени в член 96, буква б), подточки i) до v) и буква г) подточка ii) от
параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 всички, предмет на
Решение за изпълнение C(2015) 4138.

(4)

Изменението на оперативната програма се състои главно от преразпределянето
на 10 864 952 EUR от резерва за изпълнение на неизплъняващата целите си

1

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
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приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ към
изпълняващата целите си приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийната
ефективност в центровете за подпомагане в периферните райони“,
преразпределянето на 8 691 958 EUR от резерва за изпълнение на
неизплъняващата целите си приоритетна ос 1 към изпълняващата целите си
приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ , преразпределянето на
24 812 415 EUR от резерва за изпълнение на неизплъняващата целите си
приоритетна ос 1 към изпълняващата целите си приоритетна ос 7 „Регионална
пътна инфраструктура“, преразпределянето на 3 EUR от резерва за изпълнение
на неизпълняващата целите си приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие„ към изплъняващата целите си приоритетна ос 3 „Регионална
образователна инфраструктура“ както и преразпределянето на 2 684 899 EUR от
резерва за изпълнение на неизплъняващата целите си приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура“ към изпълняващата целите си
приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, всички
финансирани от ЕФРР.

BG

(5)

Изменението също така се състои и от добавянето на нов показател за
резултатите по приоритетна ос 3, промени в окончателните целеви стойности на
показателите за изпълнение, които са свързани или не са свързани с
преразпределението на резерва за изпълнение, и разширяването на
инвестиционния приоритет „градска среда“ под приоритетна ос 1, за да се даде
повече възможност за използването на финансови инструменти.

(6)

В съответствие с член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 искането за
изменение на оперативната програма е надлежно обосновано от
преразпределянето на резерва за изпълнение поради непостигане на етапните
цели по някои приоритетни оси. Искането също така посочва очакваното
отражение на промените в програмата върху постигането на стратегията на
Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на специфичните
цели, определени в програмата, като са взети предвид Регламент (ЕС) №
1303/2013, Регламенти (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на
Съвета2, хоризонталните принципи, посочени в членове 5, 7 и 8 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, както и Споразумението за партньорство с България,
одобрено с Решение за изпълнение C(2014) 5582 на Комисията, последно
изменено с Решение за изпълнение C(2019) 3788 на Комисията.

(7)

В съответствие с член 110, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
комитета по наблюдение на заседанието си от 7 ноември 2019 г. разгледа и
одобри предложението за изменение на оперативната програма, като взе предвид
текста на преразгледаната оперативна програма и нейния план за финансиране.

(8)

Въз основа на оценката си Комисията отбеляза, че изменението на оперативната
програма не засяга информацията, предвидена в Споразумението за
партньорство с България.

(9)

Комисията направи оценка на преразгледаната оперативна програма и не
представи коментари съгласно член 30, параграф 2, първа алинея, второ
изречение и член 30, параграф 3, първo изречение от Регламент (ЕС) №
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Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на
целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ
L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).
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1303/2013. Въпреки това на 21 януари 2020 г. България предостави
допълнителна информация и продаде изменена версия на преразгледаната
оперативна програма на 21 януари 2020 г.
(10)

Изменените елементи от преразгледаната оперативна програма, предмет на
одобрение от страна на Комисията в съответствие с член 96, параграф 10 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да бъдат одобрени.

(11)

В съответствие с член 65, параграф 9, първа алинея от Регламент (ЕС) №
1303/2013 е целесъобразно да се определи датата, от която разходите, станали
допустими в резултат на изменение на оперативната програма, попадаща в
обхвата на настоящото решение, ще бъдат допустими.

(12)

Решение за изпълнение C(2015) 4138 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Решение за изпълнение C(2015) 4138 се изменя, както следва:
1.

в член 1 уводното изречение се заменя със следното изречение:
„С настоящото се одобряват следните елементи на оперативната програма
„Региони в растеж“ за съвместна подкрепа по линия на ЕФРР и Кохезионния
фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ в България за периода
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., представена в окончателната ѝ
версия на 9 юни 2015 г., последно изменена с преразгледаната оперативна
програма, представена в последната ѝ версия на 21 януари 2021 г.“;

2.

приложение II се заменя с текста в приложението към настоящото решение.
Член 2

Разходите, станали допустими в резултат на изменение на програмата “Региони в
растеж”, одобрена с настоящото решение, ще бъдат допустими от 18 декември 2019 г.
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Член 3
Адресат на настоящото решение е Република България.
Съставено в Брюксел на 15.4.2020 година.

За Комисията
Elisa FERREIRA
Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ II
Общ финансов бюджетен кредит за подкрепата от ЕФРР, националното съфинансиране за оперативната програма и за всяка
приоритетна ос, и суми, свързани с резерва за изпълнение

Приоритетна
ос

Фонд

Категория
регион

Основа за
изчисляване на
подкрепата от
Съюза

Подкрепа от
Съюза

Национално
участие

(a)

(b) = (c) + (d)

(общо
допустими
разходи или
публични
допустими
разходи)

Ориентировъчно разпределение
на националното участие

Обща стойност
на
финансирането

Процент на
съфинансиране

Участие
на ЕИБ
(g)

Основно разпределение на
финансовите средства

Резерв за изпълнение

(f) = (a) / (e)
(e) = (a) + (b)
Национално
публично
финансиране

Национално
частно
финансиране

(c)

(d)

Подкрепа от
Съюза (h) = (a) (j)

Национално
участие

Подкрепа
от Съюза

Национално
участие

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j)
/ (a)

Размер на
резерва за
изпълнение като
процент от
общата подкрепа
от Съюза
(l) = (j) / (a) * 100

1

Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

670 012 347

118 237 474,00

118 237 474

0

788 249 821,00

84,9999998922%

0

670 012 347,00

118 237 474,00

0

0,00

0,00%
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Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

100 713 933

17 773 047,00

17 773 047

0

118 486 980,00

85,0000000000%

0

84 268 576,00

14 870 925,00

16 445 357

2 902 122,00

16,33%

3

Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

100 346 913

17 708 279,00

17 708 279

0

118 055 192,00

84,9999998306%

0

91 596 349,00

16 164 062,00

8 750 564

1 544 217,00

8,72%
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Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

79 749 674

14 073 472,00

14 073 472

0

93 823 146,00

84,9999998934%

0

66 644 413,00

11 760 779,00

13 105 261

2 312 693,00

16,43%
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Приоритетна
ос

Фонд

Категория
регион

Основа за
изчисляване на
подкрепата от
Съюза

Подкрепа от
Съюза

Национално
участие

(a)

(b) = (c) + (d)

(общо
допустими
разходи или
публични
допустими
разходи)

Ориентировъчно разпределение
на националното участие

Обща стойност
на
финансирането

Процент на
съфинансиране

Участие
на ЕИБ
(g)

Основно разпределение на
финансовите средства

Резерв за изпълнение

(f) = (a) / (e)
(e) = (a) + (b)
Национално
публично
финансиране

Национално
частно
финансиране

(c)

(d)

Подкрепа от
Съюза (h) = (a) (j)

Национално
участие

Подкрепа
от Съюза

Национално
участие

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j)
/ (a)

Размер на
резерва за
изпълнение като
процент от
общата подкрепа
от Съюза
(l) = (j) / (a) * 100
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Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

40 544 130

7 154 847,00

7 154 847

0

47 698 977,00

84,9999990566%

0

40 544 130,00

7 154 847,00

0

0,00

0,00%
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Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

85 642 499

15 113 383,00

15 113 383

0

100 755 882,00

84,9999993053%

0

80 323 353,00

14 174 710,00

5 319 146

938 673,00

6,21%

7

Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

190 160 297

33 557 700,00

33 557 700

0

223 717 997,00

84,9999997989%

0

155 078 337,00

27 366 766,00

35 081 960

6 190 934,00

18,45%

8

Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

Публични

44 535 000

7 859 118,00

7 859 118

0

52 394 118,00

84,9999994274%

0

44 535 000,00

7 859 118,00

Общо

Европейски
фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР)

По-слабо
развити
региони

1 311 704 793

231 477 320,00

231 477 320

0

1 543 182 113,00

84,9999998024%

1 233 002 505,00

217 588 681,00

78 702 288

13 888 639,00

6,00%

1 311 704 793

231 477 320,00

231 477 320

0

1 543 182 113,00

84,9999998024%

1 233 002 505,00

217 588 681,00

78 702 288

13 888 639,00

Общо

0

“
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