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Информация за изменение на оперативната програма
През месец март 2020 г. УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР)
инициира изменение на програмата във връзка с бързото разпространение на COVID-19
и с цел да подпомогне здравната система в България да реагира ефективно в създалата
се безпрецедентна ситуация чрез осигуряването на средства за закупуване на
необходимите медицински консумативи и оборудване за лечебните заведения.
Промените са свързани с преразпределяне на средства в размер на 20,7 млн. евро от
приоритетни оси 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“ (7,7 млн. евро), 3 „Регионална образователна инфраструктура“
(0,7 млн. евро), 5 „Регионална социална инфраструктура“ (4,6 млн. евро) и 7
„Регионална пътна инфраструктура“ (7,7 млн. евро) и насочването им към Приоритетна
ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. С предложеното изменение на програмата
беше включена нова специфична цел в рамките на приоритетна ос 4 „Регионална
здравна инфраструктура“ - 3 „Подобряване на капацитета на националната здравна
система за реакция при кризи“. Изменението е одобрено от Комитета за наблюдение
(КН) на ОПРР на 26.03.2020 г., от Министерски съвет с Решение № 247/ 10.04.2020 г. и
от ЕК с Решение C(2020) 4343 от 24/06/2020 г.
През месец септември 2020 г. УО инициира ново изменение на ОПРР относно
допълняемост и съгласуваност между ОПРР 2014-2020 и Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014-2020 по отношение на подкрепата с безвъзмездна
финансова помощ (БФП) за културни обекти от национално и световно значение.
Основната цел на промяната в демаркацията е да се даде възможност на УО на ПРСР да
финансира религиозни обекти на територията на селските общини, които са от повисоко културно значение (национално и световно) и нямат потенциал за
възвръщаемост на инвестициите. Предложените промени са одобрени от КН на
програмата на 08.09.2020 г.
През месец декември 2020 г. са инициирани допълнителни промени на
основание Решение № 892 от 4 декември 2020 г. за изменение на Решение на
Министерски съвет № 573 от 2020 г. за одобряване на индикативно финансово
разпределение по оперативни програми 2014-2020 на средствата от ЕС в подкрепа на
преодоляването на последиците от кризата, предизвика от пандемията, и подготовка на
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU),
съгласно което за ОПРР 2014-2020 г. е определено индикативно финансово
разпределение в размер на 66 095 345 евро. Предложението за промени в ОПРР е
изготвено съвместно между УО на ОПРР и Министерство на здравеопазването, като
стъпва на поредицата от предприети мерки на национално ниво в сферата на
здравеопазването в отговор на предизвикателствата от разпространението на
пандемията COVID-19. В съответствие с изискванията на Регламента за REACT-EU
(Регламент (ЕС) 2020/2221) e обособена нова приоритетна ос по програмата –
Приоритетна ос 9 „Подкрепа на здравната система за справяне с кризи“ с конкретен
бенефициент Министерство на здравеопазването, вкл. в партньорство с общини и/или
общински лечебни заведения. Допустимите дейности включват СМР за обособяване на
изолирани структури към болниците, определени за лечение и наблюдение на пациенти
с COVID-19, както и осигуряване на медицинско и болнично оборудване, повишаване
капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и
внедряване на телемедицина. Предложеният ресурс по новата приоритетна ос e
ограничен до одобрения бюджет за ОПРР 2014-2020 в РМС №892 от от 4 декември
2020 г. Изменението е одобрено от КН на ОПРР на 14.01.2021 г., одобрено е от

2

СКУСЕС и Министерски съвет през м. март 2021 г. и е подадено към службите на ЕК
през втората половина на м. март 2021 г.
Информация за публикувани процедури за БФП
През 2020 г. общо 12 процедури за предоставяне на БФП са отворени за
кандидатстване с проектни предложения:
 В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по
текуща процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“ се подават проекти със срок за
кандидатстване до 31 декември 2020 г. През отчетния период са одобрени 68
проектни предложения.
 През 2020 година отворена за кандидатстване е процедура „Енергийна
ефективност в периферните райони – 3“ от Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ с бюджет в
размер на 15 359 330,60 евро. Одобрени са 48 проектни предложения (20
финансирани и 28 резервни проекта).
В рамките на Приоритетна ос 3 през 2020 г. са отворени за кандидатстване 4
процедури за предоставяне на БФП:
 На 30.04.20 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-3.001
„Култура и спорт в училище“, по която конкретните бенефициенти
Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта има
възможност да подадат по 1 проектно предложение от резервния списък по
процедурата, отчитайки конкретните нужди от обновяване и модернизация на
материалната база на училищата от приоритизирания списък. Крайния срок за
кандидатстване за проектно предложение на Министерство на културата за
обект: Професионална гимназия по каменообработване село Кунино е 23
октомври 2020 г., а за кандидатстване за Компонент 2 за проектно предложение
на Министерство на младежта и спора за обект СУ „Юрий Гагарин“ Бургас е 30
юни 2020 г.
 На 24.03.20 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-3.002
„Подкрепа за професионалните училища в Република България” с предоставена
възможност да подават проектни предложения първите резервни общини в
рамките на процедурата. Крайният срок за кандидатстване е 29 май 2020 г. за
общините Берковица, Две могили, Елхово, Нови пазар, община Лозница и МОН
за Професионална гимназия по облекло "Ана Май", гр. Пловдив и
Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско. В рамките на
отчетния период са одобрени 6 проектни предложения.
 На 12.03.2020 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-3.003
„Подкрепа за висшите училища в РБългария“ по ПО 3 „Регионална
образователна инфраструктура“ с цел да бъде поканен да кандидатства с
проектно предложение Тракийски университет - конкретен бенефициент,
определен по процедурата, като първи резервен проект. Проектът е одобрен в
рамките на отчетния период.
 На 02.04.2020 г. е публикувана нова процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в
училище“, по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с конкретен
бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН), бюджет 1 278
229,70 евро - за доставка на допълнително иновативно спортно оборудване в
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училищата. В рамките на процедурата през отчетния период е подадено и
оценено едно проектно предложение (ПП).
В рамките на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ са
обявени 2 процедури:
 На 24.03.2020 г. е публикувана нова процедура BG16RFOP001-4.002
„Регионална здравна инфраструктура-2“, с бюджет в размер на 10 225 833 евро,
с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Основна цел на
процедурата е да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ чрез
закупуване и оборудване на съвременни въздухоплавателни средства и
съпътстваща инфраструктура за тяхното функциониране (от мястото на
инцидента до лечебно заведение; транспорт между лечебни заведения;
транспорт на пациенти при инциденти с масов характер). През отчетния период
е подадено и одобрено едно ПП и е сключен Договор за предоставяне на БФП
(ДБФП);
 На 27 март 2020 г. е публикувана нова процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с
COVID 19“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването и
бюджет в размер на 20 676 281,22 евро. Основна цел на процедурата е да се
подобри капацитетът на системата на здравеопазването в условията на
глобалната пандемична криза чрез инвестиции в продукти и услуги, с цел
успешно справяне и навременна реакция при възникнали кризи, в т.ч. и
повишаване на качеството на медицинските услуги в болничната и
доболничната помощ). През отчетния период е подадено и одобрено едно ПП и е
сключен ДБФП;
 През 2020 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора
с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с
цел да бъдат поканени да подават проекти общини от актуализираните Карта на
резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, одобрени на
проведено на 20.01.2020 г. заседание на Междуведомствената работна група за
управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за
възрастните хора и хората с увреждания. През отчетния период са одобрени 4
проектни предложения.
 През 2020 г. отворена за кандидатстване е процедура „Развитие на
туристическите атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ за
дейности, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното
наследство от национално и световно значение. През отчетния период са
одобрени 15 проектни предложения.
 През 2020 година отворена за кандидатстване е процедура BG16RFOP001-7.001
„Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“
с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ за финансиране на
допълнителни пътни отсечки, включени в списъка за финансиране на 24-те
обекта на конкретния бенефициент - АПИ. През отчетния период са одобрени 6
проектни предложения.
 На 08.04.2020 г. е обявена нова процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна
безопасност“ по ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“, с конкретен
бенефициент – Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и
бюджет 1 069 622,62 евро. Цел на процедурата е подобряване безопасността на
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движението посредством изграждане и внедряване на мерки и дейности за
подобряване на безопасността на пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни
системи и иновативни решения за повишаване на пътната безопасност по
пътища от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа. През
отчетния период е подадено и одобрено едно ПП и е сключен ДБФП;
Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма
През 2020 г. са приключени 125 проекта по договори за предоставяне на
БФП със стойност на изплатените средства 223 415 002,22 евро. Общо към края на
2020 г. приключилите проекти по програмата са 375 на стойност 430 623 771,82 евро.
През 2020 г. са проведени 2 присъствени заседания (1 присъствено и 1 онлайн) и
4 писмени процедури на КН на ОПРР 2014-2020.
През 2020 г. УО на ОПРР е осъществил 947 бр. предварителен контрол пре ди
верификация на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане
на договори и е регистрирал 381 бр. сигнали за нередности.
Мерки за информация и комуникация
В изпълнение на ГПД на ОПРР през 2020 г. са проведени 23 информационни
събития, включително 2 заседания на КН на ОПРР и 21 информационни дни, работни
срещи, заседания, семинари, конференции за бенефициенти и широката общественост,
включително и онлайн заседания, в съответствие с противоепидемиологичните мерки в
страната. Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития са взели
участие над 1646 човека от целевите групи на ОПРР.
Изпълнение на приоритетните оси
По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ през
2020 г. по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, общините – бенефициенти подадоха пред
Междинните звена общо 17 проектни предложения. През отчетния период бяха
сключени 68 договора за предоставяне на БФП в размер на 78 710 647,89 евро. Към
31.12.2020 г. по Приоритетна ос 1 на ОПРР са сключени 225 договора за предоставяне
на БФП (вкл. сключено споразумение с Фонд на фондовете) с общ размер на БФП 763
161 596,75 евро (97% от бюджета на приоритетната ос).
По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ през отчетния период по процедура за подбор на
проекти BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони-3“ бяха
подадени 71 проектни предложения, одобрени са 48 проекта и бяха сключени 20
договора на обща стойност на БФП 14 804 850 евро. Общо по трите процедури по
Приоритетна ос 2 са сключени 222 договора на стойност на БФП 107 210 207,26 евро
(97% от бюджета на приоритетната ос).
По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ по
процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ бяха подадени две
проектни предложения.
По процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за
професионалните училища в Република България“ бяха подадени и одобрени 6
проектни предложения, като бяха сключени 6 договора с общ размер на БФП 3 933 095
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евро. По процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република
България“ през отчетния период беше подаден и одобрен един проект за финансиране
на Тракийския университет в Стара Загора, като сключеният договор е на стойност на
БФП 1 533 875,64 евро. По процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ през
отчетния период е подадено едно проектно предложение. Общо по четирите процедури
по Приоритетна ос 3 са сключени 65 договора на стойност на БФП 112 631 163 евро
(96% от бюджета на приоритетната ос).
По Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ са обявени три
процедури за предоставяне на БФП с конкретен бенефициент - Министерство на
здравеопазването:
-

BG16RFOP001-4.001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна
медицинска помощ“

Процедурата предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в
България чрез подаването на голям проект по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС)
№1303/2013 г. Проектът обхваща 237 обекта от системата на СМП и включва
интервенции в инфраструктурата им чрез строителство (включително на нови сгради),
реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания
до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство;
модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане и
закупуване на 400 броя съвременни медицински превозни средства (линейки),
осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП. Договорът е на стойност на
БФП 83 597 313 евро със срок за изпълнение от 36 месеца.
-

BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“

Процедурата е отворена за кандидатстване през м. март 2020 г. за закупуване и
оборудване на съвременни въздухоплавателни средства и съпътстваща инфраструктура
за тяхното функциониране. През отчетния период беше подадено едно проектно
предложение. Сключеният договор е на стойност на БФП 10 225 833 евро.
-

BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Процедурата е отворена за кандидатстване през м. март 2020 г. Планираните допустими
дейности по нея, насочени към подобряване капацитета на обществените здравни
институции за справяне с кризисни ситуации, са свързани с доставка на продукти и
услуги, в т.ч. закупуване на болнично оборудване, инхалатори, респираторни апарати,
лекарства, консумативи, вкл. тестове, защитно оборудване и облекло, лични предпазни
средства, маски и др. През отчетния период е подадено и одобрено едно проектно
предложение. Сключеният договор е на стойност на БФП 20 676 281 евро.
В обобщение, по трите процедури по Приоритетна ос 4 са сключени 3 договора
на обща стойност на БФП 114 499 427 евро (100% от бюджета на приоритетната ос).
По Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Процедура
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ към
31.12.2020 г. са сключени 53 договора с общ размер на БФП 21 741 673,19 евро. По
Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните
услуги за възрастни и хора с увреждания“ към 31.12.2020 г. са сключени 30 договора на
обща стойност на БФП 20 196 958,29 евро.
В обобщение, към 31.12.2020 г. по Приоритетна ос 5 са сключени 83 договора на
стойност на БФП 41 938 631,49 евро (98% от бюджета на приоритетната ос).
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По Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ през отчетния период по
процедура за предоставяне на БФП „Развитие на туристически атракции“ бяха
подадени 10 проекта и сключени 15 договора на стойност на БФП 42 539 489 евро. Към
31.12.2020 г. по Приоритетна ос 6 на ОПРР са сключени 18 договора за предоставяне на
БФП (вкл. сключено споразумение с Фонд на фондовете) в размер на БФП 100 592
294,05 евро (99,8% от бюджета на приоритетната ос).
По Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ по процедура
BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна
инфраструктура“ през отчетния период бяха подадени 7 проектни предложения,
одобрени са 6 от тях и бяха сключени 6 договора на обща стойност на БФП в размер на
29 580 576 евро. По процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“ с конкретен
бенефициент – Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ през
отчетния период беше подадено и одобрено 1 проектно предложение, като сключеният
договор е на стойност на БФП 1 069 622,62 евро.
Към 31.12.2020 г. по Приоритетна ос 7 на ОПРР са сключени общо 36 договора
за предоставяне на БФП в размер на 209 875 629,97 евро или 97% от бюджета ѝ.
По Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ към 31.12.2020 г. по ПО 8 на ОПРР
са сключени 73 договора за предоставяне на БФП в размер на БФП 48 842 726,70 евро
(93 % от бюджета на приоритетната ос).
Обобщение на оценките
На 23.10.2020 г. беше сключен договор за осъществяване на оценка на
въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Оценката се
реализира в съответствие с чл.56 (3) на Регламент № 1303/2013) и е насочена към
всеобхватен и комплексен анализ по ОПРР, които ще разгледа в детайли постигането
на специфичните цели на всеки инвестиционен приоритет по всяка приоритетна ос на
Програмата. С нейното осъществяване ще се измери реалния принос от реализираните
инвестиции по Програмата за цялостното подобряване на социално-икономическото
развитие на българските райони. Договорът, който ще се изпълни в рамките на 5 етапа,
е с продължителност до 30 месеца от неговото сключване, или индикативно 23.04.2023
г.
Укрепване на капацитета на УО и на бенефициентите по ОПРР
През отчетния период, за укрепването и засилването на административния
капацитет, 172 експерти от УО на ОПРР са взели участие в общо 54 бр. обучения в
страната и чужбина. УО на ОПРР организира и проведе работни срещи/обучения за
повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти на програмата.
Доклад за използването на финансовите инструменти
До края на 2020 г. на проведените заседания на Инвестиционните комитети на
трите фонда за градско развитие ФГР Север, ФГР София и ФГР Юг са одобрени общо
66 проекта на стойност 86,02 млн. евро, вкл. 50,3 млн. евро средства по ОПРР.
От посочените през 2020 г. са одобрени общо 34 проекта на ст ойност 38,27
млн. лв., вкл. 23,23 млн. лв. средства по ОПРР, както следва:
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- 11 проекта на ФГР Север с общ размер на финансирането 5,63 млн. евро, от които
средства от ОПРР в размер на 3,41 млн. евро и съфинансиране от ФГР – 2,23 млн. евро.
От посочените проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ са финансирани общо 8 проекта на обща стойност 4,44 млн. евро, от които
средства от ОПРР в размер на 2,70 млн. евро и съфинансиране от ФГР в размер на 1,74
млн. евро. 3 проекта по Приориетна ос О6 „Регионален туризъм“ на обща стойност 1,19
млн. евро, средства от ОПРР в размер на 700 480 евро и съфинансиране от финансовия
посредник 485 735 евро.
- 2 проекта на ФГР София с общ размер на финансирането 2,22 млн. евро, от които
средства от ОПРР в размер на 1,33 млн. евро и съфинасиране от ФГР в размер на 884
548 евро. От посочените проекти 2 проекта са финансирани по ПО1 и са на обща
стойност 2,22 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 1,33 млн. евро и
съфинансиране от ФГР – 884 548 евро. По ПО6 не са финансирани проекти през
отчетния период.
- 21 проекта на ФГР Юг с общ размер 30,42 млн. евро, от които средства от ОПРР в
размер на 18,49 млн. евро и съфинансиране от ФГР – 11,93 млн. евро. От посочените
проекти 16 проекта са одобрени в рамките на ПО 1. Същите са на обща стойност 25,5
млн. евро, от която средства от ОПРР – 15,58 млн. евро и средства от финансовия
посредник – 9,92 млн. евро. По ПО 6 броят на проектите е 5 на обща стойност 4,92 млн.
евро, от които средства от ОПРР – 2,90 млн. евро и съфинансиране от ФГР – 2,02 млн.
евро.
Общата стойност на подписаните 50 договора за кредитно финансиране от 3-те
ФГР е 65,27 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 37,40 млн. евро
(съответно 29,61 млн. евро кредитно финансиране по ПО1 и 7,79 млн. евро по ПО6).
Големи проекти
По ОПРР са включени два големи проекта, по смисъла на чл. 100 от Общия
Регламент 1303/2013.
Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“:
Големият проект по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ е с
бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда
модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение №
750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие Ръководителят на УО на
ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект
„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г.
административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен
големия проект.
Основните дейности в обхвата на проекта са:
 Доставка на медицински превозни средства
В края на 2018 г. бяха подписани два договора за доставка на линейки за спешна
медицинска помощ - Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 (РД-11425/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 185 бр. линейки
за спешна медицинска помощ, (тип B) и Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D02 (РД-11-426/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95
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броя линейки за интензивни медицински грижи, (тип C). В допълнение е сключен
договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 (РД-11-244 /27.06.2019 г.) за доставка
на 78 бр. медицински превозни средства (линейки) тип B със задвижване 4х4 с
необходимото оборудване, който към 31.12.2020 г. е цялостно изпълнен. Регулярно се
доставят линейки, които поетапно се регистрират и пускат в експлоатация, като до края
на 2020 г. са доставени общо 280 бр. линейки по трите договора за доставка. През 2020
г. е обявена нова процедура за избор на изпълнител на оставащите 42 бр. медицински
превозни средства с висока проходимост.
 Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и
медицинско и технологично обзавеждане
Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-04 (№РД-11-464 от
21.11.2019г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по
обособена позиция № 4 „Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп
комплект“. Договорът е изпълнен.
Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-05 (№РД-11-476 от
25.11.2019г.) с определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена
позиция №3 „Хладилници“. Договорът е изпълнен.
Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-06 (№РД-11-512 от
19.12.2019г.) с определения за изпълнител по обособена позиция №2 „Специализирани
медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи“. Договорът е
изпълнен.
Сключен е Договор ВG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-07 (РД-11-526/20.10.2020
г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена
позиция № 1 „Медицинско оборудване от недиагностичен тип“. Договорът е процес на
изпълнение.
Предстои сключване на договори за доставка на медицинско и технологично
обзавеждане.
 Изпълнение на СМР
През 2020 г. са сключени 11 договора за изпълнение на строителство за 9 обекта
на територията на СЦР, 4 обекта на територията на СИР, 23 обекта на територията на
ЮИР и 10 обекта на територията на ЮЦР. Предстои сключване на договори за
останалите 189 обекта.
Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“:
Проект „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ е вторият голям
проект по ОПРР с конкретен бенефициент Столична община. По проекта се предвижда
да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови
трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на
трафика. УО на ОПРР е изпратил проекта за независима оценка на качеството от
JASPERS IQR. На основание чл. 102, ал. 1 от Регламент 1303/2013, Европейската
комисия одобрява с мълчаливо съгласие голям проект. На 08.10.2018 г. проекта е
одобрен.
Извършени дейности до момента:
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1. Дейност: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каме ноделска"
от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци".
Дейностите по СМР са изпълнени. Сключени са договори за извършване на строителен
и авторски надзор. Подписан е Акт 16 за обекта и е издадено разрешение за ползване №
СТ-05-702 от 08.09.2020 г.
2. Дейност: Компонент 5 „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.
„Цар Борис“ III от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл.
„Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Г. Делчев“:
Процедурата за избор на изпълнител е прекратена и обявена повторно като също е
прекратена поради отказ на избрания изпълнител да сключи договор. Бенефициента е
представил за съгласуване в УО на ОПРР преработен технически проект на участъка от
площад „Руски паметник“ до площад „Македония“. Установени са проблеми и
непълноти, довели до забавяне във възлагане на обществена поръчка и избор на
изпълнител като е възникнала обективна необходимост от привеждането на бул.
„Македония“ в съответствие с изискванията за недвижима културна ценност, както и за
отразяване на модерните тенденции в градоустройството за осигуряване на повече
зеленина и паркова среда, вместо осигуряване на пространство за автомобили и
паркиране. В следствие на което е взето решение за преработка на инвестиционните
проекти за тази част от Компонент 5, като се изпълнят всички изисквания,
произтичащи от статута на обекта като недвижима културна ценност и да се създаде
нов облик на булеварда, съответстващ на местоположението, значението и
историческия му характер.
Нововъзникналите дейности ще бъдат за сметка на Столична община в частта на
разходите за съфинансиране. Проектът е съгласуван с компетентните органи.
Решението за откриване на обществена поръчка е публикувано на 22.06.2020 г.
Крайният срок за подаване на оферти е приключило на 10.08.2020 г. Решението за
класиране е публикувано на 10.12.2020 г.
След проведена процедура за избор на изпълнител предстои сключване на
договор. В предложението за изпълнение на поръчката класираният на първо място
участник е предложил срок за изпълнение 730 дни или 24 месеца.
3. Дейност: „Надграждане на Интелигентната система за управление на
трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално
време“ са включени следните договори за:
 „Доставка и монтаж на 220 електронни информационни табла“ и
„Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с
приоритет по обособени трамвайни трасета и главни транспортни коридори“
са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към
момента е въведено в експлоатация.
 Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за
преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни
коридори – Transit signal priority (TSP)“. Дейностите по договора са
изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към
момента е въведено в експлоатация.
 Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на
спирки на обществен транспорт – Video surveillance system (VSS)“.
Дейностите по посочения договор следва да стартират едновременно със
започване изпълнението на дейностите по Компонент 5 от проекта 10

„Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от ухо
„Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на
бул. “Цар Борис III“ и бул. “Г. Делчев” с цел минимизиране на възможността
от компрометиране на изграденото видеонаблюдение.
4. Дейност: „Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни
мотриси“
На 29.01.2019 г. е подписан договор за доставка на 13 броя нископодови
съчленени трамвайни мотриси. Новите трамваи са пуснати в експлоатация временно по
трамвайна линия №18.
Към настоящия момент са изпълнени почти всички дейности, предвидени в
договор за БФП № BG16RFOP001-1.041-0001-C01, като Бенефициента е поискал
удължаване на срока на договора за БФП поради забавата в изпълнението на
Компонент 5 „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от ухо
„Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и
кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“.
В следствие на гореизложеното от страна на бенефициента е поискано
удължаване на срока на ДБФП с 33 месеца или общо удължаването с 69 месеца.
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