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Настоящият доклад е първият от трите „разширени“ доклади през програмен
период 2014-2020 г. (годишните доклади, представени през 2017 г. и 2019 г., и
Окончателния доклад) и съдържа раздели с допълнителна информация.
Информация за процеса на одобрение и изменение на оперативната програма
През 2016 г. е извършено второ изменение на Оперативна програма „Региони в
растеж“ (ОПРР) 2014-2020, като ревизираната версия (3.0) на програмата е изпратена
към Европейската комисия (ЕК) в края на годината. В ревизираната версия на
програмата е включен голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Столична община за градски транспорт по Приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие“.
Информация за публикувани процедури за предоставяне на БФП, оценка на
инвестиционни програми, бюджетни линии, проекти и сключени договори
В съответствие с одобрената от КН на ОПРР индикативна годишна работна
програма (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР
за 2016 г., през отчетния период УО публикува 3 процедури за предоставяне на БФП на
общ размер на БФП 23 126 557 евро, което представлява 1,5% от бюджета на
програмата.
Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма
През 2016 г. няма приключени проекти по договори за предоставяне на БФП.
През 2016 г. са проведени 2 заседания на КН на ОПРР 2014-2020 и 2 писмени
процедури. Протоколите от заседанията на КН на ОПРР са налични на адрес:
http://www.bgregio.eu/op-regionalno-razvitie/komitet-za-nablyudenie-na-oprr.aspx.
Изпълнение на ОПРР 2014-2020 г. по приоритетните оси
По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ през
2016 г. са одобрени структурата и състава и на последните Междинни звена към
общините – бенефициенти по Приоритетна ос 1. В допълнение, за тях са проведени
практически обучения за оценка на проектни предложения, подадени чрез ИСУН 2020.
През отчетния период са подадени 25 инвестиционни програми, които са
оценени и за тях са сключени споразумения за реализация на инвестиционните
програми.
През 2016 г. общините – бенефициенти подадоха пред Междинните звена общо
108 проектни предложения. През 2016 г. са сключени 42 договора за предоставяне на
БФП в размер на 144 001 974,24 евро. В допълнение, през отчетния период е сключен и
договор с Фонд мениджъра на финансови инструменти в България (ФМФИБ) за
управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос
1, които са в размер на 138 670 555,29 евро.
По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони” с конкретни бенефициенти общините на 28 града
опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система бяха подадени
общо 185 проектни предложния и след оценка са сключени 168 договора за
предоставяне на БФП в размер на 87 312 562,33 евро.
По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са
обявени 3 процедури за предоставяне на БФП:
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 процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
В рамките на тази процедура конкретни бенефициенти са Министерство на
културата и Министерство на младежта и спорта. В рамките на отчетния период са
оценени подадените през 2016 г. 6 проектни предложения. В процеса на оценка е
оттеглено 1 проектно предложение на ММС. Към 31.12.2016 г. са сключени 3 договора
за предоставяне на БФП на стойност 5 180 794,85 евро. Останалите 2 проекта, които са
с бенефициент ММС, са в процес на оценка.
 процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в
Република България“
В рамките на определения краен срок за кандидатстване – 30.09.2016 г. по
процедурата са подадени общо 41 проектни предложения. От тях 1 проектно
предложение – на община Две могили, включва обект в резервния списък с обекти. До
31.12.2016 г. са издадени общо 33 решения за предоставяне на БФП и са сключени 28
договора на обща стойност на БФП 32 338 974,11 евро.
 процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република
България“
Процедурата е обявена през месец февруари 2016 г. с бюджет БФП 22,2 млн.
евро и краен срок за кандидатстване – 30 юни 2016 г. Конкретни бенефициенти по нея
са 13 висши училища съгласно приоритизиран списък в съответствие с Методиката за
приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР
2014-2020“. През 2016 г. са подадени и оценени 12 проекта като за тях са сключени
договори на стойност на БФП 20 184 743,05 евро.
По Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ се предвижда
модернизация на системата за спешна медицинска помощ, която да се изпълни с един
голям проект в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 с бенефициент
Министерство на здравеопазването. Съгласно ИГРП за 2017 се предвижда процедурата
да бъде обявена през месец декември 2017 г.
По Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ съгласно
одобрената ИГРП за 2017 г. е процедурата „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за деца“ e обявена през месец май 2017 г. с бюджет в размер на 29,1
млн. евро. Основният резултат, който трябва да бъде постигнат, е успешното
продължаване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за деца чрез
замяна на грижите в институция с грижи в семейство или в близка до семейната среда в
общността. В допълнение, на 20.12.2016 г. УО публикува за обсъждане проект на
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца“.
По Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ в изпълнение на ИГРП за 2017 г.
процедурата за БФП се предвижда да бъде обявена през месец октомври 2017 г. По тази
процедура 50,4 млн. евро ще бъдат предоставени като БФП за проекти, насочени към
съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и
световно значение в България. Общият размер на БФП (100%) на проект ще бъде
определен съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на финансова
помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г.
В допълнение, през месец ноември 2016 г. е подписано финансовото
споразумение между МРРБ и Фонд мениджъра на финансови инструменти в България
за управление на средствата за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 в размер на
50 377 941,18 евро.
По Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ през отчетния
период са подадени общо 18 проектни предложения. През месец февруари
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бенефициентът подаде общо 15 проекта, които са оценени и през месец април са
сключени договори за тях на обща стойност на БФП 104 649 613,20 евро. В
допълнение, през месец ноември са подадени още 3 проектни предложения, които към
края на отчетния период са в процес на оценка.
По Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“:
 процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини –
бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”
През 2016 г. по процедурата са подадени и оценени 37 проектни предложения.
Сключени са 39 договора за предоставяне на БФП (вкл. за 2 проектни предложения,
подадени през 2015 г.) в размер на 3 710 878,60 евро.
 процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки
градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”
През 2016 г. по процедурата са подадени и оценени 26 проектни предложения.
Сключени са 25 договора за предоставяне на БФП в размер на 523 186,49 евро.
 процедура за BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ”
Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 617 033 евро. Конкретен
бенефициент по нея е Агенция „Пътна инфраструктура“. През отчетния период е
подадено и оценено 1 проектно предложения като за него е сключен договор за
предоставяне на БФП в размер на 518 354,51 евро.
 процедура BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за конкретни
бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, МК“
Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 332 340 евро.
Конкретни бенефициенти по нея са Министерство на образованието и науката,
Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата. През отчетния
период са подадени 2 проектни предложения на МОН и МК, които към края на
отчетния период са в процес на оценка.
Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението
Към 31.12.2016 г. не са отчетени сертифицирани средства, както и постигнати
стойности по индикаторите, включени в рамката за изпълнението на ОПРР 2014-2020 г.
Доклад за използването на финансовите инструменти
На 11.11.2016 г. е подписано Финансовото споразумение между МРРБ и Фонд
мениджъра на финансови инструменти в България с предмет: „Управление на
предоставените с финансово споразумение средства за финансови инструменти по
ОПРР 2014-2020, посредством Фонд на Фондовете“. Общият размер на средствата,
определени за подкрепа чрез финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по ОПРР
2014-2020 във Финансовото споразумение, е в размер на 369 746 720,85 лв. (189 048
496,47 евро). През ноември 2016 г. е подписан договор за особен залог между УО на
ОПРР и ФМФИБ и същият е вписан в Централния регистър на особени залози, в
съответствие с клаузите на Финансовото споразумение.
ФМФИБ депозира две искания за авансови плащания чрез ИСУН 2020 – за всяка
от приоритетните оси (ПО1 и ПО6). На 2 декември 2016 г. е извършено първо
междинно плащане в размер на 67 804 008,04 лв. (34 667 638,82 евро) на средства от
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от УО към Фонд
мениджъра, а на 13 декември 2016 г. – първо междинно плащане в размер на 24 632
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672,17 лв. (12 594 485,29 евро) по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от УО към
ФМФИБ. Общо изплатените на ФМФИБ от УО средства са в размер на 92 436 680,21
лв. (47 262 124,12 евро). Същите представляват първи транш от 25% от средствата за
финансови инструменти съгласно Финансовото споразумение с ФМФИБ.
В рамките на отчетния период ФМФИБ стартира дейността по подготовка на
техническа спецификация за избор на финансови инструменти. В съответствие с
Инвестиционната стратегия посредством процедура по Закона за обществените
поръчки ФМФИБ следва да избере Гаранционен фонд и три финансови посредника,
които ще изпълняват функциите на фондове за градско развитие за гр. София, за
Северна и за Южна България, както и ще финансират проекти за регионален туризъм.
През месец декември 2016 г. стартира разработването на „Детайлни правила за
предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.“.
Действия, предприети за изпълнението на предварителните условия
Приложими за изпълнението на ОПРР 2014-2020 са всички общи предварителни
условия (ОПУ) за ЕСИФ. Към датата на одобряване на ОПРР 2014-2020 (15 юни 2015
г.), само 2 от ОПУ не са били изцяло изпълнени – ОПУ 4 „Обществени поръчки“ и
ОПУ 7 „Статистически системи“. Към м. юни 2017 г. и двете предварителни условия
вече са изпълнени и са докладвани официално към ЕК.
Към датата на одобряване на ОПРР 2014-2020 (15 юни 2015 г.) не са били изцяло
изпълнени само 3 от 7-те тематични предварителни условия – ТПУ 7.1, 9.2 и 9.3. Към м.
юни 2017 г. трите предварителни условия вече са практически изпълнени, като
докладите за изпълнението на ТПУ 7.1 и 9.2 са в процес на съгласуване с ЕК, а
докладът за изпълнението на ТПУ 9.3 е официално одобрен от ЕК през ноември 2016 г.
Напредък в изготвянето и изпълнението на големи проекти
По ОПРР се предвижда изпълнението на два големи проекта, по смисъла на чл.
100 от Общия Регламент 1303/2013, както следва:
Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“ – по
Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, с бенефициент
Министерство на здравеопазването.
 Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ – по Приоритетна
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, с бенефициент Столична
община
Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете,
провеждани в рамките на комуникационната стратегия
В изпълнение на Годишния план за дейностите за информация и комуникация на
ОПРР 2014-2020 г. през 2016 г. са проведени 21 информационни събития, включително
2 заседания на КН на ОПРР 2014 -2020 г. Съгласно регистрационните списъци, в
информационните събития са взели участие над 1 750 човека от целевите групи на
ОПРР 2014-2020 г.
През периода са проведени 18 информационни събития, свързани с основната
целева група на ОПРР – конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ и ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
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През отчетния период са изработени и разпространени 2 600 бр. информационни
материали (дипляни, брошури, календари) и 22 артикула рекламни материали и
сувенири – общо 4 768 бр.
Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите
на държавите членки и на бенефициентите за администриране и използване на
средствата от фондовете
През отчетния период с оглед укрепването и засилването на административния
капацитет, 334 експерти от УО на ОПРР са взели участие в общо 41 бр. обучения в
страната и чужбина, които да гарантират ефективно изпълнение на всички необходими
функции и задачи.
През отчетния период, УО на ОПРР 2014-2020 г. организира и проведе работни
срещи/обучения за повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти на
програмата, на които са обучени 684 служители на бенефициентите.
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