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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА

Цел

СБЛИЖАВАНЕ

Допустим регион

Република България

Програмен период

2007 - 2013

Номер на програмата (ССІ №) 2007BG161PO001

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Наименование на програмата

„Регионално
2007 – 2013г.

Отчетна година

2010 г.

Дата на одобряване
годишния
доклад
Комитета за наблюдение

развитие”

на 07.06.2011г.
от

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
2.1. Постигнати резултати и анализ на напредъка
На 09.02.2010г. ОПРР получи положителна оценка от Европейската комисия за
съответствие на системите за управление и контрол с изискванията на европейската
нормативна база. През 2010г. УО на ОПРР насочи своите усилия към ускоряване както на
процеса на договаряне, така и на плащания към бенефициентите по програмата. Паралелно
с това продължи и процесът на подобряване и оптимизиране на системите за управление и
контрол, в резултат на което на 12.04.2010г. бе одобрена със Заповед на Ръководителя на
УО на ОПРР шеста версия на
Наръчника за управление и
383 055 679,25;
изпълнение на ОПРР.
24%

В
изпълнение
на
Индикативната
годишна
работна програма за 2010г.
бяха обявени 12 схеми за
безвъзмездна
финансова
помощ на обща стойност 375
281 037,60 евро, от които по
приоритетна ос 1 - обявени 7
покани
за
набиране
на
проектни предложения, по
приоритетна ос 2 – една
покана, приоритетна ос 3 – 2,
приоритетна ос 4 – 2 покани.

1 218 219 079,75;
76%
Обща стойност на публикуваните схеми до 31.12.2010 (в
евро)
Наличен ресурс по ОПРР
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В сравнение с 2009г., през 2010г. бяха обявени приблизително 2,5 пъти повече схеми,
като общият размер на средствата по обявените схеми през 2010г. бе над два пъти
повече от този за 2009г.
Публикувани схеми по години
24% (наличен
ресурс)

23% (12 схеми)

32% (5 схеми)

13% (11 схеми)
8% (4 схеми)

Общ а стойност на публикуваните схеми през 2007 г. (5 броя)
Общ а стойност на публикуваните схеми през 2008 г. (11 броя)
Общ а стойност на публикуваните схеми през 2009 г. (4 броя)
Общ а стойност на публикуваните схеми през 2010 г. (12 броя)
Наличен ресурс по ОПРР

През отчетния период бяха подадени общо 457 проектни предложения, от които 3
средносрочни рамкови програми. Бяха оценени 331 проектни предложения, одобрени 222 проектни предложения (включително нефинансирани проектни предложения поради
недостатъчен наличен финансов ресурс).
Обявените схеми бяха насочени предимно към реконструкция, обновяване и оборудване
на държавни лечебни заведения в градските агломерации, прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, създаване и
промотиране на иновативни културни събития, дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения, прилагане на финансовия инженерингов инструмент JESSICA в България,
подкрепа за интегриран градски транспорт, развитие на природни, културни и
исторически атракции, организиране на събития с регионален и национален обхват и
въздействие, подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна
газова връзка България – Сърбия.
През 2010 г. бяха сключени общо 179 договора на обща стойност на безвъзмездната
финансова помощ 438 562 066,28 евро в следните тематични области:


98 договора по приоритетна ос 1, от които 64 бр. насочени към 86-те градски
агломерационни ареали за подкрепа на държавна и общинска образователна и
културна инфраструктура, включително прилагане нa мерки за енергийна
ефективност, 11 бр. за изграждане на инфраструктурни съоръжения за
предотвратяване на риска от свлачищни процеси и 23 бр. за подобряване на
градската среда и градското развитие;



17 договора по приоритетна ос 2, от които 16 бр. за рехабилитация/реконструкция
на второкласна/третокласна и 1 бр. за рехабилитация/реконструкция на общинска
пътна мрежа;



8 договора по приоритетна ос 3 за подкрепа развитието на туристически атракции
реклама;
6



43 договора по приоритетна ос 4, от които 37 бр. за подкрепа на образователна
инфраструктура, включително прилагане мерки за енергийна ефективност и 4
договора в подкрепа на междурегионалното сътрудничество;



13 издадени заповеди по приоритетна ос 5 Техническа помощ.

Таблица 1: Разпределение на договорените суми по приоритетни оси на програмата през
отчетния период:
Приоритетна ос

Общ бюджет
на
приоритетната ос
в евро

Брой
одобрен
и за
финанси
-ране
проекти
839 067 973
106

Стойност на
безвъзмездна
та помощ по
одобрените
проекти
(в евро)
283 128 600,90

Брой
сключе
ни
договор
и
98

Стойност на
безвъзмездна
та помощ по
сключените
договори
(евро)
247 511 430,56

400 318 689

16

155 363 006,71

17

155 363 006,71

218 093 623

15

10 775 605,56

8

10 775 605,56

89 671 387

72

29 904 003,34

43

16 107 550,59

54 123 087

13

8 804 472,86

13

8 804 472,86

1 601 274 759

222

487 975 689,37

179

438 562 066,28

1. Устойчиво и
интегрирано градско
развитие
2. Регионална и
местна достъпност
3. Устойчиво
развитие на туризма
4. Местно развитие и
сътрудничество
5.Техническа помощ
Общо
Забележка:

В колона „Брой одобрени за финансиране проекти” са включени проекти, които са класирани, но
нефинансирани поради изчерпване на финансовия ресурс по съответната схема.
В колона „Брой сключени договори са включени и договори по проекти”, които са били одобрени
през 2009 г., но договорите са били сключени през 2010 г.
Колона „Стойност на безвъзмездната помощ по сключените договори” включва само
стойността на безвъзмездната помощ по сключените договори през 2010 г. съгласно издадените
от Ръководителя на УО на ОПРР Решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
като не се включва стойността на анексите сключени през 2010 г.

2.1.1. Информация за физическия напредък по оперативната програма.
В резултат от предвидените в ОПРР инвестиции през 2013г. на ниво програма може да се
очаква следния ефект върху макроикономическото развитие:

Вид

Показател

Въздей
Създадени работни места
ствие

Количествено изражение
Межди
Един Базисна
Целева
нна
ица стойност
стойнос
стойнос
т (2013)
т (2009)

Честота на
измерване

Източник
на
информаци
я

УО ще следи изпълнението на индикатора на ниво
програма по време на програмния период (от
Брой отделните проекти, окончателните доклади от
изпълнените проекти – обобщени на програмнно ниво)
7

 Приключили проекти
За приключени се приемат всички проекти със завършени проектни дейности, за които е
подаден окончателен технически доклад и финансов отчет, подадено е искане за
окончателно плащане, което е верифицирано и реално изплатено.
През 2010г. приключи изпълнението на 72 проекта по договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, разпределени по приоритетни оси, както следва:
Приоритетна ос

Брой приключени
проекти за 2010
7
13
46
6

Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 2
Приоритетна ос 4
Приоритетна ос 5

Приключилите проекти по приоритетна ос 1 са свързани с подобряване на образователна
инфраструктура и превенция на риска от свлачища в градските агломерации. Обновени са
29 сгради на образователни институции и са облагодетелствани около 8827 броя ученици.
Облагодетелстваното население от превенция на свлачищните процеси е около 51375
души в градските ареали. В резултат на приключилите проекти по приоритетна ос 2 са
рехабилитирани/реконструирани 115,981 км общинска пътна мрежа, а по-важните
постигнати резултати от приключилите проекти по приоритетна ос 4 са 82 сгради
подобрена образователна инфраструктура, 18553 ученици облагдетелсвани от обновените
образователни институции, 1 558 души население облагодетелствано от превенция на
свлачищните процеси, 57 броя иновативни практики, обменени и приложени на базата на
междурегионално сътрудничество, 35 броя проведени междурегионални събития с 510 души
участници.

Всички резултати от изпълнението на проектите са детайлно описани в т. 3 Изпълнение по
приоритетни оси.

2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни се посочват в евро)
Таблица 2 - Финансова информация
Общо
финансиране
по
оперативната
програма (от
Съюза и от
държавитечленки)
а

Основа за
изчисляване
на вноските от
Съюза
(публични или
общи разходи)

b

Обща сума на
сертифицираните
допустими
разходи, платени
от бенефициерите
(1)

c

Съответстващо
публично
участие ( 1 )

Коефициент на
изпълнение в
проценти

d

e = c/a за общите
разходи или e =
d/a за публичните
разходи
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Приоритетна
ос 1
Посочете
фонд
- От
които
разходи по
линия
на
ЕСФ( 2 )

839 067 973,00

публични

68 814 605,88

68 814 605,88

8,20 %

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

- От
които
разходи по
линия
на
ЕФРР( 2 )

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

- разходи за
регионите,
които не се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

публични

36 404 662,44

36 404 662,44

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

995 695,23

995 695,23

- разходи за
регионите,
които
се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)
Приоритетна
ос 2
Посочете
фонд
- От
които
разходи по
линия
на
ЕСФ( 2 )
- От
които
разходи по
линия
на
ЕФРР( 2 )
- разходи за
регионите,
които не се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)
- разходи за
регионите,
които
се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)
Приоритетна
ос 3

400 318 689,00

218 093 623,00

публични

9,09

0,46 %

Посочете
9

фонд
- От
които
разходи по
линия
на
ЕСФ( 2 )

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

публични

17 830 188,06

17 830 188,06

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

- От
които
разходи по
линия
на
ЕФРР( 2 )

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

- разходи за
регионите,
които не се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

1 645 626,24

1 645 626,24

- От
които
разходи по
линия
на
ЕФРР( 2 )
- разходи за
регионите,
които не се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)
- разходи за
регионите,
които
се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)
Приоритетна
ос 4
Посочете
фонд
- От
които
разходи по
линия
на
ЕСФ( 2 )

- разходи за
регионите,
които
се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)
Приоритетна
ос 5

89 671 387,00

54 123 087,00

публични

19,88 %

3,04 %

Техническа
помощ
Посочете
фонд
10

- От
които
разходи по
линия
на
ЕСФ( 2 )

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

- От
които
разходи по
линия
на
ЕФРР( 2 )

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

неприложимо

1 601 274 759,00

публични

- разходи за
регионите,
които не се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)
- разходи за
регионите,
които
се
ползват от
преходно
подпомаган
е ( 3)

ОБЩ СБОР

125 690 777,85

125 690 777,85

7,85 %

( 1 ) Изразени кумулативно цифри. Посочена е стойността на разходите, сертифицирани от СО през периода 01.01.2007-31.12.2010 г.
( 2 ) Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или ЕСФ и когато е използвана
възможността по член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
( 3 ) Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма включва подкрепа за регионите, които се ползват от
преходно подпомагане и регионите, които не се ползват от такова. За оперативни програми, по които е налице участие на ЕФРР като специално отпуснати средства
за най-отдалечени региони: разбивка на разходите на оперативни разходи и на инвестиции в инфраструктура.“

През отчетния период са извършени авансови, междинни и окончателни плащания по
ОПРР. За 2010 година са изплатени общо средства в размер на 154 053 117.35 евро в т.ч.:
авансови плащания – 37 228 793.11 евро
междинни плащания – 100 720 974.18 евро
окончателни плащания – 16 103 350.06 евро
Следователно процентът извършени плащания спрямо бюджета на програмата е в
размер на 10%
Темпът на извършените плащания за 2010г. спрямо плащанията през 2009 г. е
увеличен пет пъти.
Сертифицираните разходи през 2010г. са в размер на 114 961 526.96 евро.
Темпът на сертифицираните разходи през 2010 спрямо сертифицираните през 2009г.
е увеличен единадесет пъти.

2.1.3. Информация за разпределението на усвоените средства от Фондовете по
категории
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Таблица 3: Разпределение на договорените средства от Фондовете по категории
Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5
Код *
Код *
Измерение 2
Измерение 1
Форма на
Приоритетна
финансиране
тема

Код *
Измерение 3
Територия

Код *
Код *
Измерение 4
Измерение 5
Стопанска Местонахождение
дейност

Сума
в евро
**

10

01

01

00

BG

10

01

05

00

BG

11

01

01

00

BG

11

01

05

00

BG

22

01

01

00

BG

22

01

05

00

BG

23

01

01

00

BG

50 866 932,55

24

01

01

00

BG

4 136 663,75

25

01

01

00

BG

22 847 648,29

28

01

01

00

BG

4 283 934,05

36

01

01

00

BG

40

01

01

00

BG

2 927 947,46

40

01

05

00

BG

807 756,85

42

01

01

00

BG

42

01

05

00

BG

43

01

01

00

BG

68 849 914,21

43

01

05

00

BG

13 583 662,35

44

01

05

00

BG

50

01

01

00

BG

50

01

05

00

BG

52

01

01

00

BG

20 467 684,92

53

01

01

00

BG

15 274 778,21

53

01

05

00

BG

3 220 756,24

55

01

01

00

BG

55

01

02

00

BG

55

01

05

00

BG

56

01

01

00

BG

893 042,01

56

01

05

00

BG

480 868,77

57

01

01

00

BG

57

01

02

00

BG

57

01

05

00

BG

58

01

01

00

BG

6 492 550,54

58

01

05

00

BG

2 724 923,05

59

01

01

00

BG

17 620 729,62

60

01

01

00

BG

61

01

01

00

BG

61

01

05

00

BG

75

01

01

00

BG

186 017 224,38

127 330 360,20
45 629 549,09

12

10 075 132,77

75

01

05

00

BG

76

01

01

00

BG

76

01

05

00

BG

77

01

01

00

BG

38 127 936,37

77

01

05

00

BG

10 075 132,77

78

01

01

00

BG

79

01

01

00

BG

79

01

05

00

BG

81

01

00

00

BG

18 893 663,36

81

01

10

00

BG

4 581 472,91

85
86

01
01

00
00

00
00

BG
BG

21 199 197,96

Общо

13 302 441,70

6 205 691,02
716 917 595,40

* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типовата им класификация
** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории

Легенда в съответствие с Приложение 2, част А на Регламент №1828/2006:
1) Кодове по приоритетни теми:
 10 - Телефонна инфраструктура (включително широколентови мрежи)


11 - Информационни и комуникационни технологии (достъп, сигурност, интер
оперативност, предотвратяване на риска, изследвания, иновации, електронно
съдържание, др.)



22 – Национални пътища



23 – Регионални/местни пътища



24 – Велосипедни алеи



25 - Градски транспорт



28 - Интелигентни транспортни системи



35 - Природен газ



40 - Възобновяема енергия: слънчева



42 - Възобновяема енергия: хидроелектрическа, геотермална и друга



43 - Енергийна ефективност, когенерация, енергийно управление



44 - Управление на битовите и промишлени отпадъци



50 - Рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени



52 - Насърчаване на чист градски транспорт



53- Превенция на риска ( включително разработване и изпълнение на планове и мерки за
управление на природни бедствия и технологични рискове)



55- Популяризиране на природните богатства



56 - Опазване и популяризиране на природното наследство



57 - Друга помощ за подобряване на туристическите услуги



58 - Защита и опазване на културното наследство



59 - Развитие на културната инфраструктура
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61 – Комплексни проекти за възстановяване на градската среда



75 - Образователна инфраструктура



76 - Инфраструктура за здравеопазването



77 – Инфраструктура за грижа за децата



78 - Жилищна инфраструктура



79 – Други социални инфраструктури



81- Механизми, позволяващи усъвършенстването на процеса на разработване,
мониторинг и оценка на политики и програми на национално, регионално и местно
равнище, укрепването на капацитета за изпълнение на политики и програми



85- Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол



86- Оценка и проучвания; информация и комуникация

2) Кодове по форма на финансиране:
 01 – безвъзмездна помощ
3) Кодове по тип територия:
 01 – градска среда


02 – планински райони



05 – селски райони



10 – зони за междурегионално сътрудничество

4) Кодове по стопанска дейност



00 – неприложимо

5) Кодове по местоположение



BG – България

2.1.4. Предоставена помощ по целеви групи


Постигнати резултати за въздействието върху целевите групи на приключилите през
2010 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Приоритетна ос 1

Брой представители от ромско
малцинство/други малцинства,
облагодетелствани
от
проектните резултати.
Брой хора с увреждания
облагодетелствани
от
интервенцията

Приоритетна ос 4

475

8 544

95

599

2.1.5. Възстановена или повторно използвана помощ
За отчетния период са възстановени средства в размер на 839 445,36 евро по наложени
финансови корекции в следствие на извършен одит от одитния орган.
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2.1.6. Качествен анализ
Стартиралите през 2010г. схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ОПРР и изпълнението на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ ще
допринесат за постигането на поставените цели до 2013 г., както следва:
Изпълнение на Цел 1: Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове,
свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този
начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие
За изпълнението на Цел 1 през отчетния период УО обяви покани по 7 схеми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на операция 1.1. Социална
инфраструктура, операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска
и операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт и продължи да набира проектни
предложения, да ги оценява и да сключва договори в рамките на обявените през 2009г. и
2010г. схеми. Общият брой на получените проектни предложения през 2010г. възлиза на
224, като 152 от тях бяха оценени през отчетния период. Бяха сключени 98 договора с общ
размер на безвъзмездната финансова помощ 247 511 430,56 евро.
През отчетния период беше одобрен на национално ниво и първият голям проект по
смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 по ОПРР. Това е проектът BG161PO0011.5.01-0001 “Интегриран градски транспорт на Бургас”, който ще се реализира в рамките
на приоритетна ос 1, операция 1.5 “Системи за устойчив градски транспорт” по ОПРР на
обща стойност 67 071 840,00 евро.
Към 31.12.2010г. общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 1 възлизаше на 447 992 643,38 евро, представляващо 52% от размера на
приоритетната ос.
 Изпълнение на Цел 2: Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и
енергийни мрежи за изостаналите райони
За изпълнението на Цел 2 през отчетния период УО на ОПРР продължи оценката и
договарянето на проектни предложения по схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, попадаща в обхвата на операция 2.1. Регионална и местна пътна
инфраструктура, обявена през 2007г. с конкретен бенефициент Агенция «Пътна
инфраструктура».
През 2010г. бяха оценени и одобрени 16 проектни фиша. Сключени бяха 16 договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 152 846 670,01 евро. Към
31.12.2010г. бяха договорени общо 218 840 436,60 евро (29 договора), представляващо
85% от размера на схемата.
В рамките на приоритетна ос 2 бе обявена и покана за набиране на проектни предложения
с конкретен бенефициент Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по
операция 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” – схема
BG161PO001/2.3-01/2010 „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на
междусистемна газова връзка България - Сърбия”.
Към 31.12.2010г. общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 2 възлизаше на 278 682 968,74 евро, представляващо 70% от размера на
приоритетната ос.
 Изпълнение на Цел 3: Повишаване на регионалния туристически потенциал за
развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона
туристически продукти с по-висока добавена стойност
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За изпълнението на цел 3 през отчетния период УО на ОПРР обяви 2 схеми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, едната попадаща в обхвата на операция
3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, а
втората - в обхвата на операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинации. Общият размер на обявените схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ възлиза на 92 040 551,90 евро. Поканата за представяне на
проектни предложения по операция 3.1 цели да се развият конкурентоспособни природни
и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат
значителен брой посетители; да се подкрепят туристически локализации, притежаващи
значителен туристически потенциал. С обявената покана по операция 3.2 се цели да се
осигури ефективното използване на културното наследство с оглед развитието на
устойчив културен туризъм; да се подкрепят туристически дестинации, притежаващи
културно-историческо наследство със значителен туристически потенциал; да се подкрепи
съхраняването и опазването на националното и световно културно наследство като ресурс
за туризъм. Схемата е с конкретен бенефициент Министерство на културата.
През отчетния период бяха подадени 34 проектни предложения и 1 Средносрочна рамкова
инвестиционна програма. Оценени бяха 27 проектни предложения и 1 Средносрочна
рамкова инвестиционна програма. Одобрени - 15 проектни предложения.
Сключени бяха 8 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова
помощ 10 775 605,56 евро.
Към 31.12.2010 г. общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 3 възлизаше на 34 687 759,38 евро, представляващо 18% от размера на
приоритетната ос.
 Изпълнение на Цел 4: Мобилизиране на регионалните и местни технически и
институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за
регионално развитие
През 2010г. бяха обявени две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции - BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна
инфраструктура на 178 малки общини” с общ размер 13 940 418,00 евро и
BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения в 178 малки общини” с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ 16
470 588,00 евро.
Бяха депозирани 182 проектни предложения по двете схеми. Бяха оценени 96 проектни
предложения по BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. В
рамките на втората схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за
предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” се сформира оценителна комисия,
която продължи оценка и през 2011 г. на 81 проектни предложения.
Сключени бяха 43 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова
помощ 16 107 550,59 евро.
Към 31.12.2010 г. общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 4 възлизаше на 49 815 605,17 евро, представляващо 56% от размера на
приоритетната ос.
 Доказване на последиците от изпълнението на оперативната програма за
насърчаване на равните възможности на мъжете и жените, когато е
целесъобразно и описание на споразуменията за партньорство.
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В съответствие с принципите и регламентираните изисквания за гарантиране на равенство
между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство на възможностите, в
насоките за кандидатстване по стартиралите схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ като задължително условие е посочено осигуряването на равенство
между половете и превенция от дискриминация. Принципът за равенство между половете
и превенция от дискриминация е предмет на мониторинг и оценка, както на ниво
индивидуален проект, така и на ниво приоритетна ос.
Стартиралите и изпълняващи се схеми, насочени към подкрепа на ремонт/реконструкция
на сграден фонд и на градската среда като цяло, включват също така подобряване достъпа
на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда в обектите на
интервенция.
 Насърчаване на принципа на партньорство при изпълнение на ОПРР
Принципът на партньорство е застъпен в процеса на програмиране, изпълнение,
наблюдение и оценка на ОПРР. Ползотворното и градивно партньорство с Европейската
комисия продължи и през 2010г. Комитетът за наблюдение по ОПРР включва като членове
с право на глас както социално-икономическите партньори, така и НПО – представители
на гражданското общество.
Управляващият орган ползва своите партньори за мултиплициране и разпространение на
информация насочена към бенефициентите на ОПРР и обществеността. През 2010г., УО
организира поредица от събития с участието на различни заинтересовани страни –
информационни дни за обявените схеми за безвъзмездна финансова помощ,
пресконференции, годишна конференция за напредъка на ОПРР, описани в раздел 5.
Информация и публичност.
Представители на ЕК и JASPERS участваха във всички срещи и събития с представители
на Столична община и общините на 6-те големи града за открити дискусии, обсъждане и
вземане на решение за подготовката на дейностите свързани с модернизация на градския
транспорт.
Върху принципа на партньорство е основана операция 4.2 „Междурегионално
сътрудничество”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.2-01/2008
„Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”,
насочена към насърчаване на партньорството между региони и общини в рамките на
Европейския съюз, с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и найдобри практики по следните теми: - превенция на риска; възстановяване на градските
райони-планиране и управление на градовете; ИКТ-мрежи/информационно общество;
жилищна политика; възобновяеми енергийни източници; транспорт/модели за
организация на транспорта; развитие на туризма и маркетинг на дестинациите;
насърчаване и разработване на модели за междуобщинско сътрудничество. През 2010г.
приключи изпълнението на 9 договора за безвъзмездна финансова помощ основани на
принципа на партньорство за обмяна на умения и добри практики, разработване на
стратегии, планове за действия, обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна
цел, съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори (университети,
НПО, бизнес сдружения, и пр.). В резултат на приключилите проекти бяха обменени и
приложени 57 броя иновативни практики на базата на междурегионално сътрудничество,
бяха проведени 35 междурегионални събития с общо 510 участници.
Пример за успешно прилагане на принципа за партньорство е работата на
междуведоствената работна група за деинституционализация, както и работната група във
връзка със застъпване на проекти за рехабилитация на пътища втори и трети клас по ОПРР
с проекти за изграждане на подземна инфраструктура.
17

Междуведомствената работна група за деинституционализация разработи ”Визия за
деинституционализация на децата в Република България” приета от Министерски съвет
на 24.02.2010г.. За постигане на целите на ”Визия за деинституционализация на децата в
Република България” на 24 ноември 2010г. бе приет от Министерски съвет План за
действие за нейното изпълнение. Във връзка с приетите документи бяха насочени целево
средства от ОП «Регионално развитие» и ОП «Развитие на човешките ресурси» за
финансиране на съвместен проект за подобряване на живота на децата с увреждания,
настанени в институции в България и за създаване на модел за трансформиране на
специализираните институции за деца в алтернативни услуги в общността.
В резултат на работата на междуведомствената работната група относно застъпване на
проекти за рехабилитация на пътища втори и трети клас по ОПРР с проекти за изграждане
на подземна инфраструктура бе извършен анализ и набелязани мерки за последователното
извършване на дейностите по ОПРР, ОПОС и Програмата за развитие на селските райони.

2.2. Информация за съответствие със законодателството на Общността
Към настоящия етап няма идентифицирани проблеми, свързани със съответствието със
законодателството на Общността.
2.3. Значими проблеми и мерките, предприети за разрешаването им
 Забавяне на изпълнението на част от проектите, временно спиране на
договорите за безвъзмездна финансова помощ или на дейности по тях
При изпълнението на част от проектите се наблюдава забавяне в изпълнението, което от своя
страна води до промени в предвидения по съответния договор линеен график. Основните
причини за забавянето са свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки. По
част от процедурите са налице обжалвания от страна на неспечелили участници, издаване на
решение на Комисията за защита на конкуренцията за незаконосъобразност на проведената
процедура, обжалвано от своя страна от бенефициента пред Върховния административен съд,
което допълнително забавя изпълнението на договора. Част от процедурите са прекратявани
от възложителя и впоследствие са обявявани наново. Например забавяне изпълнението на
Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/033 “Обновена и модернизирана образователната
инфраструктура в Община Нова Загора”, поради обжалване на Решение на Комисията за
защита на конкуренцията за установяване на незаконосъобразност на Решението на кмета на
Община Нова Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за СМР,
довело до забавяне от 160 календарни дни.
Със значително забавяне в изпълнението е договор BG161PO001/1.4-01/2007/001-1
„Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен
ареал и агломерационните ареали на 6 най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас,
Плевен, Русе и Ст.Загора” с конкретен бенефициент Министерство на вътрешните работи.
Договорът е сключен на 14.10.2008 г. с първоначална продължителност 16 месеца,
впоследствие срокът му е удължен на 45 месеца заедно с временно спиране, свързано с
провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител. Първото обявление на
процедурата бе на 01.12.2008 г. Процедурата бе прекратена поради установени нарушения
при откриването и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без
това да промени условията, при които е обявена процедурата. Второто обявление бе на
03.02.2010г. и процедурата отново бе прекратена поради установяване на нарушение,
което не може да бъде отстранено без да бъдат променени условията, при които е обявена
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процедурата. В ход е трета процедура за възлагане на обществена поръчка, чието
обявяване предстои в началото на 2011г.
Наблюдава се също така и забавяне на договори поради обстоятелството, че в условията на
тежка финансова и икономическа криза при ограничени общински бюджети, бенефициентите
изпитват финансови затруднения.
Предприети стъпки: УО предприе действия по временно спиране на договорите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или на отделни дейности от тях,
вследствие на обстоятелства от обективен характер по смисъла на чл.10.1 от Общите условия
към договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които биха
възпрепятствали изпълнението в срок на част от заложени в проекта дейности. На основание
чл. 10.4 от Общите условия към Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, срокът на изпълнението на дейности се удължава с период, равен на периода на
прекъсването, при условие да се спази ограничението в чл. 10.1 от Общите условия на
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, касаещо максималния период
за изпълнение на договорите - периода на изпълнение на оперативната програма.
След предприетите действия по временно спиране на договорите с цел успешно приключване
на проектите, изпълнението на проектите е възобновено и се реализират без по-нататъшни
проблеми. Общият брой договори с временно спиране за 2010 г. е 23.
 Констатирани пропуски/слабости при провеждане на тръжните процедури от
страна на бенефициентите
През 2010г. бе извършен от страна на ИА «Одит на средствата от ЕС» първият одит на
операциите по ОП „Регионално развитие”. Проверени бяха всички разходи по ОПРР,
декларирани пред ЕК към 31.12.2009 г., а именно 10 729 250, 89 евро, по 43 проекта. От
одитираните проекти за 30 проекта са констатирани грешки/пропуски в областта на
обществените поръчки, от които 17 с финансови корекции в размер на 1 039 943,65 евро.
Установени са следните по-важни пропуски при възлагането на обществени поръчки от
страна на бенефициентите: неправилно избиране на вида процедура или неправомерно
преминаване към процедура по договаряне; слабости в работата на комисията в процеса
на оценка на подадените предложения; подписани анекси към договорите за обществени
поръчки; неспазване на минималните срокове за подаване на оферти при обявяване на
обществени поръчки; включване в обявлението за обществени поръчки на условия, които
дават предимство и ограничават участието; пропуски при попълване на обявлението;
решението на възложителя не е изпратено до участниците в установения срок;
гаранциите за участие са освободени със закъснение; не е изпратена информация до АОП
за сключения договор и др.
УО предприе адекватни мерки за ограничаване и предотратяване допускането на
така констатираните слабости:
На 17.09.2010г. със заповед на УО на ОПРР бе инициирано актуализиране на Наръчника за
управление и изпълнение на ОПРР с цел подобряване и прецизиране на процедурите за
предварителен, текущ и последващ контрол по възлагането на обществени поръчки и
изпълнението на договорите. Детайлизирани бяха съответните контролни листи за всеки
тип процедура.
В рамките на приоритетна ос 5 «Техническа помощ» УО обяви на 01.10.2010г.
обществена поръчка за предоставяне на юридически консултации, включително и по
отношение на предварителния контрол и провеждането на процедурите за избор на
изпълнител от бенефициентите. Договор с избран изпълнител следва да се сключи през
първото тримесечие на 2011г.
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В съответствие с ПМС 203/13.09.2010г. за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет е увеличен числения състав на регионалните отдели за
назначаване на сътрудници по управление на европейски програми и проекти - 6 юристи,
като към всеки един регионален отдел е предвиден юрист, което ще увеличи капацитета на
отделите за извършване на предварителен/последващ контрол на тръжните процедури.
 Установени слабости/пропуски при изпълнението на инфраструктурните
проекти от бенефициентите
При физическото изпълнение на част от инфраструктурните проекти е констатирано
некачествено изпълнение от страна на изпълнители на СМР. В тези случаи УО изисква
отстраняване на дефектите, като изпраща указания към бенефициента. Проблемите при
изпълнението на инфраструктурни проекти по оперативната програма се обсъждат на
централно ниво с участието на представители от браншовите организации.
В съответствие с ПМС 203/13.09.2010г. за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет е увеличен числения състав на регионалните отдели за
назначаване на сътрудници по управление на европейски програми и проекти – 6
строителни инженери, съответно по 1 строителен инженер във всеки регионален отдел.
Това ще укрепи в капацитета на регионалните отдели за извършване на необходимата
техническа експертиза при наблюдение и контрол на физическото изпълнение на
проектите.
При поредната актуализация на Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР
стартирала съгласно Заповед на УО на 17.09.2010г. бяха разработени по-подробни
контролни листи за проверки на място за осъществяване на по-детайлен и задълбочен
контрол върху качеството на изпълнение на СМР.
 Укрепване на капацитета на УО на ОПРР
С докладна записка № 91-М-803/18.05.2010 г. на Главния директор на Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” до Ръководителя на Управляващия орган на
ОП „Регионално развитие” бе одобрена програма за обучение на служителите за 2010г.
Основна цел на програмата бе да отговори на нуждите от обучение, да адресира
специфични потребности от обучение, свързани с изпълнението на работата в съответните
отдели, както и да даде възможност за придобиване на знания и умения от практиката на
други стани-членки на Общността с по-голям опит в управлението на програми в областта
на регионалното развитие. Индикативният бюджет, определен за участие на служителите
на дирекцията в обученията, възлиза на 235 485 евро. В изпълнение на програмата бяха
проведени общо 47 обучения на 107 служители, както в България, така и в стани-членки
на Европейския съюз.
Основните теми, застъпени в обученията бяха свързани със следните области: финансово
управление и контрол; мониторинг и оценка; обществени поръчки; държавни помощи;
анализ „разходи-ползи”; управление на риска; разработване на проекти по ОПРР, общи
теми относно управление на средствата от ЕС – политики, регламенти на ЕС;
хоризонтални политики; икономическа интеграция и регионално развитие; управление на
проекти, оценка на изпълнението на персонала, въвеждане в държавната администрация и
др.
За да се прецени ефективността на проведените обучения бе проведена анкета, която даде
ясна представа относно тяхната степен на полезност и практическа приложимост. Въз
основа на получените резултати, могат да се направят следните изводи:
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Програмата за обучение на служителите на УО на ОПРР отговаря на
потребностите на служителите на ГД „ПРР” и съответства на нуждите, заявени
от всеки служител на дирекцията;



Обученията се отличават с практическо приложение в работата на служителите;



Поставените цели са постигнати – нуждите от обучение на служителите на ГД
„ПРР” са удовлетворени.

Основното заключение е, че програма за обучение за 2010г. е успешно изпълнена,
като е допринесла за укрепването на административния капацитет на
Управляващия орган на ОПРР и е постигнала поставените цели.
С цел укрепване капацитета на регионалните отдели през 2010г. бяха организирани
ежемесечни обучения по повод стартиране на нови схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Регионално развитие” и провеждането на информационни дни
за потенциалните бенефициенти на програмата по региони. Наред с това през отчетния
период бяха осъществени периодични срещи с регионалните отдели във връзка с казуси,
възникнали в практиката, проблеми и решения в различни области на дейност – проверки
на място; предварителен контрол на документацията за обществени поръчки; искания за
плащане; необходими промени във Версия 6 на Наръчник за управление и изпълнение на
ОПРР и др.
През 2010г. бяха проведени конкурси за попълването общо на 17 свободни щатни бройки.
Бяха назначени двама експерта на ръководна длъжност и 12 експерта с аналитични и/или
контролни функции, от тях 8 на регионално ниво и 6 на централно ниво.
В съответствие с ПМС 203/13.09.2010г. за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет, числеността на ГД „Програмиране на регионалното развитие” бе
увеличена от 133 на 153 щатни бройки.
В рамките на Управляващия орган бяха създадени нови щатни бройки (за сътрудници по
управление на европейски проекти и програми) с цел подпомагане работата на УО на
ОПРР при управлението и изпълнението на проекти за градско развитие в рамките на
финансовия инструмент JESSICA и проекти за интегриран градски транспорт. Подготвени
бяха и длъжностни характеристики за служителите на новите позиции, в съответствие с
утвърдената нова структура.
Таблица 4. Организационна структура на УО на ОПРР
Структура
Управляващ орган на ОПРР – централно ниво
Главен директор, ГД “Програмиране на регионалното развитие”
Заместник главен директор – ОПРР
Отдел „Програмиране и оценка”
Сектор „Програмиране”
Главен сътрудник по управление на европейски.проекти и програми
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми
Сектор “Оценка”
Отдел “Изпълнение на програмните приоритети
Главен сътрудник по управление на европейски.проекти и програми
Младши сътрудник по управление на европейски.проекти и програми
Отдел „Мониторинг”
Отдел “Финансово управление и контрол”
Сектор „Финансов контрол”
Сектор „Финансово планиране и плащания

Щатни бройки
153
1
2
12 в това число
8 от тях
1
2
3
18 от тях
1
4
20
28 в това число
15
6
21

Сектор „Счетоводство”
Отдел “Законодателство, оценка на риска и нередности
Отдел “Организационно развитие, информация и публичност
Управляващ орган на ОПРР – регионални отдели
Отдел “Северозападен район” (Видин)
Отдел “Северен централен район” (Русе)
Отдел “Североизточен район” (Варна)
Отдел “Югозападен район” (София)
Отдел “Южен централен район” (Пловдив)
Отдел “Югоизточен район” (Бургас)

6
10
6
9
10
9
8
10
10

 Необходимост от подобряване на aдминистративния
бенефициентите по ОП „Регионално развитие”

капацитет

на

През отчетния период УО организира и проведе обучения на потенциални бенефициенти
под формата на информационни дни из цялата страна за следните 6 схеми за безвъзмездна
финансова помощ:
-

BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура в градски агломерации”

-

BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура 178 малки общини ”

-

BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа
възстановяване и развитие”

-

BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения в градските агломерации”

-

BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения в 178 малки общини”

-

BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и
исторически атракции”

за

интегрирани

планове

за

градско

Проведени бяха и 2 обучения с цел укрепване капацитета на бенефициентите. Основните
теми, застъпени в обученията бяха свързани с управлението на проекти по програмата идентифициране и докладване на нередности; финансови корекции; практически и правни
проблеми при възлагането на обществени поръчки; предварителен контрол на тръжна
документация – често допускани грешки и пр.
През 2010г. бяха предприети мерки и за укрепване на капацитета на конкретните
бенефициенти по ОПРР във връзка с одитни препоръки и установена необходимост от
допълнителна подкрепа за подготовка, управление и изпълнение на Средносрочните
рамкови инвестиционни програми и проектните фишове към тях. През месец декември
2010г. Комитетът за наблюдение на ОПРР одобри следните държавни институции –
конкретни бенефициенти по ОПРР (МЗ, МК, МОМН, АСП, АЗ, МВР, АПИ, ИА
«ЕСМИС», МИЕТ) да бъдат определени за конкретни бенефициенти по Операция 5.3.
приоритетна ос 5 «Техническа помощ» с бюджетна линия за всеки конкретен бенефициент
от 200 хиляди евро и общ бюджет 1,8 милиона евро.
Проведени бяха обучения на бенефициентите и съвместно с Националното сдружение на
общините в Република България във връзка с управление и изпълнение на проекти по
ОПРР, процедури за провеждане на обществени поръчки, одит и контрол, нередности и
финансови корекции.
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Проведени бяха семинари, работни срещи, кръгли маси на следните теми:
-

Устойчиво развитие на туризма

-

Разработване на проекти по ОПРР

-

Предизвикателства и напредък по изпълнението на ОПРР

На горепосочените обучения, семинари, кръгли маси са обучени 250 представители на
бенефициенти по програмата.
Проведените обучения допринесоха в значителна степен за укрепване на капацитета
на бенефициентите по ОПРР, с оглед разработване и подаване на качествени
проектни предложения и тяхното ефективно управление и изпълнение.
В процес на изпълнение през отчетния период бе проект по Приоритетна ос 5:
„Техническа помощ” – BG161РО001/5-01/2008/014 „Укрепване на капацитета на
бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на
средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез изпълнение на плана за
обучение”. След проведена процедура за избор на изпълнител през януари 2011г. предстои
сключване на договор с предмет: „Разработване на специфично обучение по операции за
бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР”, с цел
укрепване на капацитета на бенефициентите при разработване на проектни предложения,
управление и изпълнение на сключени договори по схеми за безвъзмездна финансова
помощ по ОП „Регионално развитие”. След сключване на договора, който ще се изпълнява
в продължение на 24 месеца, се предвижда да се проведат над 100 обучения и минимум
1500 представители на бенефициенти да бъдат обучени.
В рамките на инициативата JASPERS бе осъществена както институционална подкрепа за
УО, така и подкрепа за конкретните бенефициенти Бургас, София, Пловдив, Стара Загора,
Русе, Варна и Плевен за подготовка на проекти за модернизация на градския транспорт.
През 2010 г. започна изпълнение на проект за институционална подкрепа за УО с цел
създаване на звено, което да подпомага УО при модернизацията и развитието на градския
транспорт. Дейността на звеното е да оказва помощ и дава препоръки в рамките на
прединвестиционните проучвания и подготовката на документация за кандидатстване
пред УО на ОПРР.
2.4. Изменения в контекста на изпълнението на оперативната програма (когато е
приложимо)
На 18.10.2010 г. чрез системата за управление на фондовете в Европейската Общност SFC
2007 официално беше изпратена на ЕК ревизираната версия на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013г. В ревизираната програма са отразени всички промени,
приети на заседанията на Комитета за наблюдение на ОПРР през 2009 и 2010г.
На 25.10.2010 г. е получено писмо от ЕК за допустимост на ревизираната ОПРР съгласно
чл.37 от Регламент No.1083.
Промените в ОПРР са направени в съответствие с чл. 33 от Регламент No.1083/2006 и се
наложиха вследствие на необходимостта от:
– Отчитане на влиянието на глобалната финансова и икономическа криза;
– Отчитане на промените в национална политика, насочена към развитие на
индустриалните зони;
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– Отчитане на промените в националната политика, насочена към
осигуряване на енергийна сигурност на страната и по-висока енергийна
ефективност;
– Фокусиране върху развитието на полюсите на растеж – София и 6-те
големи града в унисон с Лайпцигската харта за устойчиви европейски
градове
– Развитие на широколентова инфраструктура в селските и периферните
райони.
Конкретните промени в ОПРР обхващат:
1) На ниво оперативна програма е осъществено пренасочване на 20 млн. евро от
Приоритетна ос 3 «Устойчиво развитие на туризма», Операция 3.2 “Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” към
Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1,
Схема BG161PO001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали" Компонент 1: Образователна
инфраструктура – за финансиране на одобрени, но нефинансирани поради
изчерпване на ресурса проекти. Финансовият ресурс на Операция 1.1 Социална
инфраструктура става 387 млн. евро, а на Операция 3.2 “Развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” - 12 млн. евро (5-то заседание
на КН, 3-4.12.2009г.)
2) В рамките на Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие»
А) Отпада операция 1.3. «Организация на икономическите дейности», поради
промени в националната политика за развитие на индустриалните зони, като
освободения ресурс от 120 млн.евро е пренасочен към операции 1.1 и 1.4 за
подкрепа на дейности, свързани с реконструкцията/обновяването на университети,
подпомагане
на
дейности,
свързани
с
реконструкцията/обновяването/преустройството на социални институции за деца в
риск; подпомагане прилагането на мерки за енергийна ефективност в образователни
институции – общинска собственост, подпомагане на дейности, свързани с
иновативни културни събития, изпълнение на инициативата JESSICA (4-то
заседание на КН, 30.04.2009г.).
Б) Като конкретни бенефициенти по Операция 1.4 „Подобряване на физическата
среда и превенция на риска” по схемата за подкрепа за интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие са определени 36-те общини, центрове на
агломерационни ареали съгласно Приложение 3а на ОПРР (6-то заседание на КН,
04.06.2010г.).
В) Към Операция 1.5 «Системи за устойчив градски транспорт» е добавен
допълнителен ресурс от 50 млн.евро за развитие на устойчиви системи за градски
транспорт на Столична община, с което стойността на операцията възлиза на 210
млн.евро. Средствата са пренасочени от Операция 1.4 „Подобряване на физическата
среда и превенция на риска” (схема за интегрирани планове за градско развитие) (5то заседание на КН, 3-4.12.2009г.).
Г) Като конкретни бенефициенти по операция 1.5.“Системи за устойчив градски
транспорт“ са определени общините на 7-те големи града: София, Варна, Бургас,
Русе, Плевен, Пловдив и Стара Загора (6-то заседание на КН, 04.06.2010г.).
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Д) Разширен е обхвата на допустимите дейности по Операция 1.5 „Системи за
устойчив градски транспорт”, както следва (6-то заседание на КН, 04.06.2010г.),
като са добавени дейностите: рехабилитация и реконструкция на улични мрежи,
включително системи за видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на
интегрирана система за градски транспорт; изграждане/ реконструкция/
рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и
алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, включително
свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, маркировка и др. като част
от интегрираната система за градски транспорт; мерки във връзка с организация на
паркирането във възлови точки на масовия градски транспорт.
3) В рамките на Приоритетна ос 2 «Регионална и местна достъпност»
А) Финансовият ресурс на Операция 2.2 „Информационни и комуникационни
мрежи” в размер на 20 млн. евро е насочен за изграждане на широколентови връзки
към и в градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски
райони. Конкретен бенефициент за тази високотехнологична дейност е
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи (ИА ЕСМИС). (5-то заседание на КН, 3-4.12.2009г.);
Б) Финансовият ресурс на Операция 2.3 “Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси” в размер на 60 млн.евро е изцяло насочен към изграждане на
газова междусистемна
връзка България-Сърбия, като след извършване на
предпроектно проучване ще бъде взето решение за конкретния вариант: изграждане
на газопровод Дупница - Димитровград – Ниш или маршрут София-ДимитровградНиш. Конкретен бенефициент по схемата е Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма (5-то заседание на КН, 3-4.12.2009г.).
В рамките на Приоритетна ос 3 «Устойчиво развитие на туризма» е разширен
териториалния обхват на Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура”, като за допустими бенефициенти са определени
всички общини с население над 10000 жители. В случаите на подкрепа за
паметници на културата с национално и световно значение като допустими
бенефициенти са определени всички 264 общини. (6-то заседание на КН,
04.06.2010г.).
4) В рамките на Приоритетна ос 4 «Местно развитие и сътрудничество»,
Операция 4.1 «Дребномащабни местни инвестиции» отпадат дейностите, свързани
с реконструкция/рехабилитация/модернизация на индустриални и бизнес зони и
организирането на системи за сметосъбиране и сметоизвозване, като освободения
ресурс от 14 млн. евро е пренасочен към прилагането на мерки за енергийна
ефективност в образователни институции – общинска собственост (4-то заседание
на КН, 30.04.2009г.).
5) По отношение на предвидената по Операция 1.1 «Социална инфраструктура» и
Операция 4.1 «Дребномащабни местни инвестиции» подкрепа за финансиране на
държавни и общински болници е прието като достатъчно нормативно основание
за финансирането на дейностите да не се изисква наличието на утвърдена
Национална здравна карта, а приетата от МС Концепция за преструктуриране на
болничната помощ в Република България. Всички текстове в ОПРР, касаещи
дейностите, свързани със здравеопаването, са ревизирани в съответствие с
Концепцията (5-то заседание на КН, 3-4.12.2009г.).
6) Ревизирани са индикаторите на ниво Приоритетна ос във връзка с направените
промени в Оперативната програма, описани по-горе.
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Решения за промени на ОПРР взети на VII-то заседание на КН на ОПРР:
 КН одобрява за конкретни бенефициенти по операция 1.1. Социална
инфраструктура и операция 4.1. Местно развитие и сътрудничество
общините, на чиято територия са разположени на общинските лечебни
заведения съгласно приложение към Допълнение към Концепцията за
преструктуриране на болничната помощ на РБългария.
 КН одобрява за конкретни бенефициенти по операция 1.1 «Социална
инфраструктура» по принцип общините от градските агломерационни ареали
съгласно Приложение 2 включени в обобщените карти на необходимите
резидентни услуги и съпътстващи услуги;
 КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да определи
като конкретни бенефициенти по схема «Подкрепа за деинституционализация
на социални институции предлагащи услуги за деца в риск» пилотните - целеви
общини съгласно Решение на работната група под председателството на
министъра по управление на средствата от ЕС.
 КН одобрява като конкретни бенефициенти по Операция 3.1 „Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”,
Министерски съвет за изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Реставрация и консервация на дворец "Евксиновград" и
прилежащия му парк»
 КН одобрява като конкретни бенефициенти по операция 5.3 „Укрепване
капацитета на бенефициентите на ОПРР” държавните институции конкретни бенефициенти по ОПРР (МЗ, МК, МОН, АСП, АЗ, МВР, АПИ, ИА
“ЕСМИС”, МИЕТ), като за всеки един от тези бенефициенти се определят
бюджетни линии всяка на стойност 200 000 евро.
2.5. Значителни изменения по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕО) №1083/2006
(когато е приложимо)
Няма установени случаи.
2.6. Допълняемост с други инструменти
В ОП „Регионално развитие” е гарантирано допълването с останалите оперативни програми
и с Програмата за развитие на селските райони. Реалното изпълнение на ОПРР към отчетния
период е в съответствие с демаркацията.
С оглед предотвратяване на евентуално припокриване и двойно финансиране
следните мерки бяха предприети от УО на ОПРР:
o На ниво представяне на проектни предложения и подписване на договор за
предоставяне на безвъзмездна помощ, бенефициентите представят декларация, че към
момента на кандидатстване, дейностите, включени в проектното предложение, не са
финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма;
o Със заповед на Министъра на регионалното развитие от 03.01.2008 г. бяха създадени
Контактни координиращи групи между УО на ОПРР и УО на останалите оперативни
програми, както и на Програмата за развитие на селските райони, в които участват
експерти от Управляващите органи на програмите. Контактната координираща група
има за задача да осъществява междуведомствена координация в процеса на
изпълнението на схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
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операции в рамките на съответните приоритетни оси на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 г. Контактната координираща група се свиква при необходимост от вземане
на решения за координиране действия по съответните програми.
o Преди вземане на решение по доклада на оценителната комисия, УО извършва
проверка за липсата на двойно финансиране по списъка от проектите предложени от
оценителната комисия за финансиране. Проверка на проектните предложения включва
проверка: в ИСУН, както и проверява за липсата на двойно финансиране по Програма
ФАР и други програми с национално и европейско финансиране предоставящи
подкрепа за сходен вид дейности. При съмнения за наличието на двойно финансиране
се осъществява официална кореспонденция с ведомствата предоставящи финансовата
подкрепа. За целта се попълва контролен лист. В допълнение преди сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се изисква от одобрените
кандидати подписана и подпечатана декларация, за липсата на двойно финансиране по
проектното предложение или на дейности от него.
o Всички проекти по ОПРР са въведени в единната информационна система за
управление и наблюдение (ИСУН).
o В допълнение, съгласно изискванията на европейското законодателство, чл. 14 от
Общите условия на договора и Указанията за изпълнение на договори по ОПРР, за да
осигури необходимите данни и отчетност към УО, бенефициентът трябва да осигури
адекватна счетоводна система на ниво договор, по източници на финансиране /ЕФРР,
НБ и собствен принос/. При проверка на място се проверява дали бенефициентът е
спазил изискването за водене на отделна аналитичност по всеки един договор за
безвъзмездна финансова помощ. В случай на коректно отразяване на разходите, се
проверява по колко проекта бенефициентът е получил финансиране и се проследява
дали разходооправдателните документи от изпълнители по договор с ОПРР са
отчетени и към други програми, включително ПРСР, или са финансирани от бюджета
или други източници. Проверяват се също така партидите на доставчиците по сметки
4010, 4020, както и се извършва проверка на същите в дневниците за покупки.
 Пример за съвместна инициатива илюстрираща принципа на допълняемост
между ЕФРР и ЕСФ е проект „Детство за всички”
През февруари 2010г. бе създадена междуведомствена работна група по
деинституционализация на деца от специализирани институции с основна цел да се
изработи план за действие към «Визия за деинституционализацията на децата в Република
България» и да се координират проектите по деинституционализация, финансирани от
оперативните програми в България.
Във връзка с приетите документи бяха насочени целево средства от ОП «Регионално
развитие» и ОП «Развитие на човешките ресурси» за финансиране на съвместен проект за
подобряване на живота на децата с увреждания, настанени в институции в България и за
създаване на модел за трансформиране на специализираните институции за деца в
алтернативни услуги в общността.
2.7. Мониторинг и оценка
2.7.1. Мониторинг
През 2010г. бяха проведени две заседания на Комитета за наблюдение (КН) по ОПРР.
На 4 юни 2010 г. се проведе Шестото заседание на КН, на което бе представен Годишния
доклад за изпълнението на ОПРР за 2009г. и бяха взети следните по-важни решения:
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 КН одобрява Годишния доклад за изпълнение на ОПРР за 2009г. и дава мандат на
УО на ОПРР да направи необходимите промени за отразяване на направените
препоръки и коментари.
 КН приема промените в индикативната годишна работна програма за 2010г.
 КН одобрява следните промени в ОПРР:
КН одобрява за конкретни бенефициенти по операция 1.5. Системи за устойчив градски
транспорт общините на 7-те големи града: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен,
Пловдив и Стара Загора.
КН одобрява разширяване на обхвата на допустимите дейности на операция 1.5 „Системи
за устойчив градски транспорт”, както следва:
 Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за
видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за
градски транспорт
 Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за
пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на
указателни знаци, маркировка и др. като част от интегрираната система за
градски транспорт;
 Мерки във връзка с организация на паркирането във възлови точки на масовия
градски транспорт
КН одобрява като конкретни бенефициенти по Операция 1.4 „Подобряване на
физическата среда и превенция на риска”, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие” 36-те общини центрове на агломерационни ареали съгласно Приложение 3а от
ОПРР да бъдат определени като конкретни бенефициенти по схемата.
КН одобрява Разширяване териториалния обхват на Операция 3.1 „Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, като за допустими
бенефициенти се определят всички общини с население над 10 000 ж. В случаите на
подкрепа за паметници на културата с национално значение и световно значение като
допустими бенефициенти се определят всички 264 общини.
На седмото официално заседание на КН, проведено на 1-2 декември 2010 г. членовете на
КН бяха информирани за допълненията и подобренията направени в одобрения от ЕК
Годишен доклад за изпълнение на ОПРР за 2009г., представен бе напредъкът в
изпълнението на програмата към декември 2010г. На заседанието бяха обсъдени
предложения за изменения на ОПРР и взети следните решения:


КН приема Индикативната годишна работна програма за 2011г. на ОПРР



КН одобрява следните промени в ОПРР:

КН одобрява за конкретни бенефициенти по операция 1.1. Социална инфраструктура
общините, на чиято територия са разположени на общинските лечебни заведения
съгласно т.3 и 4 от приложение 1 на Допълнение към Концепцията за преструктуриране
на болничната помощ на РБългария.
КН одобрява като конкретни бенефициенти по Операция 3.1 „Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Министерски съвет за
изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реставрация и
консервация на дворец "Евксиновград" и прилежащия му парк»
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КН одобрява като конкретни бенефициенти по операция 5.3 „Укрепване капацитета на
бенефициентите на ОПРР” държавните институции - конкретни бенефициенти по ОПРР
(МЗ, МК, МОН, АСП, АЗ, МВР, АПИ, ИА “ЕСМИС”, МИЕТ), като за всеки един от
тези бенефициенти се определят бюджетни линии всяка на стойност 200 000 евро или общ
бюджет 1 800 000 евро.
Мониторингът на изпълнението на договорите по проектите през 2010г. бе
осъществяван чрез:


Технически доклади/Документална проверка за напредъка на изпълнението на
договора за безвъзмездна финансова помощ, изготвени от бенефициентите;



Проверки на място

Техническото и финансово наблюдение върху изпълнението на всички проекти по ОПРР
се извършва от регионалните отдели и отдели „Мониторинг” и „ФУК” от централната
администрация на Управляващия орган. Регионалните отдели проверяват изпълнението на
физическите показатели, като използват резултатите от проверките на място на проектите
и данните от техническите доклади за напредъка на проекта и финансовите отчети,
представени от бенефициента. Проверките на място се извършват от Регионалните отдели на
УО и/или от експерти от централната администрация на УО от отдели „Мониторинг” за
техническия мониторинг и „ФУК” за финансовия мониторинг /при необходимост/.
Тримесечните технически доклади включват преглед на техническия напредък: на
извършените дейности и постигнатите резултати, възникналите проблеми и планираните
важни дейности. Докладите и планът за действие за следващия период се представят до 15
число на месеца след отчетния период (отчетни периоди: януари-март; април-юни; юлисептември; октомври-декември). Междинни годишни технически доклади се представят
до 30 януари на годината след отчетната година.
Проверки на място се извършват за всички проекти по сключените договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проверки се извършват при подадено
искане за междинно или окончателно плащане, при съмнение за нередност, по решение на
УО и по Годишен план. Проверките на място се разделят на следните основни групи:


Планови проверки на място;
o в съответствие с Годишния план за проверки на място на извадков принцип
въз основа на оценка на риска



Внезапни проверки на място
o при представяне от бенефициентите на искане за плащане
o при съмнение за нередност
o по решение на Управляващия орган



Проверки след приключване на проектите, където е приложимо, при
спазване на изискванията на чл. 57 от Регламент (ЕО) No.1083/2006.

През отчетния период бе извършван регулярен предварителен контрол върху
процедурите за избор на изпълнители.
Целта на предварителния контрол от страна на УО на ОПРР е постигането на разумна
увереност за законосъобразност при възлагането на обществените поръчки, финансирани
напълно или частично от европейските фондове. Бенефициентите са длъжни да извършват
възлагането на обществените поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и
подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му.
29

Контролът върху процедурите за избор на изпълнители се осъществява чрез:
1. Предварителен контрол на документацията за участие в процедури за избор на
изпълнители;
2. Предварителен контрол по реда на чл.20а от Закона за обществените поръчки
(ЗОП);
3. Изпращане на наблюдатели в комисиите за избор на изпълнители;
4. Последващ контрол на процедурите за определяне на изпълнител - осъществява
се при проверките на място.
За всички проекти, оценени от Работната група по оценка на риска като високорискови и
всички процедури по ЗОП подготвената от бенефициентите документация за възлагане на
обществени поръчки подлежи на предварителен контрол от съответния регионален отдел,
съгласувано и в координация с отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности”, и
при необходимост - от отдел „Мониторинг”.
Документацията на бенефициенти, които определят изпълнител по реда на Постановление
№ 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007), протоколът от работата
на оценителната комисия по проведената процедура, решението за избор на изпълнител,
както и договорът с избрания изпълнител, подлежи на предварителен контрол от
съответния Регионален отдел, съгласувано и в координация с отдел „Законодателство,
оценка на риска и нередности” и при необходимост - от отдел „Мониторинг”.
Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на всички
конкретни бенефициенти по ОПРР подлежи на предварителен контрол от отдел
„Законодателство, оценка на риска и нередности” и отдел „Мониторинг”.
По предложение на Работната група за оценка на риска или по своя преценка
Ръководителят на Управляващия орган може да определи и проекти, които не са оценени
като високорискови, но чиято документация подлежи на предварителен контрол и на
чиито процедури е необходимо да присъства наблюдател.
Често срещаните пропуски, които правят бенефициентите при изготвяне на
документациите за обществени поръчки са, както следва:
- Противоречие на информацията посочена в различните документи в
документацията на обществената поръчка.
- Въведени дискриминационни критерии в документациите;
- В обявлението за обществена поръчка, в полета „Икономически и финансови
възможности” и „Технически възможности” при посочване на изискуемите
документи не се посочват за същите съответните минимални изисквания.
- Показатели за оценка на офертите, които предполагат субективно оценяване.
 Разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички
регистрирани случаи на нередности по Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС.
В Наръчника за управление и изпълнение на OПРР е описана детайлна процедура за
регистриране, отчитане, докладване и последващо разрешаване на нередности, която се
прилага както на централно, така и на регионално ниво.
Сигнали за нередности бяха подавани:
-

чрез електронната страница на ОПРР;
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-

от служители на Управляващия орган УО след извършени проверки на място или
осъществен технически и финансов документален контрол;

-

с писма от външни за организацията лица до Управляващия орган;

-

информация в пресата или електронни медии;

-

информация, свързана със съдебни и/или административни процедури;

За периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. УО регистрира в Националния регистър на
нередностите 33 нередности, които касаят предимно:
 нарушения и допуснати грешки в провеждане на процедури по ЗОП и
свързаните с него подзаконови актове – като например: въведени
дискриминационни критерии в документациите; неправилно намаляване на
крайния срок за получаване на оферти;
нарушения и грешки при
формулиране на критерии за подбор, показатели за оценка, както и в
работата на оценителните комисии; грешки при сключване на договори с
изпълнители след проведени процедури по възлагане на обществени
поръчки; несъответствия в датите и информацията, съдържащи се в
различни документи при провеждане на процедури за избор на изпълнител;
неправомерно разделяне на поръчки с цел преминаване на по-лека
процедура в нарушение на изискванията на чл. 15, ал. 6 от Закона за
обществените поръчки; конфликт на интереси.
 неспазване на изисквания, заложени в договорите с бенефициенти – като
например: смяна на членове на екипи по управление на проекти без спазване
на процедурите, разписани в договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ; несъобразяване с текстове от договорите, указващи
задължително съдържание на договорите с изпълнители; непредставяне на
документации за обществени поръчки за предварителен контрол от страна
на УО; неспазване на мерките за информация и публичност по ОПРР.
 дублиране на безвъзмездна финансова помощ – получено финансиране по
национални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /напр.
„Оптимизация на училищната мрежа” на МОН или Постановление на
Министерския Съвет № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни
кредити по инвестиционната програма за 2009 г. ;
 неточно изпълнение на договори от техническа гледна точка –
незаконосъобразно изпълнение на строително-монтажни работи; неспазване
на работните проекти; липса на работни проекти, когато такива се изискват
от Закона за устройство на територията; липса на строителен надзор;
изпълнение на дейности по проекти без изискуемото се предварително
съгласие на УО на ОПРР.
По регистрираните нередности бяха извършени проверки, като:
 9 от регистрираните нередности са активни и към момента, като по тях са
назначени внезапни проверки на място или са уведомени съответни
контролни органи като: Агенция „Държавна финансова инспекция”, ДНСК,
НАП, съответна прокуратура за извършване на проверка, подадени сигнали
за съмнение за извършени престъпления, а именно:
- по 7 е в ход производство по реда на НПК и се разследват от прокуратура;
- по 2 от тях УО е инициирал процедура по чл.13 от МОФК, приета с ПМС №
134/2010 г.
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 24 от регистрираните нередности са приключили с налагането на финансова
корекция, а именно:
- по 16 от нередностите сумите, представляващи финансови корекции са
възстановени изцяло на УО от бенефициентите;
- по 8 от нередностите се чака възстановяване от бенефициентите;
 От приключилите 24 нередности с наложени финансови корекции 19 бр. са
докладвани на ОЛАФ, а останалите 14 не подлежат на докладване на
основание чл. 36, § 1от Регламент № 1828/2006 г., същите са докладвани на
хартиен носител на АФКОС.
2.7.2. Оценка
В изпълнение на Плана за оценка на ОПРР 2007-2013 г. през януари 2010г. приключи
първата оперативна оценка на ОПРР с предмет „Преглед на първите открити схеми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г.”. Оценката бе
проведена в периода септември 2009 г. – януари 2010 г., съгласно договор за
консултантска услуга № 241/ 27.08.2009 г. с „Обединение Прайм Микрофонд”. В рамките
на оценката бяха извършени преглед на подготовката и стартирането, процеса на оценка и
сключване на договори, системите и процедурите на УО на ОПРР за наблюдение на
изпълнението на 14 схеми за безвъзмездна финансова помощ, открити през 2007 и 2008 г.
Въз основа на извършения преглед бяха изработени и представени 14 индивидуални
доклада за отделните схеми за безвъзмездна финансова помощ и обобщен доклад за
оценка за постигнатия напредък на ниво оперативна програма с препоръки за корективни
действия и подобрения в управлението на схеми за безвъзмездна финансова помощ.
Изпълнителят предложи конкретни препоръки, касаещи етапа на подготовката и дизайна
на схемите, етапа на оценка на проектните предложения и сключване на договори и етапа
на изпълнение и наблюдение на резултатите от одобрените проекти както за схемите с
конкурентен подбор на проекти, така и за схемите с директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на конкретни бенефициенти. Предложени бяха и
препоръки във връзка с процедурите за изпълнение и управление на приоритетна ос 5
„Техническа помощ” на ОПРР.
Направените от Изпълнителя препоръки бяха взети под внимание при актуализиране на
Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР (версия 6) и при подготовката на
предстоящите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В изпълнение на глава 16 „Оценка на изпълнението на ОПРР” от Наръчника за управление
и изпълнение на ОПРР и на Плана за оценка на ОПРР, през февруари 2010г. беше
създадена Насочваща група за оценка на ОПРР. През март 2010 г. Насочваща група за
оценка на ОПРР актуализира Плана за оценка ОПРР.
През май 2010 г. със заповед № РД-02-14-750/10.05.2010г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството бе одобрен проект BG161PO001/5-01/2008/037
„Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г., финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.
След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, на 30.08.2010г., беше сключен
договор за консултантска услуга с предмет „Осъществяване на средносрочна оценка на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.” със ЗЗД „КПМГ България и
КПМГ Адвайзъри”. Договорът бе на стойност 190 200,58 евро и продължителност 6
месеца.
В рамките на оценката са извършени:
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оценка на уместността на стратегията на ОПРР, която включва анализ на
резултатите, изводите и препоръките от предварителната оценка на ОПРР и от
осъществения преглед на първите открити схеми по ОПРР, оценка на валидността
на анализа на силните и слаби страни и потенциала за развитие, като са отчетени
направените през 2010 г. промени в ОПРР, оценено е влиянието на глобалната
икономическа криза върху между-регионалните и вътрешно-регионалните
различия, както и степента, в която са се променили социално-икономическите
потребности и е оценено доколко приоритетите на ОПРР продължават да бъдат
най-адекватният отговор на потребностите;
оценка на изпълнението на ОПРР, която включва оценка на ефективността на
процеса на количествено определяне на целите и по-конкретно оценка на
уместността на индикаторите, чрез които се осъществява квантифициране на
общите, специфичните и оперативните цели, както и оценка на ефективността и
ефикасността до момента и на очакваните социално-икономически въздействия и
на тази основа – оценка на политиката на разпределението на финансовите ресурси,
като е отчетено влиянието на глобалната финансова и икономическа криза върху
постижимостта на продуктите, резултатите и въздействията на ОПРР като цяло и
отделните й приоритетни оси и операции и оценка на ефективността и
ефикасността на системата за изпълнение и наблюдение на ОПРР, в която са
направени анализ на спазването на графика за изпълнение на схемите и причините
за забавяне, анализ на адекватността и прозрачността на критериите и процедурите
за избор на проекти, както и анализ на аспектите от напредъка в изпълнението на
ОПРР, които не биха се осъществили без подкрепата на СФ;
оценка на въздействието на резултатите от ОПРР върху околната среда, в която
е направен анализ на мерките за предотвратяване, намаляване и евентуално пълно
отстраняване на очакваните неблагоприятни въздействия върху околната среда от
изпълнението на програмата, анализ на въздействието на проектите по ОПРР въз
основа на напредъка по индикаторите, заложените в Екологичната оценка на ОПРР
и анализ на приетите изменения на ОПРР от гледна точка на въздействието върху
околната среда.

Средносрочната оценка на ОПРР 2007-2013г. следва да приключи през февруари 2010г. с
конкретни заключения и приложими препоръки за промени с оглед на предприемане
на практически действия, включително и във връзка с процеса на програмиране за
следващия програмен период 2014 – 2020 г.
На седмия комитет за наблюдение на ОПРР, проведен на 01-02.12.2010 г., бяха
представени предварителните заключения от средносрочната оценка на ОПРР, както
следва:


SWOT анализът е все още валиден и темите в него до голяма степен отразяват
актуалното социално-икономическо състояние;



Стратегията на ОПРР и операциите в нея адекватно отразяват SWOT анализа;



Цялостният обхват на ОПРР е твърде широк;



Налице е адекватна обща съгласуваност на целите както вътрешна, така и
външна. Не съществуват противоречия между целите на ОПРР на програмно
ниво и на ниво операции и схеми;



Въпреки че логиката на интервенциите по ОПРР е разбираема, те са насочени
по-скоро към отстраняването на пречки, отколкото към използването им като
двигатели на развитието;
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Важен фактор в настоящата програма е, че интервенциите са по-слабо
интегрирани (напр. полюсите на растеж) и се състоят по-скоро от отделни
самостоятелни проекти;



В резултат от глобалната социално-икономическа криза е въведен по-фокусиран
и стратегически подход към инвестиционните проекти;



В условията на криза местните власти използват ОПРР като единственият
източник за финансиране;



Инфраструктурните мерки по програмата действат като балансиращ фактор за
негативните ефекти от кризата върху строителния сектор;

2.8. Национален резерв за изпълнение (където е приложимо и единствено в
годишния доклад за изпълнение за 2010 г.)
Не е приложимо.
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
3.1. Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие
Финансовият ресурс за тази приоритетна ос е на стойност 839 067 973 евро, от които 713
207 777 евро представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
Общата сума представлява 52,40% от цялата програма.
3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за всички публикувани схеми по Приоритетна ос 1 за отчетния период е
посочена в таблица 8.
Таблица 6. Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и получени
проектни предложения:
Оперативна програма
„Регионално развитие”

Дата на
публикуване

Общ бюджет,
евро

Съфинансиране
от ЕФРР
(85%), евро

Нац.
Финансиране,
(15%),
евро

Получени
проекти 1.01.2010
- 31.12.2010

Процедурата
по приемане на
проекти е
прекратена

По операция 1.1 „Социална инфраструктура”
BG161PO001/1.1-01/2007
„Подкрепа за осигуряване
на подходяща и рентабилна
образователна, социална и
културна инфраструктура,
допринасяща
за
развитието на устойчиви
градски ареали”

14 ноември
2007 г.

125 399 830

106 589 856

18 809 974

BG161PO001/1.1-02/2007
„Подкрепа за осигуряване
на подходяща и рентабилна
държавна образователна
инфраструктура,
допринасяща
за

29 февруари
2008 г.

5 884 684

5 001 982

882 702

6 проектни
фиша
Конкретен
бенефициент
МОМН
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развитието на устойчиви
градски ареали”
BG161PO001/1.1-03/2008
„Подкрепа за осигуряване
на подходяща и ефективна
държавна
социална
инфраструктура,
допринасяща
за
развитието на устойчиви
градски ареали»

29 февруари
2008 г.

2 802 231

2 381 896

420 335

-

BG161PO001/1.1-04/2008
„Подкрепа за осигуряване
на подходяща и ефективна
инфраструктура
на
бюрата
по
труда,
допринасяща
за
развитието на устойчиви
градски ареали”

29 февруари
2008 г.

2 802 231

2 381 896

420 335

-

BG161PO001/1.1-05/2008
„Подкрепа за осигуряване
на подходяща и ефективна
държавна културна
инфраструктура,
допринасяща за
развитието на устойчиви
градски ареали”

25 юни 2008
г.

14 711 712

12 504 955

2 206 757

BG161PO001/1.1-06/2009
„Подкрепа за обновяване и
модернизация на държавни
лечебни и здравни заведения
в градските агломерации”

29 април 2009
г

75 660 233

64 311 198

BG161PO001/1.1-07/2009
„Подкрепа за осигуряване
на подходяща и рентабилна
инфраструктура
на
висшите
училища
в
градските агломерации”

30 септември
2009 г

19 617 614

16 674 971, 90

BG161PO001/1.1-08/2010
„Подкрепа
за
реконструкция, обновяване
и оборудване на държавни
лечебни и здравни заведения
в градските агломерации”

30
януари
2010 г.

75 660 233

64 311 198

BG161PO001/1.1-09/2010
„Подкрепа за прилагане на
мерки
за
енергийна
ефективност в общинска
образователна
инфраструктура
в
градските агломерации”

22 февруари
2010 г.

40 000 000

34 000 000

6 000 000

51 проектни
предложения

BG161PO001/1.1-10/2010
„Подкрепа за създаване и
промотиране
на
иновативни
културни

09 ноември
2010 г.

10 000 000

8 500 000

1 500 000

Крайният срок
за набиране на
проектни
предложения е

8 проектни
фиша
Конкретен
бенефициент
МК

11 349 035

Процедурата е
прекратена

2 942 642,10

24 проектни
предложения

11 349 035

2 Средносрочни
рамкови
инвестиционни
програми и 6
проектни фиша
Конкретен
бенефициент
МЗ

35

събития”
По операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

28.02.2011 г.

15 декември
2007 г.

7 000 000

5 950 000

1 050 000

-

20
август
2008 г.

124 804 756

106 084 042

18 720 714

-

13 октомври
2008 г.

12 383 820

10 526 247

1 857 573

-

15 юли 2009
г.

4 864 900, 84

4 135 165, 71

729 736, 13

-

BG161PO001/1.4-05/2009
„Подкрепа за интегрирано
и устойчиво развитие чрез
подобряване на градската
среда”

25.09.2009 г.

56 342 176,84

47 890 850,31

8 451 326,53

64 проектни
предложения

BG161PO001/1.4-06/2010
„Подкрепа за
дребномащабни мерки за
предотвратяване на
наводнения в градските
агломерации”

01.07.2010 г.

21 176 471

18 000 000,35

3 176 470,65

51 проектни
предложения

BG161PO001/1.4-07/2010
„Подкрепа за интегрирани
планове за градско
възстановяване и
развитие”

04.08.2010 г.

10 992 778

9 343 859

1 648 916

Крайният срок
за набиране на
проектни
предложения е
21.01.2011 г.

19.10.2010 г.

33 000 000

28 050 000,00

4 950 000,00

Финансово
споразумение
между
Правителство
то на
Република
България,
представлявано
от Министъра
на
регионалното
развитие и
благоустройст

BG161PO001/1.4-01/2007
„Подкрепа за ограничаване
и предотвратяване на
рисковете и щетите при
пожари в градските
агломерационни ареали”
BG161PO001/1.4-02/2008
„Подкрепа за подобряване
на градската среда”
BG161PO001/1.4-03/2008
„Подкрепа за изграждане и
укрепване на
дребномащабна
инфраструктура за
предотвратяване на
свлачища в градските
агломерации”
BG161PO001/1.4-04/2009
„Подкрепа за
дребномащабна
инфраструктура за
предотвратяване на
свлачища в градските
агломерации ”

BG161PO001/1.4-08/2010
Съвместна европейска
инициатива за устойчиви
инвестиции в градските
райони JESSICA
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вото и
Европейската
Инвестиционна
Банка (ЕИБ) за
създаване на
Холдингов Фонд
по JESSICA в
рамките на
ЕИБ
По операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт
BG161PO001/1.5-01/2010
”Подкрепа за интегриран
градски транспорт в
Община Бургас”

10.06.2010 г.

56 000 000

47 600 000,00

1 проектно
предложение

8 400 000,00

3.1.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Таблица 7. Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Индикатори
ПРИОРИТЕТНА ОС 1
Индикатор за въздействие
Намаляване на Постигната
емисиите на стойност
парникови
Целева
газове (CO2 и стойност
еквивалентни,
kt)
Базова
Ключов
стойност
индикатор (1)
Индикатори за резултат
Икономия на Постигната
енергия
от стойност
обновяване на Целева
страдите
стойност
(MWh)
Базова
стойност
Ученици,
Постигната
облагодетелст
стойност
вани
от Целева
подобрена
стойност
образователна Базова
инфраструкту
стойност
ра (бр.)
Ключов
индикатор(4)
Пациенти,
Постигната
облагодетелст
стойност
вани
от Целева
подобрена
стойност
здравна
Базова
инфраструкту
стойност
ра (бр.)
Население,
Постигната
облагодетелст
стойност
вано
от
Целева
обновените
сгради
(с стойност
изключение на Базова
образователни стойност
и
здравни

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

2007

2008

2009

2010

Н/П

Н/П

0

0 (2)

Н/П

Н/П

21(1)

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

56(1)

56

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (3)

Н/П

Н/П

44 400

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

119 000

119 000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

8827

Н/П

Н/П

6 300

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

10 000

10 000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (5)

Н/П

Н/П

200 000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

600 000

600 000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

18 165

18 16
5 (6)

Н/П

Н/П

100 000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

230 000

230 000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0

8827

0

18 165
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Индикатори
институции)
(бр.)
Нови
Постигната
предприятия,
стойност
привлечени в Целева
обновените,
стойност
рехабилитира
Базова
ни
и стойност
реновирани
индустриални
зони (бр.)
Използване на Постигната
обществен
стойност
градски
Целева
транспорт
стойност
(включително
Базова
хора
с стойност
увреждания)
%
Ключов
индикатор (7)
Индикатори за продукт
Проекти,
Постигната
подобряващи
стойност
физическата
Целева
среда,
стойност
привлекателно Базова
стта
на стойност
градовете
и
превенция на
риска (бр.)
Ключов
индикатор (8)
Обновени
Постигната
многофамилн
стойност
и сгради и Целева
социални
стойност
жилища
и Базова
обновени/
стойност
рехабилитира
ни
индустриални
зони (бр.)
Подобрена
Постигната
инфраструкту
стойност
ра
на Целева
здравеопазван
стойност
ето (бр.)
Базова
стойност
Подобрена
Постигната
образователна стойност
инфраструкту
Целева
ра (бр.)
стойност
Базова
стойност
Подобрена
Постигната
инфраструкту
стойност
ра в сферата Целева
на културата стойност
(бр.)
Базова
стойност
Подобрена
Постигната
инфраструкту
стойност
ра в сферата Целева
на социалните стойност
услуги (бр.)
Базова

Общо

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

100

100

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

5(7)

5

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

2(9)

Н/П

Н/П

80(8)

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

200(8)

200

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

20

20

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (10)

Н/П

Н/П

8

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

35

35

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

29 (11)

Н/П

Н/П

20

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

45

45

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

2

2 (12)

Н/П

Н/П

35

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

90

90

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (13)

Н/П

Н/П

30

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

70

70

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

2(9)

0

29

2

0

38

Индикатори
Разработени/
изпълнени
интегрирани
планове
за
градско
развитие (бр.)

стойност
Постигната
стойност
Целева
стойност
Базова
стойност

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

2007

2008

2009

2010

Н/П

Н/П

0

0 (14)

Н/П

Н/П

7

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

36

36

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

(1) Индикаторът съответства на Ключов индикатор No 30. В Оперативната програма индикатора се
измерва на ниво Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2. В системата SFC целевите стойности за 2009 и
2015 г. са въведени кумулативно на програмно ниво.
(2) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като са налице общо 5 приключили проекта
по схема BG 161 PO 001/1.1.-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна,
социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, като
въздействието от внедрените мерки за енергийна ефективност следва да се отчете 2 години след
приключване на проектите, следователно за 2012г.
(3) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като са налице само 5 приключили проект за
подобряване на образователната и културната инфраструктура, като икономията на енергия от
обновяване на сградите следва да се отчете след изтичане на поне един отоплителен сезон, следователно
за 2011г.
(4) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 37 „Брой студенти, които извличат полза
(Образование)».
(5) За 2009 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма сключени договори и следователно
изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.
(6) По индикатора не е налице напредък през 2010г., защото липсват приключили проекти с дейности,
допринасящи за напредъка по този показател.
(7) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 22 „Допълнително население, обслужвано с
подобрен градски транспорт». В системата SFC индикатора се измерва в брой и съответстващата целева
стойност за 2015 г. е 90 000 души.
(8) Индикаторът съответства на два Ключови индикатора – Ключов индикатор № 31 „Брой на
проектите за избягване на рискове» и Ключов индикатор № 39 „Брой на проекти за гарантиране на
устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове». В системата SFC
съответстващите целеви стойности за 2009 и 2015г. са съответно 40 и 70 проекти за Ключов индикатор
31 и 40 и 130 проекти за Ключов индикатор 39.
(9) За 2010г. са налице само 2 приключили проекта за превенция на риска.
(10) За 2009 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма сключени договори и следователно
изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.
(11) Отчетени са брой сгради подобрена образователна инфраструктура за 2010г.
(12) Не е отчетен напредък по индикатора, тъй като през 2010г. няма приключили проекти с дейности,
допринасящи за напредъка по този показател.
(13) За 2009 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти за
подобряване на социалната инфраструктура.
(14) За 2009 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма сключени договори и следователно
изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.

3.1.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос
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Таблица 8. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2010 - 31.12.2010г.
Приоритетна ос
Финансово изпълнение

1. Устойчиво и
интегрирано
градско развитие

Договорено
евро

Изплатено
евро

Сертифицирани
разходи
евро

247 511 430,56

95 001 892.96

68 375 787,43

3.1.2. Качествен анализ
Приоритетна
ос
1
е
насочена
към
повишаване
привлекателността
и
конкурентоспособността на градовете и градските територии, осигуряване на добро
качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на Европейския
съюз за равни възможности, включително и на хората в неравностойно положение.
Публикуваните покани по схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ през отчетния
период допринасят за изпълнението на тази цел създавайки възможност за осигуряване на
Публикувани процедури по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
BG161PO001-1.1.01
BG161PO001-1.1.02
BG161PO001-1.1.03
BG161PO001-1.1.04

16,93%

0,33% 0,33%
0,69%

BG161PO001-1.1.07

1,71%
2,28%

32,22%

BG161PO001-1.1.05

BG161PO001-1.4.01
BG161PO001-1.4.02
BG161PO001-1.4.03

0,81%

BG161PO001-1.4.04
BG161PO001-1.4.05

7,97%

BG161PO001-1.1.08
BG161PO001-1.1.09

6,52%

0,88%
3,84% 1,28%
2,47%

8,81%

1,16%

0,57%
6,56%

BG161PO001-1.1.10
BG161PO001-1.4.06
BG161PO001-1.4.07

4,66%

BG161PO001-1.4.08
BG161PO001-1.5.01
Свободен ресурс по ПО 1

подходяща и рентабилна образователна и културна инфраструктура, съобразена с
бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии. В
допълнение създават и условия за повишаване на сигурността за живота на населението
чрез подобряване на физическата среда и превенция на риска.
Забележка: В броя схеми не е отчетена схема BG161РО001/1.1-06/2008 „Подкрепа за обновяване и
модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, която е прекратена. На
нейно място е публикувана през 2010 г. нова схема BG161РО001/1.1-08/2010 Подкрепа за реконструкция,
обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации, която е
отчетена за 2010 г.
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Операция 1.1 Социална инфраструктура
Операция 1.1 цели да осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална
и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските
центрове и прилежащите им територии.
РЕЗУЛТАТИ:

Публикувани процедури по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и
интегрирано градско развитие", по години (в евро)
152 399 830,25;
18%

276 831 614,90;
32%

102 182 356,48;
12%

80 824 691,67;
9%

246 829 479,70;
29%
Обща стойност на публикуваните схеми през 2007 г.
Обща стойност на публикуваните схеми през 2008 г.
Обща стойност на публикуваните схеми през 2009 г.
Обща стойност на публикуваните схеми през 2010 г.
Свободен ресурс по Приоритетна ос 1

 BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали”
Конкретните цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към
подобряване, обновяване и модернизация на образователна, културна и социална
инфраструктура, както и към осигуряването на социално включване и равен достъп на
уязвимите групи от населението до общинската инфраструктура.
В резултат на освободен ресурс по схемата от Списък на проектни предложения одобрени
за финансиране, но нефинансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс, през
2010 г. бяха сключени 9 договора на обща стойност 24 549 225,51 евро. Сключените
договори са насочени към подобряване на образователната инфраструктура.
Таблица 9. Очаквани резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна,
социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Брой сключени
договори
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ
на сключените

общо
9

СЗР
2

24 549
225,51

4 633
825,54

СЦР
0

СИР
1

ЮИР
1

ЮЦР
2

ЮЗР
3

2 862
437,00

2 992
588,16

5 972
145,48

8 088
229,33
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договори в евро
Брой
роми/етнически
малцинства,
облагодетелстван
и от дейностите
по проекта
Брой хора с
увреждания
Икономия на
енергия (МВтЧ/г)

674

317

357

32

10

22

11 400,11

2 513

1972

558

1143,6

5213,92

 Схема BG161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали”
Конкретните цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към
подобряване, обновяване и модернизация на държавна образователна инфраструктура,
както и осигуряване на социално включване и равен достъп на уязвимите групи от
населението до държавната образователна инфраструктура. Схемата предвижда подкрепа
за проекти на стойности от 250 000 до 3 млн. евро, насочени към ремонт, реконструкция,
доставка на оборудване, енергийно обследване и одит, внедряване на мерки за енергийна
ефективност и инсталации въз основа на ВЕИ, както и подобряване достъпа на уязвимите
групи от населението. Конкретен бенефициент е Министерство на образованието,
младежта и науката (МОМН). Схемата бе обявена като схема за безвъзмездна финансова
помощ без краен срок за подаване на проектни предложения.
На 30.11.2010г. бяха сключени 6 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща
стойност 4 684 784,76 евро. Предоставените средства ще допринесат за ремонт,
реконструкция, обновяване и оборудване на училища държавна собственост в управление
на МОМН, в това число учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения,
учебни корпуси, включително прилежащото дворно място и общежития; въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, внедряване на ВЕИ, подобряване достъпа за хора с
увреждания.
Следните индикатори се очаква да бъдат постигнати в резултат на предоставената
безвъзмездна финансова помощ:


Общо
ученици,
облагодетелствани
инфраструктура - 11 317 ученици



Реконструирани/ ремонтирани/ оборудвани образователни институции – 9
професионални гимназии

от

подобрената

образователна

Към 31.12.2010г. бяха сключени общо 8 договора на обща стойност 5 597 385,48 евро,
представляващо 95% от предвидения финансов ресурс.
Таблица 10. Информация за схема BG161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието
на устойчиви градски ареали”
Тип на процедурата

Процедура на директно предоставяне

Дата на обявяване

29.02.2008 г. като през 2010 г. са оценявани
проектни предложения и съответно сключвани
договори

Статус на схемата

Текуща
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Конкретен бенефициент

Министерство на образованието, младежта и
науката

Предвидени финансови средства

5 884 684,25 евро

Подадени проектни фиша

6

Одобрени проектни фиша

6

Отхвърлени проектни фиша

-

Брой оценителни комисии

1

Брой сключени договори за 2010 г.

6

Обща стойност на сключените договори през 4 684 784,76 евро
2010 г.
Забележка: Данните посочват стойността на безвъзмездната финансова помощ съгласно
оригиналните сключени договори.
Таблица 11. Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието
на устойчиви градски ареали”
Брой подадени
проекти
Брой сключени
договори
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ
на сключените
договори в евро
Брой
роми/етнически
малцинства,
облагодетелстван
и от дейностите
по проекта
Брой хора с
увреждания
Икономия на
енергия (МВтЧ/г)

общо
6

СЗР
1

СЦР
1

4 684
784,76
470,00

736 381,13

542 986,29

104

216,00

СИР
0

ЮЦР
2

ЮЗР
2

30

1 611
127,05
209

1 794
290,29
127

9

118

29

60

5 262,27

1 291

520

3 393

57,83

6

1

1

2

2

0

ЮИР
0

0

 Схема BG161РО001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието
на устойчиви градски ареали”
Конкретните цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към
подобряване, обновяване и модернизация на държавната културна инфраструктурата в
управление на Министерство на културата, както и насърчаване на социалното включване
и равния достъп на необлагодетелстваните групи от населението до държавната културна
инфраструктура. Схемата предвижда подкрепа на проекти на стойности от 150 000 до 3
млн. евро насочени към ремонт, реконструкция, доставка на оборудване, енергийно
обследване и одит, внедряване на мерки за енергийна ефективност и инсталации въз
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основа на ВЕИ за държавните културни институции – театри, опери, библиотеки,
концертни зали, както и подобряване достъпа на социално-уязвимите групи от
населението до тях. Конкретен бенефициент по схемата е Министерство на културата.
На 23.02.10г. бяха сключени 5 договора на обща стойност на безвъзмездна финансова
помощ възлизаща на 5 505 896,59 евро, насочени към основен ремонт и преустройство на
Национален музей на българското изобразително изкуство; строителство, рехабилитация и
модернизация на сградата на Русенската опера; модернизация на основна сцена на
Драматичен театър “Ст. Бъчваров” – гр. Варна; рехабилитация на сградата на
Професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр.София и модернизация на
сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”,
гр.Пловдив.
На 05.08.2010г. бяха сключени още 8 договора на обща стойност 5 591 785,85 евро,
насочени към реконструкция, модернизация и подобряване инфраструктурата на
Националния исторически музей, Концертен комплекс “България” - гр.София, Сатиричен
театър “Алеко Константинов” - гр.София, Национален политехнически музей - гр. София;
Оперно-филхармонично дружество - гр. Бургас, Оперно-филхармонично дружество - гр.
Русе, Националното училище за музикално и сценично изкуство “Панчо Владигеров” – гр.
Бургас, Драматично-куклен театър “Васил Друмев” - гр. Шумен.
Към 31.12.2010г. бяха сключени общо 15 договора на обща стойност 13 028 269,68 евро,
което представлява 89% от предвидения финансов ресурс.
Таблица 12. Информация за схема BG161РО001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”
Тип на схемата

Процедура на директно предоставяне

Статус на схемата

Текуща

Дата на обявяване

25 юни 2008 г.

Краен срок за подаване на проектни за 2008 година – 30 септември
предложения
за 2009 година – 10 юли
за 2010 година – от 1 до 31 март и от 1 до 30 декември
за 2011 година – от 1 до 28 февруари и от 1 до 30 юни
Конкретен бенефициент

Министерство на културата

Предвидени средства в евро

14 711 712,16 евро

Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой подадени проектни фишове за 8
2010 г.
Брой одобрени проектни фишове

8

Брой отхвърлени проектни фишове

-

Брой сключени договори за 2010 г.

13

Обща

стойност

на

сключените 11 097 682,44 евро
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договори през 2010 г.
Забележка: Данните посочват стойността на безвъзмездната финансова помощ съгласно
оригиналните сключени договори.
Таблица 13: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”
Брой подадени проекти
Брой сключени
договори
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ на
сключените договори в
евро
Брой роми/етнически
малцинства,
облагодетелствани от
дейностите по проекта
Брой хора с увреждания
Икономия на енергия
(МВтЧ/г)

общо
13
11 097
682,44
64 275,00

СЗР
0

38 730,00

3 747,28
13

0

СЦР
2
1 043
715,27
9676

СИР
2
2 859
075,35
34220

ЮИР
2
1 161
013,22
1650

ЮЦР
1
371
511,46
4562

ЮЗР
6
5 662
367,14
14 167

18000

18437

350

120

1823

607,49
2

425,00
2

794,20
2

87,59
1

1 833,00
6

 Схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
Схемата бе публикувана през месец септември 2009 г. На 2 юни 2010г. бяха сключени 13
договора на обща стойност 19 593 881,23 евро. Проектите бяха насочени към въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на висшето
образование, осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно положение до
образователната услуга, предлагана в държавните висши училища; модернизация на
информационното обслужване в библиотеките на държавните висши училища. Съгласно
Насоките за кандидатстване по схемата, кандидатите следваше да осигурят минимум 5%
собствен принос.
Таблица 14. Информация за схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

30 септември 2009 г.

Краен срок за подаване на проектни 1 февруари 2010 г.
предложения
Допустими кандидати

Държавни висши училища, попадащи в обхвата на чл.
17 от Закона за висшето образование, със седалище на
територията на следните общини: Столична община,
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Предвидени средства в евро

19 617 614 евро

Брой оценителни комисии за 2010 г.

1
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Брой подадени проектни предложения 24
за 2010 г.
Брой одобрени проектни предложения

13

Брой
одобрени
проектни 2
предложения, но не финансирани
Брой
отхвърлени
предложения

проектни 9

Брой сключени договори за 2010 г.
Обща стойност на
договори през 2010 г.

13

сключените 19 593 881,23 евро

Забележка: Данните посочват стойността на безвъзмездната финансова помощ съгласно
оригиналните сключени договори.
Таблица 15: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
Брой подадени
проекти
Брой сключени
договори
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ
на сключените
договори в евро
Брой
роми/етнически
малцинства,
облагодетелстван
и от дейностите
по проекта
Брой хора с
увреждания
Икономия на
енергия (МВтЧ/г)

общо
24

СЗР
1

СЦР
1

СИР
2

ЮИР
2

ЮЦР
4

ЮЗР
14

13

1

0

2

0

2

8

19 593
881,23

1 902
681,78

0,00

2 665
487,38

0,00

2 881
708,52

12 144
003,55

0

0

0

0

0

0

0

947

33

111

100

703

17 860,16

1 891

145,00

3 521,01

12 303,15

 Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и
оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”
Схемата бе обявена през януари 2010г. Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са: да се подобри, обнови и модернизира държавната здравна
инфраструктура в градските ареали и да се осигури социално включване и равен достъп на
групите в неравностойно положение. На 31 март 2010 г. бе подадена една Средносрочна
рамкова инвестиционна програма и 6 проектни фиша. Съгласно Решение на Ръководителя
на УО/РД-02-14-827/15.05.2010г. Средносрочната рамкова инвестиционна програма бе
отхвърлена, тъй като получи по-малко от посочения в Изискванията за кандидатстване
минимален брой точки. На 30 септември 2010г. бе подадена нова Средносрочна рамкова
инвестиционна програма и 6 проектни фиша. Отново се сформира оценителна комисия,
която продължи работа и през 2011 г.
Дейностите, които получават подкрепа включват:
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по Компонент 1 - Ремонт, реконструкция, обновяване и оборудване на
сградите/помещенията на държавните лечебни заведения (включително закупуване
на линейки) в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013
г. и Концепция за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република
България за периода 2010-2017 година;



по Компонент 2 - Ремонт, реконструкция, обновяване, оптимизиране
(пристрояване, надстрояване), включително прилежащото дворно място, и
оборудване/обзавеждане на сграден фонд с цел преструктуриране на Домове за
медико-социални грижи за деца от 0-3 г. в съответствие с Визията за
деинституционализацията на децата в РБългария и Концепцията за
преструктуриране на системата за болнична помощ на Рбългария 2010-2017 г.;



по Компонент 3 - Реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на държавни
лечебни заведения с лъчетерапевтични звена, свързани със социално значими
онкологични заболявания;



Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност по
трите компонента;



Внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използването на алтернативни
възобновяеми енергийни източници по трите компонента;



Подобряване на достъпа за хора с увреждания до горепосочените държавни
лечебни заведения по трите компонента.

Всяко проектно предложение задължително трябва да включва комбинация от
инвестиционен компонент (ремонт/реконструкция/мерки за енергийна ефективност) и
доставка на оборудване по отделните компоненти, взаимосвързани помежду си, които да
допринасят за трайното подобряване на съответната инфраструктура.
Задължително проектните предложения, трябва да предвиждат създаването на достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания. В тази връзка, всички проектни предложения
следва да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за
преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Таблица 16. Информация за схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция,
обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”
Тип на схемата

Процедура на директно предоставяне

Статус на схемата

Текуща

Дата на обявяване

29.01.2010 г.

Краен срок за подаване на проектни за Компонент 1 и 3 - 31 март 2010 г., 30 септември
предложения
2010 г. и 31 януари 2011 г. и за Компонент 2 - 31
януари 2011 г. и 15 март 2011 г.
Конкретен бенефициент

Министерство на здравеопазването

Предвидени средства в евро

75 660 233 евро

Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой подадени проектни фиша за 2010 2 Средносрочни рамкови инвестиционни програми и
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г.

16 проектни фишове

Брой одобрени проектни фиша

-

Брой отхвърлени проектни фиша

Отхвърлена Средносрочна рамкова инвестиционна
програма

 Схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските
агломерации”
Схемата бе обявена на 22.02.2010г. и цели да осигури общинска образователна
инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали и устойчиво местно развитие; да се повиши енергийната
ефективност на общинската образователна инфраструктура; да се осигури използване на
ВЕИ в общинска образователна инфраструктура. Схемата се явява продължение на схема
BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали” и отговор на енергийната криза от началото на 2009г.
Подадени бяха 51 проектни предложения, сформирана бе оценителна комисия. На
13.12.2010 бяха подписани 23 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. В рамките на схемата бяха класирани още 24 проектни предложения на обща
стойност на безвъзмездната финансова помощ 28 567 706,52 евро, които не бяха
финансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс по схемата.
Дейности, които получават подкрепа, са внедряване на мерки за енергийна ефективност в
общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски
заведения, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация,
подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за
топлоснабдяване, газоснабдяване и пр.).
Таблица 17. Информация за схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

22.02.2010 г.

Краен срок за подаване на проектни 21.06.2010 г.
предложения
Допустими кандидати

86 общини разположени в рамките на градските
агломерационни ареали

Предвидени средства в евро

40 000 000 евро

Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой подадени проектни предложения 51
за 2010 г.
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Брой одобрени проектни предложения

23

Брой
одобрени
проектни 24
предложения, но не финансирани
Брой
отхвърлени
предложения

проектни 4

Брой сключени договори за 2010 г.

23

Обща стойност на сключените 39 800 972,98 евро
договори през 2010 г. (БФП)

Таблица 18: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на
мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските
агломерации”
общо

СЗР

СЦР

СИР

ЮИР

ЮЦР

ЮЗР

Брой подадени проекти

51

3

9

6

8

15

10

Брой сключени договори

23

2

4

3

4

5

5

Размер на безвъзмездната
финансова помощ на
сключените договори в
евро
Подобрена образователна
инфраструктура – кв.м.
РЗП
Подобрена образователна
инфраструктура

39 800
972,98

2 748
186,16

7 810
777,64

6 378
671,90

4 418
657,21

10 067
300,43

8 377
379,63

481 977

51565,66

118591,91

80 467

58 226

102 623

70503,5

198

11

32

54

19

45

37

506

0

0

0

0

495

11

61

61

0

0

0

0

0

Брой роми/етнически
малцинства,
облагодетелствани от
дейностите по проекта
Брой хора с увреждания

Икономия на енергия
57 467,352
(МВтЧ/г)
Намаляване на емисиите на
22,482
парникови газове (CO2 и
еквивалентни) –
kt/средногодишно
Брой ученици/деца,
облагодетелствани от
подобрена образователна
инфраструктура

67 991

2 334,360

11 272,142 12 160,311

5 375,544

15 223,912 11 101,083

2,522

4,203

4,497

1,570

6,089

3,601

13 353

10 113

7 992

7 477

12 788

16 268

 Схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на
иновативни културни събития”
Схемата бе обявена през ноември 2010г. с основна цел да се насърчи развитието,
обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на
културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта
на населените места в градските ареали; да се създадат и развият нови и
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неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и
практики на представяне и промотиране на културни събития; да се създават условия за
равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да
спомагат за тяхното включване в културните процеси.
Дейностите, които следва да получат подкрепа включват: организиране и/или провеждане
на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на
културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в
агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност; дейности за обществено
осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;
дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на
иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с
увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на
пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение
на иновативното културно събитие); осигуряване на подходящо оборудване и
обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и
оборудване (сцени, ограждания, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия,
екрани и др.).
 Таблица 19. Информация за схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни културни събития”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

09.11.2010 г.

Допустими кандидати

86 общини разположени в рамките на градските
агломерационни ареали

Предвидени средства в евро

10 000 000 евро

Краен срок за подаване на проектни 28.02.2011 г.
предложения

 Подкрепа за процеса на деинституционализация на децата в България
Със Заповед № РД01-158/15.02.2010г. на Министъра на труда и социалната политика бе
създадена междуведомствена работна група по деинституционализация на деца от
специализирани институции с основна цел да се изработи план за действие към «Визия за
деинституционализацията на децата в Република България» и да се координират
проектите по деинституционализация, финансирани от оперативните програми на ЕС в
България.
На 24.02.2010г. бе приет от Министерски съвет документа ”Визия за
деинституционализация на децата в Република България”, разработен от
междуведомствена работна група с представители от заинтересованите институции и беше
публично обсъден с 23 български неправителствени организации и УНИЦЕФ. Реформата
следва да доведе до предотвратяване на настаняванията на деца извън техните семейства и
включва създаване на нови услуги, включително замяна на системата от класически
институции от интернатен тип с мрежа от услуги в общността. Като приоритет при
изпълнението на документа се постави закриването на институциите за деца с увреждания,
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паралелно с домовете за медико-социални грижи, предназначени за деца от 0 до 3 годишна
възраст. За постигане на целите на ”Визия за деинституционализация на децата в
Република България” на 24 ноември 2010г. бе приет от Министерски съвет План за
действие за изпълнение на Национална стратегия «Визия за деинституционализация на
децата в Република България», който предвижда да бъдат реализирани 5 проекта в
рамките на 15 години, с чиято реализация се поставят следните цели:
-

-

да се разработи система от услуги в семейна среда и в общността на
територията на цялата страна и да се затворят систематично всички
класически институции за деца от интернатен тип в България, като се
гарантира предоставянето за всяко дете на дългосрочно или краткосрочно
настаняване в семеен тип грижа.
да се разработи правната и регулаторна рамка, необходима за подкрепа на
прехода към грижа в семейството и общността.
да се подобри ефективността на системата за грижи за уязвими деца и
техните семейства.

Във връзка с приетите документи бяха насочени целево средства от ОП «Регионално
развитие» и ОП «Развитие на човешките ресурси» за финансиране на съвместен проект за
подобряване на живота на децата с увреждания, настанени в институции в България и за
създаване на модел за трансформиране на специализираните институции за деца в
алтернативни услуги в общността.
В периода 10 септември – 15 октомври 2010г. в рамките на проект „Детство за всички”,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ДАЗД извърши преглед и анализ на
оценките на потребностите на децата с увреждания до 3г. (ДМСГД) и на всички деца и
младежи с увреждания, настанени в ДДУИ и домове за деца с физически увреждания
(ДДФУ) в страната. Целта на оценката бе да се планира набор от услуги в общността,
които да заменят институционалната грижа. Бяха оценени 1797 деца и младежи в общо 55
специализирани институции). В резултат на тази оценка беше изработена Национална
карта на резидентните услуги.
През януари 2011г. е предвидено обявяването на схема „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”,
насочена към изграждане на подходяща инфраструктура, която да замени
институционалната грижа и да допринесе за създаване на нови възможности за децата с
увреждания и техните семейства да получат подкрепа в общността и в своята естествена
среда. Във връзка с предстоящото публикуване на схемата на 25.11.2010г. УО на ОПРР
проведе информационна среща под наслов «Детство за всички». На срещата бяха
поканени общини, потенциални бенефициенти, които бяха запознати с напредъка по
отношение на процеса на деинституционализация.
Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Операция 1.4 цели да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия,
включително предотвратяване на рискове, както и подобряване на физическата среда на
градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за
социално и екологично възраждане.
 Схема BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура
за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”
Схемата бе публикувана 15 юли 2009 г. През декември 2009г. приключи работата на
оценителната комисия и е издадено Решение на Ръководителя на УО за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ. На 05.02.2010г. бяха сключени 11 договора на общата
стойност на безвъзмездната финансова помощ 4 387 609,21 евро.
Реализацията на дейностите от одобрените проектни предложения ще способства за
укрепването на 11 броя свлачища и срутища. В резултат на стабилизирането им 557
недвижими имота (частни и публични) и 38 960 кв.м. пътни отсечки, ще бъдат спасени от
компрометиране и рискът да се превърнат в неизползваеми ще бъде избегнат.
Това е втората схема, насочена към подкрепа за предотвратяване на свлачища в градските
агломерации, която беше публикувана с остатъчния ресурс от предходната схема
BG161PO001/1.4-03/2009.
Конкретните цели на схемата за предотвратяване на свлачища в градските агломерации са:


Осигуряване на защита за живота и имуществото на населението в градските
агломерационни ареали чрез подкрепа на дейности за заздравяване и укрепване на
свлачища;



Ограничаване разрастването/проявлението на свлачищните
изграждане на автоматизирани системи за мониторинг.

процеси

чрез

Дейностите допустими за финансиране са:


Инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища, като
разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения способстващи за
развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и
съоръжения, компрометирани поради развитието на свлачището;



Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на
хлъзгателната повърхнина (хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) и за
отвеждането им извън територията на свлачището;



Изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън
територията на свлачището (окопи, канавки, дренажни ребра и др.);



Инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и
конструктивно укрепяване на свлачището, включващи преоткосиране,
повърхностно отводняване и дълбочинно отводняване, анкерни, пилотни и
пилотно-анкерни конструкции, дренажни системи, канавки и шахти, подпорни
стени, анкерирани стени, шлицовани стени и др.);



Изграждане на защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната
част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни канавки,
уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.



Вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на
устойчивост на откоса;



Изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи (КИС) за
мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на
инфраструктурните мерки.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по настоящата и първата схема, насочени
към подкрепа за свлачища в градските агломерации, възлизаше общо на 11 069 260,13
евро.
Таблица 20. Информация за схема BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна
инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”
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Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

15.09.2009 г.

Краен срок за подаване на проектни 06.11.2009 г.
предложения
Допустими кандидати

86 общини разположени в рамките на градските
агломерационни ареали

Предвидени средства в евро

4 864 900, 84 евро

Брой оценителни комисии

1 проведена през 2009 г.

Брой подадени проектни предложения

През 2009 г. са подадени 16 проектни предложения (1
проектно предложение извън срока)

Брой одобрени проектни предложения 11
през 2009 г.
Брой
одобрени
проектни предложения, но нефинансирани през
2009 г.
Брой
отхвърлени
предложения през 2009 г.

проектни 4

Брой сключени договори за 2010 г.

11

Обща стойност на сключените 4 387 609,21 евро
договори през 2010 г. (БФП)
Таблица 21: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”
Брой подадени
проекти
Брой сключени
договори
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ на
сключените
договори в евро
Население,
облагодетелствано от
укрепването на
свлачището

общо
0
11

СЗР

СЦР

СИР

ЮИР

ЮЦР

за
ЮЗР

1

3

2

1

2

2

4 387
609,21

497 255,90

1 072
329,59

806 430,56

313 786,08

946 962,98

750 844,10

80 421,00

50 000,00

2 985,00

1 980,00

460,00

16 885,00

8 111,00
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Брой на
недвижимите имоти
(частни и публични),
спасени от
компрометиране и
превръщане в
неизползваеми
поради намаления
риск от свлачището
Дължина на пътните
отсечки, спасени от
компрометиране и
превръщане в
неизползваеми
вследствие на
укрепване и
стабилизиране на
свлачището (в кв. м.)
Площ на
свлачището, което е
укрепено и/или на
което е изградена
контролноизмервателна
система (КИС) (в кв.
м.)

557,00

37,00

32,00

304,00

15,00

59,00

110,00

43 006,00

2 416,00

27 750,00

1 450,00

4 140,00

850,00

6 400,00

591 966,39

144 300,00

57 022,39

334 155,00

574,00

15 615,00

40 300,00

 Схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво
развитие чрез подобряване на градската среда”
Схемата бе обявена през 2009г. Крайният срок за подаване на проектни предложения бе
08.02.2010г. Основна цел на схемата е да се подобри физическия аспект на градската среда
в агломерационните ареали, да се създадат условия за интегриране на групите в
неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда,
включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги, да се
повиши безопасността и сигурността на градската среда.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени
площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване
на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане.
2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и
велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и
др.
3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени
паркинги встрани от главни улици.
4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за
повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на
осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места
и др.
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за
хора с увреждания до административни общински сгради.
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По схемата кандидатите трябваше да осигурят минимум 5% собствен принос.
През 2010 бе сформирана оценителна комисия за оценка на получените проектни
предложения (64 бр.).
На 16.07.2010 г. бяха сключени 21 договора за осъществяване на мерки, свързани с
градското развитие. Предоставените средства ще допринесат за: изграждане,
рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи,
детски площадки и др.; изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и
тротоари, велосипедни пътеки и алеи, подлези за пешеходци и велосипедисти;
рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги
встрани от главни улици; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и
осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на
престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за
наблюдение на обществени места и др.; създаване на достъпна архитектурна среда,
включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни
общински сгради.
Таблица 22. Информация за схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и
устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

25.09.2009 г.

Краен срок за подаване на проектни 08.02.2010 г.
предложения
Допустими кандидати

86 общини в градските агломерации (с изключение на
общините, които имат сключен договор по ОПРР по
схема
BG161PO001/1.4-02/2008
„Подкрепа
за
подобряване на градската среда”)

Предвидени средства в евро

56 342 176,84 евро

Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой одобрени проектни предложения

21

Брой подадени проектни предложения 64
за 2010 г.
Брой
одобрени
проектни 2
предложения, но не финансирани
Брой
отхвърлени
предложения

проектни 41

Брой сключени договори за 2010 г.

21

Обща стойност на сключените 54 398 995,44 евро
договори през 2010 г. (БФП)
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Таблица 23: Очаквани резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на
градската среда”
Брой подадени проекти
Брой сключени
договори
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ на
сключените договори в
евро
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо
улично осветление
(МВтЧ/г)
Брой квадратни метри
подобрена паркова
среда, озеленени площи,
детски площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитира
ни пешеходни и
велоалеи, тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани
елементи на уличната
мрежа
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски
зони
Население,
облагодетелствано от
обновената градска
среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп

общо
64
21

СЗР
7
3

СЦР
7
4

СИР
12
5

ЮИР
13
4

ЮЦР
16
4

ЮЗР
9
1

54 398
995,44

8 299
541,14

8 652
469,82

11 827
915,93

14 173
463,86

9 241
712,07

2 203
892,63

15 697,29

17,20

14 567,00

162,80

71,03

239,29

639,97

1 512
146,45

150 704,00

52 770,00

65 697,00

1 173
694,45

54 919,00

14 362,00

425 321,52

55 819,00

57 437,00

66 731,00

152 412,52

85 034,00

7 888,00

214 131,88

58 761,00

11 766,00

62 515,00

15 720,55

54 014,33

11 355,00

1 396

358

331

375

168

164

0

1 556 185

238 028

223 995

600 173

337 823

116 313

39 853

71 041

20 450

12 472

12 234

10 243

9 642

6 000

мерки

за

 BG161PO001/1.4-06/2010
„Подкрепа
за
дребномащабни
предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Настоящата схема е публикувана през 2010г. и цели да се предпазят от наводнение
селищата в общините от агломерационните ареали с цел намаляване на потенциалните
неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда; да се предотвратят
процесите на ерозия на речното легло при реки, преминаващи през или в селища в
агломерационните ареали; да се предотвратят процесите на ерозия и абразия на морския
бряг в селищата в общините от агломерационните ареали.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: изграждане, реконструкция и ремонт
на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места; изграждане,
реконструкция и ремонт на инфраструктура за борба с ерозията на речните брегове;
изграждане, реконструкция и ремонт на съоръжения за защита на морския бряг от ерозия и
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абразия и изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници,
ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита на
населени места от наводнения.
По схемата кандидатите трябва да осигурят минимум 5% собствен принос.

През 2010 г. бе сформирана оценителна комисия за оценка на подадените проектни
предложения (50 бр.).
Таблица 24. Информация за схема BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки
за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

01.07.2010 г.

Допустими кандидати

86 общини разположени в рамките на градските
агломерационни ареали

Предвидени средства в евро

21 176 471 евро

Краен срок за подаване на проектни 30.11.2010 г.
предложения
Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой подадени проектни предложения 50
за 2010 г.

 Схема BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие”
Схемата бе публикувана през 2010 г. с краен срок на кандидатстване 21.01.2011 г.

Основната цел на схемата е изработване на интегрирани планове за градско развитие,
насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на
икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни
ареали.
Конкретни цели са да се определят зони за въздействие, в рамките на 36-те града, центрове
на агломерационни ареали, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят
трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното
положение на градската зона и града като цяло; да се разработят интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие за съответните зони, които да подпомогнат
осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти
в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни
тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано
управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС; да
се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически
планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни
политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за
въздействие.
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Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: изготвяне на интегриран план за
градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г.
Таблица 25. Информация за схема BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани

планове за градско възстановяване и развитие”
Тип на схемата

Процедура на директно предоставяне

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

04.08.2010 г.

Допустими кандидати

36 общини центрове на агломерационните ареали

Предвидени средства в евро

10 992 778 евро

Краен срок за подаване на проектни 21.01.2011 г.
предложения

 BG161PO001/1.4-08/2010 Съвместна европейска инициатива за устойчиви
инвестиции в градските райони JESSICA
През отчетния период беше постигнат напредък в прилагането на инициативата JESSICA.
На 29.07.2010 г. е подписано финансовото споразумение между Правителството на
Република България, представлявано от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството и Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) за създаване на
Холдингов Фонд по JESSICA в рамките на ЕИБ.
На 7.10.2010 г. финансовото споразумение е ратифицирано от Народното Събрание, а
влиза в сила на 19 октомври 2010 г. с обнародване в Държавен вестник на Закона за
ратификация. Общият ресурс е 33 млн. евро.
Фондовете по JESSICA ще се разпределят индикативно: 12,6 млн. евро за София; и 18,8
млн. евро за Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен. Остатъкът от сумата се
предоставя за управление на фонда.
Номинирани бяха членовете на Инвестиционния съвет на Холдинговия фонд по JESSICA
– двама заместник-министри от МРРБ, по един от Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма и Министерство на финансите и началник на кабинета на
министъра по управление на средствата от ЕС. Инвестиционният съвет осъществява
контрол и мониторинг на дейността по JESSICA.
На 8.12.2010 г. се проведе стартираща конференция по JESSICA, на която взеха участие
заинтересовани страни и потенциални партньори в изпълнение на инициативата JESSICA.
Операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт
Целта на операцията е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви
градски транспортни системи.
 Схема BG161PO001/1.5-01/2010 ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в
Община Бургас”
Схемата бе публикувана през юни 2010г. с конкретен бенефициент община Бургас. След
подаване на проектното предложение бе сформирана оценителна комисия. На 26.11.2010 г.
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бе подписан договор по първия голям проект в рамките на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 по смисъла на чл. 39 на Регламент № 1083/2006.
Общата стойност на проекта е 67 071 840,00 евро, от които 55 998 279,00 евро са
безвъзмездна финансова помощ и 11 073 561 евро са собствен принос на кандидата.
Таблица 26. Информация за схема BG161PO001/1.5-01/2010 ”Подкрепа за интегриран градски
транспорт в Община Бургас”
Тип на процедурата

Процедура на директно предоставяне, голям
проект по смисъла на чл. 39 от Регламент№
1083/2006 г.

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

10.06.2010 г.

Краен срок за кандидатстване

10.09.2010 г.

Конкретен бенефициент

Община Бургас

Предвидени финансови средства

56 000 000 евро

Подадени проектни предложения

1

Одобрени проектни предложения

1

Отхвърлени проектни предложения

-

Брой оценителни комисии

1

Брой сключени договори през 2010 г.

1

Обща стойност на сключените договори през 55 998 279,00 евро
2010 г. (БФП)

 Проекти в процес на изпълнение
Общият брой договори в изпълнение през 2010 г. по Приоритетна ос 1 е 184, сключени
през 2008, 2009 г. и 2010 г., както следва:
Схема за БВП

Наименование на схемата

Брой договори

Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура,
BG161PO001/1.1-01/2007
допринасяща за развитието на устойчиви градски
ареали

71

Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
държавна образователна инфраструктура,
BG161PO001/1.1-02/2008
допринасяща за развитието на устойчиви градски
ареали.

8

Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
BG161PO001/1.1-03/2008 държавна социална инфраструктура, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали

2
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Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
BG161PO001/1.1-04/2008 инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали.

9

Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
BG161PO001/1.1-05/2008 държавна културна инфраструктура, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали

15

Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
BG161PO001/1.1-07/2009 инфраструктура на висшите училища в градските
агломерации

13

Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на
BG161PO001/1.4-01/2007 рисковете и щетите при пожари в градските
агломерационни ареали

1

BG161PO001/1.4-02/2008 Подкрепа за подобряване на градската среда

18

Подкрепа за изграждане и укрепване на
BG161PO001/1.4-03/2008 дребномащабна инфраструктура за предотвратяване
на свлачища в градските агломерации

15

Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за
BG161PO001/1.4-04/2009 предотвратяване на свлачища в градските
агломерации

11

BG161PO001/1.4-05/2009

Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез
подобряване на градската среда

21

Забележка: Не са отразени договорите по схема BG161PO001/1.1-09/2010г. - 23 броя, сключени на
13.12.2010 г., тъй като реалното им изпълнение ще стартира през 2011 г.
Към 31.12.2010 г. Европейската инвестиционна банка подготвя подробен списък с дейностите на
Холдинговия фонд по JESSICA, и процедура за избор на Фондове за градско развитие (ФГР), които
се одобряват от Инвестиционния съвет
Договор по схема BG161PO001/1.5-01/2010 Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община
Бургас е сключен 26.11.2010 г., реалното изпълнение ще стартира през 2011 г.

За наблюдение на изпълнението са извършени общо 141 проверки на място, от които 44
броя по Годишен план за проверки на място и 97 внезапни проверки на място.
 Прекратени договори
През отчетния период са прекратени 4 договора за безвъзмездна финансова помощ, както
следва:
Бенефициент

Община Русе

Договор №

BG161РО001/1.1-01/2007/008

Дата на
прекратяване
на договора

Причини за прекратяване
на договора

30.4.2010

Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
невъзможност
за
изпълнение на дейностите по
проекта
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Община
Каспичан

BG161РО001/1.1-01/2007/047

05.8.2010

Община Търговище

BG161PO001/1.4-03/2008/002

07.10.2010

Община Долна
Митрополия

BG161PO001/1.4-03/2008/007

28.7.2010

Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
финансови
затруднения, които изпитва в

условията на финансова и
икономическа криза, за
изпълнение на основните
дейности по проекта
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора по
Решение на Общински съвет
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
невъзможност
за
изпълнение на дейностите по
проекта

 Приключили проекти
През отчетения период за 2010 са приключени 5 проекта по схема BG 161 PO 001/1.1.01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и
културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Отчетените стойности на индикаторите по тези проекти са:
№

Индикатор

1

Население, облагодетелствано от обновените
сгради
от
подобрената
образователна
инфраструктура
Подобрена образователна инфраструктура (бр.)
Брой хора с увреждания облагодетелствани от
интервенцията
Брой представители от ромско малцинство/други
малцинства,облагодетелствани
отпроектните
резултати
Ученици,
облагодетелствани
от
подобрена
образователна инфраструктура (бр.)

2
3
4

5

Отчетена стойност
90 975 души
29 сгради
95 души
575 души
8 827 ученици

През отчетения период за 2010 са приключени 2 проекта по схема BG161PO001-1.403/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за
предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, в резултат на които са постигнати
следните индикатори:
№

Индикатор

1

Дължина на пътните отсечки, спасени от
компрометиране и превръщане в неизползваеми
вследствие на укрепване и стабилизиране на
свлачището
Площ на свлачище
Население облагодетелсвано от интервенвцията

2
3

Отчетена стойност
5,81 километра

23 400 кв. метра
51 375 души
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 Подкрепа за полюсите на растеж – 7-те големи града (София, Пловдив, Варна,
Русе, Бургас, Стара Загора и Плевен)
В таблицата по-долу е посочена информация относно поетите в оперативната програма
ангажименти за индикативно разпределение на средствата по Приоритетна ос 1
«Устойчиво и интегрирано градско развитие», отчитайки пренасочения финансов ресурс и
постигнатия през отчетния период напредък.
Таблица 27: Информация за разпределение на финансовия ресурс за подкрепа на 7-те големи града
Общини

Индикативн Постигнат
Сключени
Средства,
Средства по
о
о
договори,
предвидени предстоящи схеми
разпределен разпределе включително в рамковите
(евро)
ие
-иие без
с
програми на
колона 7 конкретните конкретнит
(евро)
бенефициент
е
(4+5+6)
и (евро)
бенефициен
ти (МЗ, МК,
(евро)
АСП)
(евро)

1

2

Столична
община

3

100 000 000

ОБЩО
Столична
община

100 000 000

ОБЩО 6-те
големи общини
(Пловдив,
Варна, Бургас,
Русе, Плевен,
Стара Загора

300 000 000

ОБЩО 6
общини

300 000 000

ОБЩО
29
общини
в
обхвата
на
агломерациите
на София и 6-те
големи града

110 000 000

ОБЩО 29
общини:

110 000 000

ОБЩО
общини
обхвата

349 000 000

50
извън
на

4
33 824 711

113 864 182

306 581 858

74 331 916

Средства по
предстоящи
схеми, за
които няма
предварител
но
индикативно
разпределен
и,
евро)

5

6

7

25 204 408

50 000 000 (градски
транспорт)
511 292
(интегрирани
планове)
3 323 397
(общински
болници)
1 000 374
(наводнения)
54 835 063

33 824 711

25 204 408

159 375 079

25 801 146

159 375 079

25 801 146

64 320 645

690 556

1 911 798
(общински
болници)
7 408 917
(наводнения)

64 320 645

690 556

9 320 715

190 472 208

30 149 261

11 509 568
(наводнения)
7 413 735

10 000 000
(иновативни
културни
събития)
40 031 869
(жилищна
политика)
42 734 034
(деинституци
онализация)

104 127 475
(градски транспорт
5 града)
3 067 751
(интегрирани
планове)
13 293 588
(общински
болници)
916 818
(наводнения)
121 405 633
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София и 6-те
големи града

ОБЩО 50
общини:

349 000 000

271 456 141

190 472 208

30 149 261

(интегрирани
планове)
31 911 369
(общински
болници)
50 834 672

ОБЩО 86
общини:

859 000 000

766 234 097

447 992 643

81 845 371

236 396 083

92 765 903

 Подкрепа за устойчив градски транспорт в рамките на инициативата
JASPERS
С проект „Интегриран градски транспорт в община Бургас” община Бургас бе избрана за
пилотна община измежду общините на седемте най-големи града в България, от страна на
JASPERS, при реализацията на мащабен инфраструктурен проект за модернизация на
градския транспорт.
През отчетния период съвместно с помощта на консултантите от консорциум АРУП бе
изготвена апликационна форма за голям инвестиционен проект за кандидатстване за
финансиране по ЕФРР от страна на консултанта и представена в УО на ОПРР.
 Проект за подкрепа на градския транспорт на Столична община
В рамките на проекта от страна на JASPERS е избран консултант по Рамков договор. На
05.05.2010 г. Консултантът съвместно със Столична община и УО на ОПРР проведе
встъпителна среща. На 14.09.2010 г. се проведе среща за обсъждане приключването на
първа фаза на проекта. На 28.10.2010 г. се проведе среща, на която са обсъди подготовката
и изпълнението на голям проект и евентуалното разделение на проекта на компоненти и за
следващия програмен период 2014 – 2020 г. В края на месец декември 2010 г.,
Консултантът представи проект на доклад от втората фаза на изпълнение, както и проект
на апликационна форма.
 Проект „Звено за подкрепа на Управляващия орган на ОПРР”
През 2010 г. започна изпълнение на проект за институционална подкрепа за УО с цел
създаване на звено, което да подпомага УО при модернизацията и развитието на градския
транспорт. Дейността на звеното е да оказва помощ и дава препоръки в рамките на
прединвестиционните проучвания и подготовката на документация за кандидатстване
пред УО на ОПРР.
В рамките на проекта на 18.11.2010 г. бе избран консултант АРУП по рамков договор и бе
проведена встъпителна съвместна работна среща с експертите от Звеното за изпълнение на
проекта. Избраният консултант ще подпомага работата на звеното.
Представители на УО съвместно с консултантския екип на JASPERS посещават градовете
и на място, където се провеждат срещи по напредъка. Същевременно, се посещават на
място и предложените компоненти на проектите (напр. тролейбусни депа, автобусни
автогари, разширение на тролейбусна мрежа).
В допълнение, УО съвместно с общините провежда координационни съвместни срещи с
представителите на седемте града, където всеки град е домакин на ротационен принцип и
се докладва пред ЕК напредъка общо на проектите.

63

3.1.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им
 Невъзможност да бъде обявена схемата за реконструкция/обновяване и
оборудване на лечебни и здравни заведения в градските ареали
Допустими кандидати са общините, на територията на които са разположени общинските
лечебни заведения, посочени в Концепцията за преструктуриране на болничната помощ в
РБългария, одобрена от МС. Концепцията служи като основа при разработване на двете
схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Причините за
отлагане обявяването на схемите са свързани с:
- изменението и впоследствие, допълнение на Концепцията за болнично
преструктуриране на Министерството на здравеопазването,
- необходимостта от допълнителни срещи и дискусии със заинтересованите страни –
Министерството на здравеопазването, НСОРБ, общини, с цел постигане на единна
визия за реализиране на схемите и уточняване на конкретните изисквания за
кандидатстване.
Схемата бе включена в Индикативната годишна работна програма за 2011 г.
 През 2010г. продължи изпълнението на проекти по схеми обявени през 2007г.,
при които бе допустимо кандидатстването с идейни инвестиционни проекти – това
доведе до необходимост от промени в КСС в резултат на последващо разработване на
технически/работни проекти, водещи до анексиране на съответните договори за
безвъзмездна финансова помощ. УО извърши промени във видовете и количествата
строителни и монтажни дейности по обектите на интервенция, съгласно утвърдените
процедури.
3.2. Приоритетна ос 2 Регионална и местна достъпност
Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 400 318 689 евро, от които 340 270
886 са европейско финансиране. Общата сума представлява 25,00% от цялата програма.
3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
През отчетния период продължи изпълнението на сключените през 2008 г. договори по
схемата за общинските пътища, както и набирането, оценката и сключването на договори
с конкретния бенефициент Агенция «Пътна инфраструктура» по схема BG161PO001/2.101/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни
пътища”. АПИ подаде 1 проектен фиш за „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път
ІІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна
връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия
надлез”. През 2009г. бяха подадени 15 проектни фиша, за които бе сформирана
оценителна комисия през 2010г. и бяха оценени през отчетния период. Сключени бяха 15
договора на обща стойност 152 846 670,01 евро.
В резултат на освободен ресурс по схема BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за
устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа” от Списък на проектни предложения одобрени за финансиране, но
нефинансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс през 2010 г. е сключен 1
договор на обща стойност 2 516 336,70 евро.
В рамките на приоритетна ос 2 бе обявена 1 покана за набиране на проектни предложения
с конкретен бенефициент Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по
операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси – схема
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BG161PO001/2.3-01/2010 „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на
междусистемна газова връзка България - Сърбия”.
Таблица 28. Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Дата на
публикуване
По операция 2.1.
BG161PO001/2.1-01/2007
”Подкрепа за
рехабилитация и
реконструкция на
второкласни и
третокласни пътища”
BG161PO 001/2.1 -02/2007
”Подкрепа за устойчиво и
интегрирано местно
развитие чрез
рехабилитация и
реконструкция на
общинска пътна мрежа”
BG161PO001/2.3-01/2010
„Подготовка, проучвания и
проектиране за
изграждане на
междусистемна газова
връзка България - Сърбия”

Общ бюджет,
евро

Съфинансиране
от ЕФРР,
евро (85%)

Нац.
финансиране, евро
(15%)

Получени
проекти
1.01.2010 г.
- 31.12.2010

1 ноември 2007
г.

256 203 961

217 773 367

38 430 594

1 проектен
фиш

14 ноември 2007
г.

64 050 991

54 443 342

9 607 649

Процедура
та по
приемане на
проекти е
прекратена

15.11.2010 г.

6 000 000

5 100 000

900 000

Крайният
срок за
кандидатс
тване е
15.02.2011
г.

3.2.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Таблица 29. Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Индикатори
ПРИОРИТЕТНА ОС 2
Индикатор за въздействие
Намаляване на Постигната
емисиите на стойност
парникови
Целева
газове (CO2 и стойност
еквивалентни,
Базова
kt)
стойност
Ключов
индикатор(1)
Индикатори за резултат
Стойност на Постигната
спестено
стойност
време
в Целева
евро/год.
в стойност
резултат
от Базова
реконструиран стойност
и пътища за
пътници
и
товари
Ключов
индикатор(3)
Допълнително Постигната
население,
стойност
обхванато от Целева
широколентов стойност
достъп
Базова

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

2007

2008

2009

2010

Н/П

Н/П

0

0 (2)

Н/П

Н/П

4

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

39(1)

39

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (4)

Н/П

Н/П

46000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

208000

208000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (6)

Н/П

Н/П

14%(5)

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

20%(5)

20%

10.6%

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0

0
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Индикатори
стойност
Ключов
индикатор(5)
Увеличаване
Постигната
на трафика на стойност
пътници
и Целева
товари
по стойност
рехабилитира
Базова
ни
пътища стойност
(база 2006 г.)
%
на Постигната
общините
с стойност
издадени
Целева
газоразпредел
стойност
ителни
Базова
лицензи
стойност
(основен
показател)
Индикатори за продукт
Изградена
Постигната
ИКТ мрежа
стойност
Целева
стойност
Базова
стойност
Изградени
Постигната
газопроводи с стойност
високо
Целева
налягане
стойност
Базова
стойност
км
Постигната
реконструиран стойност
и пътища
Целева
Ключов
стойност
индикатор
Базова
стойност
Брой
на Постигната
проектите
стойност
(път,
ИКТ, Целева
газ)
стойност
Базова
стойност

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

2007

2008

2009

2010

Н/П

Н/П

0

0 (7)

Н/П

Н/П

10%

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

27%

27%

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (8)

Н/П

Н/П

54%

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

59%

59%

49%

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (9)

Н/П

Н/П

150

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

500

500

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (10)

Н/П

Н/П

80

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

425

425

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

12,2

Н/П

Н/П

500

128,1
8 (11)
Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

1300

1300

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

2

15 (12)

Н/П

Н/П

30

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

70

70

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0

0

0

128,18

15

(1) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 30. В Оперативната програма индикатора се измерва
на ниво Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2. В системата SFC целевите стойности за 2009 и 2015 г. са
въведени кумулативно на програмно ниво.
(2) За 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като въздействието от подобрената пътна
инфраструктура следва да се отчете 2 години след приключване на проектите, следователно за 2012г.
(3) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 20 „Стойност на спестеното време в евро/година,
произтичащо от нови и възстановени пътища за пътници и товари»
(4) За 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като стойността на спестено време в резултат
на подобрената пътна инфраструктура следва да се отчете 2 години след приключване на проектите,
следователно за 2012г.
(5) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 12 „Брой допълнително население, обхванато от
широколентов достъп». В системата SFC индикатора се измерва в брой и съответстващите целеви
стойности за 2009 и 2015 г. са съответно 260 000 и 725 000 души.
(6) За 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма сключени договори и следователно
изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.
(7) За 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като стойността на увеличаване на трафика в
резултат на подобрената пътна инфраструктура следва да се отчете 2 години след приключване на
проектите, следователно за 2012г.
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(8) За 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма сключени договори и следователно
изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.
(9) За 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма сключени договори и следователно
изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.
(10) За 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма сключени договори и следователно
изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.
(11) Отчетената стойност по индикатора е все още по-малка от целевата за 2009г., тъй като през 2009 и
2010г. са налице само 15 приключили проекта с дейности, допринасящи за напредъка по този показател.
(12) Отчетената стойност по индикатора е все още по-малка от целевата за 2009г., тъй като през 2009 и
2010г. са налице само 15 приключили проекта с дейности, допринасящи за напредъка по този показател.

3.2.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос
Таблица 30. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2010- 31.12.2010г.
Приоритетна ос
Финансово изпълнение

2.
Регионална
местна достъпност

Договорено
евро

Изплатено
евро

155 363 006,71

41 799 349.57

Сертифицирани
разходи
евро

и
30 651 816,97

3.2.2. Качествен анализ
Договорените проекти по схемите за предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване
състоянието на републиканската и общинската пътни мрежи ще осигурят по-добра
достъпност и взаимосвързаност между различните региони, както и във вътрешността на
градските зони.
В резултат на изпълнението на договорените през 2010г. проекти за
рехабилитация/реконструкция на второкласни и третокласни пътища ще бъдат
рехабилитирани/реконструирани 15 лота с 26 пътни отсечки с обща дължина 311 км.
През 2010г. бе сключен и договор за проектен фиш „Лот 31: Рехабилитация и
реконструкция на път IІ-18 Софийски околовръстен път- Южна дъга от км 41+137,87 до
км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на
съществуващия надлез”. Обща дължина на отсечката е 3,582 км.
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Публикувани процедури по Приоритетна ос 2 "Регионална
и местна достъпност"
19%
1% (2010 г.)

16% (2007 г.)

64% (2007 г.)

BG161PO001-2.1.01

BG161PO001-2.1.02

BG161PO001-2.3.01

Свободен ресурс по Приоритетна ос 2

Публикувани процедури по Приоритетна ос 2 "Регионална
и местна достъпност", по години (в евро)
74 063 736,88;
19%

6 000 000,00; 1%

320 254 952,12;
80%
Общ а стойност на публикуваните схеми през 2007 г.
Общ а стойност на публикуваните схеми през 2010 г.
Свободен ресурс по Приоритетна ос 2

РЕЗУЛТАТИ:
 Схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция
на второкласни и третокласни пътища”
Специфичната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се
подобри достъпността до пътна инфраструктура чрез реконструкция и рехабилитация на
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II и III клас пътища. В рамките на схемата се предоставя подкрепа за проекти на стойност
от 500 000 до 22 млн. евро.
През месец декември 2009г. бе сформирана оценителна комисия за оценка на 15-те
проектни фиша от втори етап, подадени в края на месец ноември 2009г. Работата на
комисията продължи и през 2010 г., когато бяха одобрени проектите. На 29 април 2010 г.
бяха подписани 15 договора. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ e 135 485
052,11 евро.
Средствата се предоставят за реконструкция и рехабилитация на второкласни и
третокласни пътища, обслужващи вътрешно регионални връзки и за реконструкция и
рехабилитация на второкласни и третокласни пътища осигуряващи достъп до райони с
потенциал за развитие на туризма. Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ са за 26 пътни отсечки, с обща дължина 311 км.
На 19 ноември 2010г. бе сключен 1 договор по проект Лот 31: Рехабилитация и
реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+137,87 до
км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на
съществуващия надлез. Предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОПРР е 17 361
617,91 евро.
Към 31.12.2010г. са контрактувани общо 218 840 436,60 евро, което представлява 85% от
бюджета на схемата.
Таблица 31: Информация за схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за
реконструкция на второкласни и третокласни пътища”

рехабилитация и

Тип на процедурата

Процедура на директно предоставяне

Дата на обявяване

1 ноември 2007 г.

Краен срок за кандидатстване

за 2009 година – 30 Януари 2009 г.
- 30 Ноември 2009 г.
за 2010 година – 30 Декември 2010 г.
за 2011 година – 30 Юни 2011 г.

Статус на схемата

Текуща

Бенефициенти

Агенция „Пътна инфраструктура”

Предвидени финансови средства

256 203 961 евро

Подадени проектни фишове

16 (през 2009 г. са подадени 15 проектни
фишове и 1 през 20101 г.)

Одобрени проектни фишове

16

Отхвърлени проектни фишове

-

Брой оценителни комисии

2

Сключени договори през 2010 г.

16

Обща стойност на сключените договори през 152 846 670,01 евро
2010 г. (БФП)
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Таблица 32: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и
третокласни пътища ”
Брой подадени
проекти
Брой сключени
договори
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ
на сключените
договори в евро
Очаквано
увеличаване на
трафика на пътници
и товари по
рехабилитираните
пътища (средно
денонощно, база
2006 г.)
Очаквана стойност
на спестено време в
евро/годишно в
резултат от
реконструирани
пътища за пътници
и товари
Очаквани км
реконструирани/рех
абилитирани
пътища второкласна
и третокласна пътна
мрежа

общо
1

СЗР

СЦР

СИР

ЮИР

ЮЦР

ЮЗР
1

16

4

2

3

0

6

1

152 846
670,01

28 418
889,98

19 519
916,03

22 065
080,62

65 481
165,48

17 361
617,91

160

40

20

30

60

10

2 618 964

143 705,91

35 651,10

78 284,11

268 252,25

2 093
070,60

315,017

69,605

42,238

63,112

136,48

3,582

 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.102/2007 ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез
рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”
Специфичната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да
подобри достъпността до пътна инфраструктура чрез реконструкция и рехабилитация на
общинска пътна инфраструктура. В рамките на схемата бяха подкрепени проекти на
стойност от 100 000 до 2,5 млн. евро.
През месец май 2009 г. поради изчерпване на финансовия ресурс с Решение на
Ръководителя на УО на ОПРР е прекратена процедурата за набиране на проектни
предложения по схемата.
В резултат на освободен ресурс по схемата от Списък на проектни предложения одобрени
за финансиране, но нефинансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс през
2010 г. е сключен 1 договор на обща стойност 2 516 336,70 евро.
Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси
Целта е изпълнение на проекти за газова междусистемна връзка България и Сърбия с цел
гарантиране повишаване сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ
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за България.
 BG161PO001/2.3-01/2010 „Подготовка, проучвания и проектиране
изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”
Тип на схемата

Процедура на директно предоставяне

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

15.11.2010 г.

Конкретен бенефициент

Министерството на икономиката, енергетиката и
туризмa

Предвидени средства в евро

6 000 000 евро

за

Краен срок за подаване на проектни 15.02.2011 г.
предложения

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е
подготовката и изготвянето на Пред-проектно проучване и подготвителни дейности за
изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия.
Конкретни цели са изготвяне на Пред-проектно проучване, включващо поне 3 варианта;
избор на трасе на междусистемна газова връзка, оптимално от икономическа, техническа,
географска и технологична гледна точка; подготовка на документи за кандидатстване с
голям проект, по смисъла на чл. 39 на Регламент (ЕО) № 1083/2006.
 Проекти в процес на изпълнение
Общият брой договори в изпълнение през 2010 г. по Приоритетна ос 2 е 59, сключени през
2008, 2009г. и 2010г., от които 29 договора за рехабилитация/реконструкция на
второкласни
и
третокласни
пътища
и
30
договора
сключени
за
рехабилитация/реконструкция на общинска пътна мрежа:

Схема за БВП

BG161PO001/2.1-01/2007

Наименование на схемата
Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на
второкласни и третокласни пътища

Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно
BG161PO001/2.1-02/2007 развитие чрез рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа

Брой договори

29

30

За наблюдение на изпълнението са извършени общо 57 проверки на място, от които 13
броя по Годишен план за проверки на място и 44 внезапни проверки на място.
 Прекратени договори
През отчетния период е прекратен 1 договор за безвъзмездна финансова помощ, както
следва:
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Бенефициент

Договор №

Агенция “Пътна BG161PO001/2.1-01/2007/001/003
инфраструктура”

Дата на
прекратяване
на договора

Причини за
прекратяване на
договора

21.9.2010

Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради невъзможност от
провеждане на процедура
за избор на изпълнител на
СМР, в резултат на
открити
пропуски
в
техническите проекти

 Приключили проекти
През отчетния период са приключени 13 проекта за реконструкция и рехабилитация на
общински пътища. Основните дейности по проектите са свързани с подобряване на
пътната настилка на общинската пътна мрежа, осигуряване на нормалната й експлоатация,
ремонт и изграждане на нови отводнителни съоръжения, както и повишаване на
безопасността на движение по пътищата и улесняване на придвижването между
населените места. Предвидена е и изпълнена нова пътна сигнализация и маркировка.
рехабилитирани/реконструирани са общо 115,981 км общинска пътна мрежа в резултат на
приключилите проекти
3.2.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им
Не са констатирани значителни проблеми през отчетния период.
3.3. Приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма
Финансовият ресурс по този приоритет е на стойност 218 093 623 евро, от които 185 379
580 са европейско финансиране. Общата сума представлява 13,62% от цялата програма.
3.3.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
През отчетния период УО на ОПРР обяви 2 схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, едната попада в обхвата на операция 3.1 Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, втората е в обхвата на
операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации.
Общият размер на обявените схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възлиза на 92 040 551,90 евро. Поканата за представяне на проектни предложения по
операция 3.1 цели да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически
атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; да се
подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал.
С обявената покана по операция 3.2 се цели да се осигури ефективното използване на
културното материално и нематериално наследство с оглед развитието на устойчив
културен туризъм; да се подкрепят туристически дестинации, притежаващи културноисторическо наследство със значителен туристически потенциал; да се подкрепи
съхраняването и опазването на националното и световно културно наследство като ресурс
за туризъм. Схемата е с конкретен бенефициент Министерство на културата.
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В рамките на процедура за предварителен конкурентен подбор на проекти с определен
срок за кандидатстване, обявена през 2009 г., по операция 3.1 - BG161PO001/3.1-02/2008
”Подкрепа за развитието на туристически атракции”, през 2010 г. бе обявен втория етап –
подаване на пълни формуляри за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.
Подадени бяха 27 проектни предложения.
През отчетния период бяха подадени общо 34 проектни предложения и 1 Средносрочна
рамкова инвестиционна програма. Оценени бяха 27 проектни предложения и 1
Средносрочна рамкова инвестиционна програма. Одобрени бяха 15 проектни
предложения. Средносрочната рамкова инвестиционна програма бе оттеглена.
Бяха сключени 8 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова
помощ 10 775 605,56 евро.
Към 31.12.2010 г. общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 3 възлизаше на 34 687 759,38 евро, представляващо 18% от размера на
приоритетната ос.
Таблица 33. Обявени схеми за безвъзмездна финансова помощ
Съфинансиране
от ЕФРР, евро
(85%),

Нац.
финансиране, евро
(15%)

Получени
проекти към
31.12.2009

11 449 914

9 732 427

1 717 487

7 проектни
фишове

30 юни 2009 г

42 364 686

36 009 983

6 354 703

Етап 2
27 пълни
формуляри за
кандидатстване

16 август 2010 г.

88 850 934,90

75 523 294,66

13 327 640,24

Крайният срок за
кандидатстване е
15 март 2011 г.

30 юни 2010 г.

3 189 617,00

2 711 174,45

478 442,55

25 юни 2008 г.

32 714 044

27 806 938

4 907 106

01 ноември 2010 г.
за рамковата
инвестиционна
програма и 30
ноември 2010 г. за
проектните
фишове и 10
януари 2011 г. за
рамковата
инвестиционна
програма и 11
февруари 2011 г.
за проектните
фишове
-

Дата на
публикуване

Общ бюджет,
евро

15 юли 2008
година

Приоритетна ос 3.

BG161PO001/3.1-01/2008
”Подкрепа за паметници
на културата с
национално и световно
значение допринасящи за
устойчивото развитие
на туризма”
BG161PO001/3.1-02/2009
„Подкрепа за
развитието на
туристически
атракции”
BG161PO001/3.1-03/2010
„Подкрепа за
развитието на природни,
културни и исторически
атракции”
BG161PO001/3.2-01/2010
„Подкрепа за
организиране на събития
с регионален и
национален обхват и
въздействие”

BG161PO001/3.3-01/2008
”Подкрепа за ефективен
национален маркетинг
на туристическия
продукт и подобряване
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на информационното
обслужване”

3.3.1.1.Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Таблица 34: Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Индикатори
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
Индикатори за въздействие
Нетни
Постигната
годишни
стойност
приходи
от Целева
международен стойност
туризъм
Базова
стойност
Заетост
на Постигната
легловата база стойност
Целева
стойност
Базова
стойност
Брой нощувки Постигната
извън
стойност
развитите
Целева
райони (млн.)
стойност
Базова
стойност
Индикатори за резултат
Допълнителен Постигната
годишен брой стойност
посетители на Целева
подкрепените
стойност
атракции
Базова
стойност
Удовлетворен
Постигната
ост
на стойност
посетителите
Целева
от атракциите стойност
и
Базова
информацион
стойност
ните
услуги
(%)
Годишен брой Постигната
участници
стойност
(организации,
Целева
компании) в стойност
международни Базова
, национални и стойност
регионални
туристически
панаири
и
изложения
Индикатори за продукт
Общ
брой Постигната
проекти
за стойност
развитие
на Целева
туризма
стойност
Ключов
Базова
индикатор(7)
стойност
Брой развити Постигната
туристически
стойност
атракции/обек Целева
ти
стойност
Базова

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

2007

2008

2009

2010

Н/П

Н/П

0

0 (1)

Н/П

Н/П

1050

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

1475

1475

914
(2005)
Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (2)

Н/П

Н/П

39%

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

45%

45%

35%
(2005)
Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (3)

Н/П

Н/П

3,9

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

7,0

2,5
(2005)

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (4)

Н/П

Н/П

20000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

500000

500000

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (5)

Н/П

Н/П

70%

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

80%

80%

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (6)

Н/П

Н/П

1000

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

1500

1500

900
(2006)

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (8)

Н/П

Н/П

36

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

147

147

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0 (9)

Н/П

Н/П

25

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

95

95

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

0

0

0

0

0

0

0
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Индикатори
Брой
подкрепени
национални
програми
за
маркетинг и
реклама
и
проекти
за
развитие
на
продукти
и
маркетинг на
дестинациите
Национална
работеща
мрежа от ТИЦ

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

2007

2008

2009

2010

Н/П

Н/П

0

0 (10)

Н/П

Н/П

11

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

52

52

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Постигната
стойност
Целева
стойност

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Базова
стойност

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

70 % от
ТИЦ
включе
ни в
мрежа
Н/П

70 % от
ТИЦ
включен
и
в
мрежа
Н/П

стойност
Постигната
стойност
Целева
стойност
Базова
стойност

0

(1) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(2) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(3) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(4) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(5) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(6) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(7) Индикаторът съответства на Ключов индикатор No 34 „Брой на туристически обекти».
(8) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(9) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.
(10) Към 2010г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по
приоритетната ос през отчетния период.

3.3.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос
Таблица 35. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2010 - 31.12.2010г.
Приоритетна ос
Финансово изпълнение

3. Устойчиво развитие на
туризма

Договорено
евро

Изплатено
евро

Сертифицирани
разходи
евро

10 775 605,56

1 751 026.58

986 614,55
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3.3.2. Качествен анализ
Основната цел на тази приоритетна ос е да се повиши регионалния туристически
потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона
туристически продукти с по-висока добавена стойност.
Публикувани покани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през по
приоритет 3

Публикувани процедури по приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие
на туризма"
10% (2008 г.)

6%

21% (2009 г.)

44% (2010 г.)

2% (2010 г.)

17% (2008 г.)

BG161PO001-3.1.01

BG161PO001-3.1.02

BG161PO001-3.3.01

BG161PO001-3.2.01

BG161PO001-3.1.03

Св ободен ресурс по Приоритетна ос 3

Публикувани процедури по Приоритетна ос 3 "Устойчиво
развитие на туризма", по години (в евро)
11 343 756,90;
6%

92 040 551,90;
46%
Обща стойност на публикуваните схеми през 2008 г.
Обща стойност на публикуваните схеми през 2009 г.
Обща стойност на публикуваните схеми през 2010 г.
Свободен ресурс по Приоритетна ос 3

52 344 628,11;
27%

42 364 686,09;
21%
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РЕЗУЛТАТИ
Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура
Операция 3.1. има за цел да развитие на интегрирани и специфични туристически
продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за
диверсификацията и териториалното разпределение на туризма.
 Схема BG161PO001/3.1-01/2008 ”Подкрепа за паметници на културата с
национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на
туризма”
Специфичните цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ са ориентирани
към създаване на специфични туристически продукти, основани на конкурентноспособни
туристически атракции. В рамките на схемата се подкрепят проекти на стойност от 100
000 до 2,5 млн. евро, насочени към консервация, реконструкция, реставрация, доставка на
оборудване за паметници на културата с национално и световно значение, както и за
подобряване на достъпа за групи в неравностойно положение и обучение на персонала.
Схемата бе предназначена за подкрепа на проектни предложения на Министерство на
културата. Конкретният бенефициент депозира 7 проектни фиша. Предстои през 2011г.
сформиране на оценителна комисия за оценка на проектните фишове.
 Схема BG161PO001/3.1-02/2008 ”Подкрепа за развитието на туристически
атракции”
Специфичните цели на схемата бяха да се развият конкурентноспособни природни и
културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен
брой посетители; да се подкрепят по-слабо развитите туристически локализации във
вътрешността на страната, притежаващи значителен туристически потенциал.
Предложените проекти следва да допринасят за:


разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на
специализираните видове туризъм;



икономическа диверсификация на съответната територия/ регион и намаляване на
териториалната концентрация на туризма;



насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и
увеличаване на заетостта на легловата база в съответната територия/ регион;



опазването на природното и културното наследство в контекста на устойчивото
развитие.

В рамките на схемата се подкрепят проекти на стойност от 500 000 до 3 млн. евро.
Допустими бенефициенти по схемата са общини. Допустими партньори могат да бъдат
общини, сдружения на общини, други публични органи, управляващи недвижими
културни ценности с национално значение и защитени територии по Закона за защитените
територии; туристически сдружения, регистрирани в Националния туристически регистър
и техни клонове.
Допустими дейности по схемата са:
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Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация,
консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация и др.;



Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене,
езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски
информационни центрове);



Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района
на атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за достъп,
детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги,
зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци,
комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и
посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на
цялостен туристически продукт);



Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко
отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на
атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Схемата беше обявена чрез процедура за предварителен конкурентен подбор на проекти с
определен срок за кандидатстване с оглед осъществяване на предварителна оценка на
жизнеспособността на проектните идеи и избягване разходването на публични средства за
изготвянето на инвестиционни проекти за интервенции, които от самото начало могат да
се оценят като нерелевантни, с недостатъчна атрактивност. През 2009 г. бяха депозирани
80 формуляра за предварителен подбор, като работата на оценителната комисия продължи
и през 2010 г. С решение на Ръководителя на УО на ОПРР от 15.01.2010 г. бяха одобрени
48 кандидата, които да подадат пълни формуляри за кандидатстване.
При оценка на формулярите за предварителен подбор беше установено, че за обекти
публична държавна собственост, включени в списъка на недвижимите културни ценности
се среща общ проблем - за повечето от тях не са били издадени aктове за собственост.
Бенефициентите имаха възможност да предоставят съответните aктове за собственост при
подаване на пълно проектно предложение. Част от общините не успяха да придобият
актове за държавна собственост. Общините одобрени за подаване на пълни проектни
предложения следваше да съгласуват техническата документация със съответните
експлоатационни дружества и НИНКН. В рамките на 4 месеца част от допустимите
кандидати не успяха да съгласуват документацията или да получат положително
становище от НИНКН. В резултат на това, през 2010г. бяха подадени 27 пълни формуляри
за кандидатстване. Бе сформирана оценителна комисия. Одобрени бяха 15 проектни
предложения. През декември 2010г. бяха сключени 8 договора на обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ 10 775 605,56 евро.
Таблица 35: Информация за схема BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на
туристически атракции”
Тип на процедурата

Процедура за предварителен конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване (подаване на пълни 05.02.2010 г.
формуляри за кандидатстване)
Краен срок за кандидатстване

01.06.2010 г.
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Допустими кандидати

общините одобрени с Решение № РД-02-1459/15.01.2010 г. за класиране на кандидатите по
процедура за предварителен конкурентен подбор – 48

Предвидени финансови средства

42 364 686 евро

Подадени проектни предложения

27

Брой оценителни комисии

1

Брой одобрени проектни предложения

15

Брой
одобрени
проектни предложения, но не финансирани
Брой
отхвърлени
предложения

проектни 12

Брой сключени договори за 2010 г.

8

Обща стойност на сключените 10 775 605,56 евро
договори през 2010 г. (БФП)
Таблица 36: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Брой подадени проекти
Брой сключени договори
Размер на безвъзмездната
финансова помощ на
сключените договори в
евро
Годишен брой посетители
на подкрепените атракции
Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите (%)
Брой създадени работни
места
в
подкрепените
туристически атракции
Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти
Брой обучени хора в
подкрепените
туристически атракции
Нетни годишни приходи от
международен туризъм в
съответната територия (в
лв.)
Заетост на легловата база
(%)
Брой нощувки в
съответната територия

общо
15
8
10 775
605,56

СЗР
5
2
1 602
631,67

СЦР
1
1
2 852
271,22

1 921
100,00

158 500,00

1 525
000,00

81,25

92,50

70,00

373,00

65,00

108,00

28,00

15,00

84,00

ЮИР
2
1
1 951
481,88

ЮЦР
4
2
2 589
717,94

ЮЗР
2
2
1 779
502,85

42 000,00

158 600,00

37 000,00

75,00

87,50

107,00

63,00

30,00

6,00

1,00

3,00

3,00

9,00

20,00

20,00

30,00

5,00

13 616
678,00

711 000,00

9 700
000,00

205 678,00

3 000
000,00

61,71

50,50

90,00

52,00

60,00

56,07

48 000,00

15 700,00

43 800,00

1 287
200,00

409 700,00 770 000,00

СИР
1
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 Схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни,
културни и исторически атракции”
Схемата цели да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически
атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; да се
подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: развитие на природни, културни и
исторически атракции - реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване,
въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация; развитие на
туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически
пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник,
указателни табели, посетителски информационни центрове); развитие на допълнителна
дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за
посещение на атракциите (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за
отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки
съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи
туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за
развитието на цялостен туристически продукт); съпътстващо обучение на персонала,
работещ в подкрепяните атракции; допълнителни дребномащабни неинфраструктурни
дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития
в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).
Схемата бе обявена през 2010 г. с краен срок за кандидатстване е 15.03.2011г.
Таблица 37: Информация за схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на
природни, културни и исторически атракции”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

16.08.2010 г.

Допустими кандидати

161 общини с население над 10 хиляди жители
(всички 264 общини на територията на Република
България за дейности, свързани с недвижими
културни ценности с национално и световно значение,
съгласно регистъра на НИНКН)

Предвидени средства в евро

88 850 934,90 евро

Краен срок за подаване на проектни 15.03.2011 г.
предложения

Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите
Целта на операцията е увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния
престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в
различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на
дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи
ефективна туристическа информация и маркетинг.
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 Схема BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с
регионален и национален обхват и въздействие”
Схемата има за цел да се осигури ефективното използване на културното материално и
нематериално наследство с оглед развитието на устойчив културен туризъм; да се
подкрепят туристически дестинации, притежаващи културно-историческо наследство със
значителен туристически потенциал; да се подкрепи съхраняването и опазването на
националното и световно културно наследство като ресурс за туризъм.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: организиране на събития с регионален
и национален обхват и въздействие, като фестивали, събития на открито, фолклорни
прояви, представяне на местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др., допринасящи
за диверсификацията и маркетинга на туристическия продукт, повишаващи туристическия
потенциал на целевата територия, допринасящи за намаляване на териториалните
различия в степента на развитие на туризма и спомагащи за развитието на туристическите
дестинации, притежаващи културно-историческо наследство със значителен туристически
потенциал; подкрепа на дейности за обществено осведомяване и подобряване на
осведомеността за културните събития/ прояви в страната с принос към туризма и за
оценка на въвеждане на инструменти за мониторинг и оценка на техния икономически и
социален ефект и принос към туристическото развитие.
Таблица 38: Информация за схема BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на
събития с регионален и национален обхват и въздействие”
Тип на схемата

Процедура на директно предоставяне

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

30.06.2010 г.

Конкретен бенефициент

Министерство на културата

Предвидени средства в евро

3 189 617,00 евро

Краен срок за подаване на проектни 01 ноември 2010 г. за рамковата инвестиционна
предложения
програма и 30 ноември 2010 г. за проектните фишове
и 10 януари 2011 г. за рамковата инвестиционна
програма и 11 февруари 2011 г. за проектните фишове
Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой подадени проектни фишове за 1 Средносрочна рамкова инвестиционна програма
2010 г.
Брой одобрени проектни фишове

-

Брой отхвърлени проектни фишове

Средносрочна рамкова инвестиционна програма е
оттеглена от конкретния бенефициент

 Проекти в процес на изпълнение
Общият брой договори в изпълнение през 2010 г. по Приоритетна ос 3 е 19, сключени през
2008, 2009 г. и 2010 г., както следва:
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Схема за БВП

Наименование на схемата

Брой договори

Подкрепа за паметници на културата с национално и
BG161PO001/3.1-01/2008 световно значение допринасящи за устойчивото
развитие на туризма

2

BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”

8

Подкрепа за ефективен национален маркетинг на
BG161PO001/3.3-01/2008 туристическия продукт и подобряване на
информационното обслужване

9

За наблюдение на изпълнението са извършени общо 19 проверки на място, от които 18
броя по Годишен план за проверки на място и 1 внезапна проверка на място.
3.3.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им
Значително забавяне в изпълнението на договорите – При изпълнението на договорите
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма част бе констатирано забавяне в изпълнението поради
структурни промени на бенефициента – закриването на Държавна агенция по туризъм и
преминаване на дейността й в рамките на Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма. В резултат на това са подписани 12 анекса към договорите за безвъзмездна
финансова помощ, свързани с удължаване на срока за изпълнение на проектите.
3.4. Приоритетна ос 4 - Местно развитие и сътрудничество
Финансовият ресурс по тази приоритетна ос е на стойност 89 671 387 евро, от които 76
220 679 евро са европейско финансиране. Общата сума представлява 6,60% от цялата
програма.
3.4.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Тази приоритетна ос има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие.
Основната й характеристика е създаването и подпомагането на инвестиционни
инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните
заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на
конкретни местни проблеми.
През 2010 г. бяха обявени две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции - BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна
инфраструктура на 178 малки общини” с общ размер 13 940 418,00 евро и
BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения в 178 малки общини” с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ 16
470 588,00 евро. Бяха депозирани общо 182 проектни предложения (от които 1 проектно
предложение оттеглено и 4 проектни предложения извън крайния срок за кандидатстване)
по двете схеми. Бяха оценени общо 96 проектни предложения по BG161PO001/4.1-03/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна
инфраструктура на 178 малки общини”. В рамките на втората схема BG161PO001/4.104/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178
малки общини” се сформира оценителна комисия, която продължи оценката и през 2011 г.
на 81 проектни предложения).
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Сключени бяха 43 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова
помощ 16 107 550,59 евро.
В резултат на освободен ресурс по схема BG161PO001/4.1-01/2007 Подкрепа за
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за
устойчиво местно развитие от Списък на проектни предложения одобрени за
финансиране, но нефинансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс през 2010г.,
бяха сключени 4 договора на обща стойност 1 907 361,73 евро.
В резултат на освободен ресурс по схема BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за
междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” от Списък на проектни
предложения одобрени за финансиране, но нефинансирани поради липса на достатъчен
финансов ресурс през 2010г. бяха сключени 4 договора на обща стойност 444 733,95 евро.
Към 31.12.2010г. общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 4 възлизаше на 49 815 605,17 евро, представляващо 56% от размера на
приоритетната ос.
Таблица 39: Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и получени
проектни предложения:
Дата на
публикуване

Общ бюджет,
евро

Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
BG161PO001/4.1-01/2007
19 декември
24 979 887
„Подкрепа за осигуряване
2007 г.
на подходяща и рентабилна
образователна
инфраструктура,
допринасяща за устойчиво
местно развитие”»
BG161PO001/4.1-02/2008
02 октомври
7 058 824
„Подкрепа за изграждане и
2008 г.
укрепване на
дребномащабна
инфраструктура за
предотвратяване на
свлачища”
BG161PO001/4.1-03/2010
2 март
13 940 418
„Подкрепа за прилагане на
2010г.
мерки за енергийна
ефективност в
общинската
образователна
инфраструктура на 178
малки общини”
BG161PO001/4.1-04/2010
1 юли 2010г.
16 470 588,00
„Подкрепа за
дребномащабни мерки за
предотвратяване на
наводнения в 178 малки
общини”
BG161PO001/4.2-01/2008
31 юли 2008г.
6 405 099
„Подкрепа за
междурегионално
сътрудничество и обмен на
най-добри практики”

Съфинансиране,
евро от ЕФРР
(85%)

Нац.
финансиране, евро
(15%)

Получени
проекти към
31.12.2009 г

21 232 904

3 746 983

Процедурата
по приемане
на проекти е
прекратена

6 000 000

1 058 824

-

11 849 355,30

2 091 062,70

98 (2
проектни
предложения
извън срока)

13 999 999,80

2 470 588,20

83 (2
проектни
предложения
извън срока)

5 444 334

960 765

-
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3.4.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Таблица 40. Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Индикатори
ПРИОРИТЕТНА ОС 4
Индикатори за резултат
Иновативни
Постигната
практики,
стойност
обменени
и Целева
приложени на стойност
базата
на Базова
междурегиона стойност
лно
сътрудничеств
о (брой)
Постигната
Население,
стойност
облагодетелст
вано
от Целева
дребномащабн стойност
и инвестиции Базова
(брой)
стойност
Индикатори за продукт
Изпълнени
Постигната
проекти
за стойност
дребномащабн Целева
и инвестиции стойност
(брой)
Базова
стойност
Проекти
за Постигната
междурегиона стойност
лно
Целева
сътрудничеств стойност
о (брой)
Базова
стойност

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

2007

2008

2009

2010

Н/П

Н/П

0

57

Н/П

Н/П

30

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

80

80

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

54277

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

166 000

166 000

0

Н/П

75
000
Н/П

402
812
Н/П
Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

4

51 (1)

Н/П

Н/П

60

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

250

250

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

9

Н/П

Н/П

15

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

40

40

8

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

57

402 812

51

17

(1) Към 2010г. все още не е постигната стойността по показателя целева за 2009г., тъй като все още бяха в
изпълнение проекти в рамките на договори сключени през 2009г.

3.4.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос
Таблица 41. Договорени,изплатени и сертифицирани суми за периода 01.01.2010- 31.12.2010г.
Приоритетна ос
Финансово изпълнение

4. Местно
развитие и
сътрудничество

Договорено
евро

Изплатено
евро

Сертифицирани
разходи
евро

16 107 550,59

13 891 859.90

13 790 006,09

3.4.2. Качествен анализ
Тази приоритетна ос има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие.
Основната й характеристика е създаването и подпомагането на инвестиционни
инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните
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заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на
конкретни местни проблеми.
Обявените покани по схеми за безвъзмездна помощ бяха насочени към подобряване на
услугите в областта на образованието чрез ремонт и реконструкция на образователната
инфраструктура, отчитайки и нуждите на хората в неравностойно положение,
включително ромите, както и към подобряване на междурегионалното сътрудничество и
обмен на добри практики за социално-икономическо развитие и за повишаване на
сигурността на живот чрез превенция на риска.
Публикувани процедури по Приоритетна ос 4 "Местно
развитие и сътрудничество"
23%

32% (2007 г.)

4% (2008 г.)
18% (2010 г.)

16% (2010 г.)

7% (2008 г.)

BG161PO001-4.1.01

BG161PO001-4.1.02

BG161PO001-4.2.01

BG161PO001-4.1.03

BG161PO001-4.1.04

Свободен ресурс по Приоритетна ос 4

Публикувани процедури по Приоритетна ос 4 "Местно
развитие и сътрудничество", по години (в евро)
20 816 570,44;
23%

30 411 006,00;
35%

28 201 417,89;
31%

10 242 392,66;
11%

Обща стойност на публикуваните схеми през 2007 г.
Обща стойност на публикуваните схеми през 2008 г.
Обща стойност на публикуваните схеми през 2010 г.
Свободен ресурс по Приоритетна ос 4
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РЕЗУЛТАТИ
Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции
Операция 4.1 цели да се подпомогне местното развитие чрез реализацията на важни и
полезни дребномащабни местни инвестиционни решения.
 Схема BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиво местно развитие”
Специфични цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ бяха подобряване,
реновиране и модернизация на образователна инфраструктура, както и осигуряване на
социално включване и равен достъп на
неравностойни групи до
общинската
инфраструктура.
В рамките на схемата са подкрепени проекти на стойност от 50 000 до 500 000 евро,
насочени към подновяване, реконструкция, доставка на оборудване, одит за енергийна
ефективност, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и инсталации за ВЕИ, както и
подобряване достъпа на неравностойни групи.
В резултат на освободен ресурс по схемата от Списък на проектни предложения одобрени
за финансиране, но нефинансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс през
2010 г. са сключени 4 договора на обща стойност 1 907 361,73 евро.
 Схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки
общини”
Схемата цели да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на
енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали и
устойчиво местно развитие; да се повиши енергийната ефективност на общинската
образователна инфраструктура; да се осигури използване на ВЕИ в общинска
образователна инфраструктура. Схемата се явява продължение на схема BG161РО001/4.101/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” и отговор на енергийната
криза от зимата на 2009 г.
В рамките на схемата са класирани още 37 проектни предложения, които не могат да
бъдат финансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс по схемата на обща
стойност на безвъзмездната финансова помощ 26 983 516,18 евро.
Дейности, които ще се финансират, са внедряване на мерки за енергийна ефективност в
общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски
заведения, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация,
подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване,
газоснабдяване).
Таблица 42: Информация за схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

02.03.2010 г.
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Допустими кандидати

178
общини
извън
агломерационни ареали

Предвидени средства в евро

13 940 418 евро

обхвата

на

градските

Краен срок за подаване на проектни 05.07.2010 г.
предложения
Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой подадени проектни предложения 98 (2 проектни предложения извън срока)
за 2010 г.
Брой одобрени проектни предложения

35

Брой
одобрени
проектни 37
предложения, но не финансирани
Брой
отхвърлени
предложения

проектни 24

Брой сключени договори за 2010 г.

35

Обща стойност на сключените 13 755 454,92 евро
договори през 2010 г. (БФП)

Таблица 43: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в
общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”
общо
96

СЗР
17

СЦР
10

СИР
10

ЮИР
11

ЮЦР
24

ЮЗР
24

35

1

6

5

5

7

11

Размер на безвъзмездната
финансова помощ на
сключените договори в евро

13 755
454,92

582
181,27

2 161
564,49

1 997
530,31

1 873
185,12

2 939
334,84

4 201
658,89

Подобрена образователна
инфраструктура – кв.м. РЗП

171
967,99

22 905,80

25 654,90

9 636,29

37 885,23

75 885,77

13

5

12

14

22

72

0

Брой подадени проекти
Брой сключени договори

Подобрена образователна
инфраструктура

68

Брой роми/етнически
малцинства,
облагодетелствани от
дейностите по проекта
Брой хора с увреждания

72

Икономия на енергия
(МВтЧ/г)
Намаляване на емисиите на
парникови газове (CO2 и
еквивалентни) –
kt/средногодишно

28
313,263
82,720

2

808,887

6 518,734

3 105,907

1 888,057

7 299,764

8 691,914

28,710

0,380

33,468

0,911

19,251
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Брой ученици/деца,
облагодетелствани от
подобрена образователна
инфраструктура

16 503

627

2 430

1 938

1 830

2 675

 BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа
за
дребномащабни
предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

7 003

мерки

за

Схема цели да се предпазят от наводнение селищата в 178-те малки общини с цел
намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната
среда; да се ограничат рисковете от наводнения в селищата на 178-те малки общини, чрез
прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: изграждане, реконструкция и ремонт
на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населените места на 178-те малки
общини и изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници,
ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита от
наводнения на населените места от 178-те малки общини.
Таблица 44: Информация за схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки
за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”
Тип на схемата

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване

Статус на схемата

С определен срок за кандидатстване

Дата на обявяване

01.07.2010 г.

Допустими кандидати

178
общини
извън
агломерационни ареали

Предвидени средства в евро

16 470 588,00 евро

обхвата

на

градските

Краен срок за подаване на проектни 30.11.2010 г.
предложения
Брой оценителни комисии за 2010 г.

1

Брой подадени проектни предложения 83 (2 проектни предложения извън срока)
за 2010 г.

Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество
Операцията цели да стимулира регионалните и местни иновации и обмен на най-добри
практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия.
 Схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество
и обмен на най-добри практики”
Специфичните цели на схемата са насочени към насърчаване на регионални и местни
инициативи и обмяна на добри практики чрез междурегионално сътрудничество в
рамките на Европейския съюз, адресиращо следните допустими теми: - превенция на
риска; възстановяване на градските райони-планиране и управление на градовете; ИКТ88

мрежи/информационно общество; жилищна политика; възобновяеми енергийни
източници; транспорт/модели за организация на транспорта; развитие на туризма и
маркетинг на дестинациите, с акцент върху по-значимите културни и природни атракции;
насърчаване и разработване на модели за междуобщинско сътрудничество.
В резултат на освободен ресурс по схемата от Списък на проектни предложения одобрени
за финансиране, но нефинансирани поради липса на достатъчен финансов ресурс през
2010 г. бяха сключени 4 договора на обща стойност 444 733,95 евро.
 Проекти в процес на изпълнение
Общият брой договори в изпълнение през 2010 г. по Приоритетна ос 4 е 158, сключени
през 2008, 2009 г. и 2010 г., както следва:

Схема за БВП

Наименование на схемата

Брой договори

Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
BG161PO001/4.1-01/2007 образователна инфраструктура, допринасяща за
устойчиво местно развитие
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Подкрепа за изграждане и укрепване на
BG161PO001/4.1-02/2008 дребномащабна инфраструктура за предотвратяване
на свлачища

13

Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
BG161PO001/4.1-03/2010 ефективност в общинската образователна
инфраструктура на 178 малки общини

35

Подкрепа за междурегионално сътрудничество и
BG161PO001/4.2-01/2008 обмен на най-добри практики

49

За наблюдение на изпълнението бяха извършени общо 153 проверки на място, от които 29
броя по Годишен план за проверки на място и 124 внезапни проверки на място.
 Прекратени договори
През отчетния период бяха прекратени 9 договора за безвъзмездна финансова помощ,
както следва:

Бенефициент

Договор №

Община Сухиндол

BG161PO001/4.102/2008/008

Дата на
прекратяване на
договора
27.4.2010

Причини за прекратяване на
договора
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
финансови
затруднения, които изпитва в
условията на финансова и
икономическа
криза,
за
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изпълнение на основните
дейности по проекта

Община Варна

BG161PO001/4.201/2008/032

23.12.2010

Община Благоевград

BG161PO001/4.201/2008/007

26.3.2010

Община Борово

BG161PO001/4.201/2008/041

07.4.2010

Областна
администрация Габрово

BG161PO001/4.201/2008/023

01.2.2010

Община Гоце Делчев

BG161PO001/4.201/2008/024

14.7.2010

Регионално
Сдружение на
Общините «Марица»

BG161PO001/4.201/2008/016

09.8.2010

Обшина Върбица

BG161PO001/4.201/2008/034

16.12.2010

Областна
администрация –
Перник

BG161PO001/4.201/2008/031

29.7.2010

Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
невъзможност
от
изпълнение на дейностите по
проекта
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
финансови
затруднения, които изпитва в
условията на финансова и
икономическа
криза,
за
изпълнение на основните
дейности по проекта
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради отказ на партьора
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
финансови
затруднения, които изпитва в
условията на финансова и
икономическа
криза,
за
изпълнение на основните
дейности по проекта
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради отказ на партьора
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
финансови
затруднения, които изпитва в
условията на финансова и
икономическа
криза,
за
изпълнение на основните
дейности по проекта
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
невъзможност
от
изпълнение на дейностите по
проекта
Бенефициентът е поискал
прекратяване на договора
поради
финансови
затруднения, които изпитва в
условията на финансова и
икономическа
криза,
за
изпълнение на основните
дейности по проекта
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 Резултати от приключили проекти
През отчетения период бяха приключени 35 проекта по схема BG161PO001/4.1-01/2007
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,
допринасяща за развитието на устойчиво местно развитие”. Отчетените стойности на
индикаторите по тези проекти са:
№

Индикатор

1

Население, облагодетелствано от обновените
сгради
от
подобрената
образователна
инфраструктура
Подобрена образователна инфраструктура (бр.)
Брой хора с увреждания облагодетелствани от
интервенцията
Брой представители от ромско малцинство/други
малцинства,облагодетелствани
отпроектните
резултати
Ученици,
облагодетелствани
от
подобрена
образователна инфраструктура (бр.)
Ключов индикатор(4)

2
3
4

5

Отчетена стойност
346 977 души
82 сгради
95 души
9 610 души
18 553 ученици

През 2010г. бяха приключени 2 проекта по схема BG161PO001/4.1-02/2008 „Подкрепа за
изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на
свлачища”. Отчетените стойности на индикаторите по тези проекти са:
№

Индикатор

1

Население, облагодетелствано от подобрената
физическа среда, в резултат на превенцията на
риска
Площ на свлачището, което е укрепено
Дължина на пътните отсечки, спасени от
компрометиране и превръщане в неизползваеми
вследствие на укрепване и стабилизиране
на
свлачище.

2
3

Отчетена стойност
1 558 души
2 419 кв. метра
6,63 километра

Приключени бяха 9 проекта по схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за
междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Отчетените стойности
на индикаторите по тези проекти са:
№

Индикатор

1

Иновативни практики, обменени и приложени на
базата на междурегионално сътрудничество (брой
за изпълнен проект)
Брой междурегионални събития
Брой участници в междурегионални събития

2
3

Отчетена стойност
57 броя
35 броя
510 души
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3.4.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им
Невъзможност да бъде обявена схемата за реконструкция/обновяване и оборудване
на лечебни и здравни заведения в общини, допринасящи за устойчиво местно
развитие през 2010г.
Допустими кандидати са общините, на територията на които са разположени общинските
лечебни заведения, посочени в Концепцията за преструктуриране на болничната помощ в
РБългария, одобрена от МС. Концепцията служи като основа при разработване на двете
схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Причините за
отлагане обявяването на схемите са свързани с:
- изменението и в последствие, допълнението на Концепцията за болнично
преструктуриране на Министерството на здравеопазването,
- необходимостта от допълнителни срещи и дискусии със заинтересованите страни –
Министерството на здравеопазването, НСОРБ, общини, с цел постигане на единна
визия за реализиране на схемите и уточняване на конкретните изисквания за
кандидатстване.
Схемата бе включена в Индикативната годишна работна програма за 2011 г.
 През 2010г. продължи изпълнението на проекти по схеми обявени през 2007г.,
при които бе допустимо кандидатстването с идейни инвестиционни проекти – това
доведе до необходимост от промени в КСС в резултат на последващо разработване на
технически/работни проекти, водещи до анексиране на съответните договори за
безвъзмездна финансова помощ. УО извърши промени във видовете и количествата
строителни и монтажни дейности по обектите на интервенция, съгласно утвърдените
процедури.
4. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР/КФ: ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ
В рамките на операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт по ОПРР бе одобрен
първият голям проект по смисъл на чл. 39 на Регламент № 1083/2006.
През юни 2010 г. бе публикувана схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в
Община Бургас” с конкретен бенефициент община Бургас. Целите на схемата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: създаване на по-ефективен и бърз
градски транспорт с по-малко потребление на енергия; изграждане на по-достъпна
вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на
природосъобразни видове градски транспорт; повишаване на привлекателността на
обществения градски транспорт; въвеждането на ефективна автоматизирана система за
управление на трафика и контрол на транспортните процеси; осигуряване на социално
включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
Допустимите дейности включват:


Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани
системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за
управление и информационно обслужване (например центрове за управление на
трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни
средства,
дистанционно
сменяеми
информационни
табла,
кантари,
комуникационни подсистеми);



Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора
с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и
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звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания,
разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.;


Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на
спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване;



Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до поотдалечени жилищни райони;



Осигуряване на система за защита от шума – осигуряване на трамвайните линии с
антивибрационни и шумозащитни елементи;



Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт,
използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската
нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на
възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт;



Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за
видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за градски
транспорт;



Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и
велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура, включително свързани
дейности, като поставяне на указателни знаци, маркировка и др. като част от
интегрираната система за градски транспорт;



Мерки във връзка с организация на паркирането в близост до възлови точки на
масовия градски транспорт.

След подаване на проектното предложение бе сформирана оценителна комисия.
На 26.11.2010 г. бе подписан договор по първия голям проект в рамките на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по смисъла на чл. 39 на
Регламент № 1083/2006. Проектът бе изпратен на 19.11.2010 г. до Европейската комисия
за одобрение чрез система SFC 2007. През декември 2010г. Европейската комисия изпрати
коментари по представената апликационна форма за голям проект.
Проектът предвижда набор от мерки за модернизация на обществения транспорт и
насърчаване на придвижването по алтернативни начини: обновяване на подвижния състав
и базите за поддръжка, изграждане на централна автобусна спирка и обновяване на
автобусни терминали, въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна
маршрутна мрежа и на система за бърз автобусен транспорт, изграждане на велоалеи и
пешеходни надлези. Предвиждат се също въвеждане на интегрирана електронна билетна
система и система за информиране на пътниците в реално време по спирките и в
автобусите, единен център за контрол и управление на трафика, подпомаган от системи за
видеонаблюдение и контрол на обществения транспорт, както и светофарна уредба с
приоритет за автобусите на градския транспорт.
Общата стойност на проекта е 67 071 840,00 евро, от които 55 998 279,00 евро са
безвъзмездна финансова помощ и 11 073 561 евро са собствен принос на кандидата.
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5. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Финансовият ресурс по тази приоритетна ос е на стойност 54 123 087 евро, от които 46
004 623 евро са европейско финансиране. Общата сума представлява 3,38% от цялата
програма.
5.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Таблица 45. Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Дата на
публикуване

Общ бюджет,
евро

15 април
2008г.

54 123 087

BG161PO001/5-01/2008
“Техническа помощ за
подготовка,
управление,
наблюдение,
оценка,
информация, контрол и
укрепване
на
административния
капацитет за изпълнение
на
ОП
“Регионално
развитие” 2007-2013 г.”

Съфинансиране
от ЕФРР,
евро(85%)
46 004 624

Нац.
финансиране, евро
(15%)

Получени
проекти към
31.12.2009 г
15 проектни
предложения

8 118 463

(2 оттеглени)

Таблица 46. Издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Приоритетна
ос

5.Техническа
помощ
Компонент 1
Компонент 2
Компонент 3

Общ бюджет
на
приоритетната ос и по
Компоненти в
евро

54 123 087
24 123 086,87
10 000 000,00
20 000 000,00

Брой
одобрени
за
финанси
ране
проекти

Стойност на
безвъзмездна
та помощ по
одобрените
проекти в
евро

Стойност на
Брой
Сума
безвъзмездната издадени
издадени
помощ по
заповеди
заповеди
финансиранит
(безвъзмездна
е проекти в
помощ +
евро
съфинансиране
от
бенефициентите
в евро)

13

8 804 472,86

8 804 472,86

13

8 804 472,86

10
2
1

7798685,03
996891,35
8896,48

7798685,03
996891,35
8896,48

10
2
1

7 798 685.03
996 891,35
8 896,48

5.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Таблица 47: Информация за физическия напредък по приоритетната ос
Индикатори
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

2007

2008

2009

2010

Постигната
стойност

Н/П

Н/П

0

0 (1)

Целева
стойност

Н/П

Н/П

Базова
стойност

Н/П

Н/П

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

Индикатор за резултат
Ниво
на
обществена
осведоменост
по отношение
ОПРР (%)

15%
Н/П

Н/П
Н/П

0
Н/П
Н/П

Н/П
Н/П

Н/П
Н/П

Н/П
Н/П

40%
Н/П

40%
Н/П

Индикатори за продукт
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Постигната
стойност

Н/П

360

360

416 (2)

Целева
стойност

Н/П

1000

5500

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

15500

15500

Базова
стойност

1500

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Обучени
служители на
УО
(вкл.
регионалните
му отдели) и
бенефициенти
(брой)

Постигната
стойност

1084

3978

4442

5307

Целева
стойност

Н/П

450

1500

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

4500

4500

Базова
стойност

600

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Проведени
заседания на
Комитета по
наблюдение

Постигната
стойност

1

3

6

8

Целева
стойност

1

Н/П

6

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

14

14

Базова
стойност

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Проведени
информацион
ни кампании и
публични
събития
съгласно
Комуникацио
нния
План
(брой)

Постигната
стойност

7

74

95
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Целева
стойност

Н/П

6

20

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

60

60

Базова
стойност

6

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Извършени
оценки (брой))

Постигната
стойност

Н/П

Н/П

1

1 (3)

Целева
стойност

Н/П

Н/П

3

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

10

10

Базова
стойност

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Техническа
подкрепа,
консултации и
др.
(човекодни)

(брой)

416

5307

8

134
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(1) По отношение отчитане нивото на обществената осведоменост за ОПРР, в проект № BG161PO001/501/2008/005, с наименование „Комуникация, информация и публичност по ОПРР, по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/5-01/2008 на ОПРР е предвидена дейност "Провеждане
на социологически проучвания свързани с ОПРР", която предстои да бъде реализирана в рамките на 2011
г., след стартирането на други основни дейности в проекта.
(2) За 2010г. не е постигната целевата стойност по показателя, тъй като през отчетния период не е
приключил проект „Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в
изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез
изпълнение на плана за обучение» в рамките на приоритетната ос.
(3) Към 2010г. не е постигната целевата стойност по показателя, тъй като е приключил само 1 проект за
оценка на първите схеми по ОПРР през отчетния период.

Целта на приоритетна ос “Техническа помощ” е да се осигури безпрепятствено
изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, осигурявайки по
този начин високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС. Поради обхвата и броя на
потенциалните бенефициенти, мерките за публичност и информиране са от особено
значение.
За служителите на УО и бенефициентите на ОПРР дейностите, свързани с изграждането на
капацитет, са ключов елемент за осигуряването на успешно управление и изпълнение. На
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базата на резултатите и придобитите знания по проектите на предприсъединителните
инструменти, приоритетна ос “Техническа помощ” ще продължи да обръща особено
внимание на укрепването на административния капацитет за изпълнение на централно,
регионално и местно ниво, в допълнение към акцента, който УО поставя върху развитието
на човешките ресурси.

5.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос

Таблица 48. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2010-31.12.2010г.
Приоритетна ос
Финансово изпълнение
Договорено
евро

Изплатено
евро

Сертифицирани
разходи
евро

8 804 472,86

1 608 988.35

1 157 301,92

5. Техническа помощ

5.2 Качествен анализ
През 2010г. бяха одобрени и издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за следните 13 броя проектни предложения:
Проект:

BG161РО001/5-01/2008/035 „Ограничаване на текучеството и
повишаване мотивацията на служителите на УО за изпълнение
на дейностите по подготовката, координацията, управлението,
мониторинга, плащането, отчетността, оценката, информацията
и контрола на Оперативната програма „Регионално развитие”
2007-2013 г.

Предвидени
дейности:

 Верификация на разходите за допълнителния възнаграждения на
служителите на ГД «ПРР» и чрез преглед на дейността на
отделите в ГД «ПРР» за съответния отчетен период.
 Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на
тримесечна периодична база.

Заложени
индикатори:

 Материално стимулирани служители - 133 Брой/месечно

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/036 Укрепване на административния
капацитет и повишаване на мотивацията на служителите от
дирекция „Вътрешен одит” към МРРБ във връзка с
изпълнението на дейностите по вътрешен одит на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Предвидени
дейности:

 Верификация на разходите за допълнителни възнаграждения, вкл.
дължимите осигурителни вноски на служителите от дирекция
„Вътрешен одит” към МРРБ

 Ограничено текучество на служителите на УО - 40%
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 Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на
тримесечна периодична база.
Заложени
индикатори:

 Материално стимулирани служители – 10 Брой/месечно

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/037 Осъществяване на средносрочна
оценка на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013г.”

Предвидени
дейности:

Провеждане на средносрочна оценка на ОПРР Изготвяне на доклад
за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база.

Заложени
индикатори:

Техническа подкрепа, консултации - 350 човеко-дни

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/038 Укрепване на капацитета на
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 20072013г за управление и изпълнение на Оперативна програма
„Регионално развитие”2007-2013г. чрез изпълнение на
програмата за обучение, оценка и анализ на натоварването в
УО на ОПРР

Предвидени
дейности:

 Организиране и провеждане на обучения за служителите от УО и
регионалните отдели на ОПРР

 Ограничено текучество на служителите в дирекция «Вътрешен
одит» - 40%

 Изготвяне на система за „Оценка и анализ на работното
натоварване в УО на ОПРР.”.
Заложени
индикатори:

 Брой обучени служителите на УО на ОПРР и регионалните отдели
-125 броя
 Проведени обучения - 43 броя
 Брой учебни пътувания на служителите -10 броя
 Система за отчитане и оценка на обучението – 1 брой
 Анализ на потребностите от обучение за следващите две години –
1 брой
 Система за отчитане на натовареността в УО на ОПРР – 1 брой

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/039 Подкрепа за подготовката на
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на
иновативни културни събития” по ОПРР

Предвидени
дейности:

 Проучване на съществуващия опит, анализ на приложимостта и
изготвяне на насоки за кандидатстване по схема за безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на
иновативни културни събития” по ОПРР

Заложени
индикатори:

 Техническа подкрепа, консултации – 180 човекодни
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Проект:

BG161РО001/5-01/2008/040 Развитие и утвърждаване на
положителен имидж на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г.”

Предвидени
дейности:

 Преработка и актуализация на интернет страницата на ОПРР

Заложени
индикатори:

 Проведени информационни кампании и публични събития
съгласно Комуникационния план -6 броя

 Избор на PR-агенция и ползване на услугите й, с цел развитие и
утвърждаване на положителния имидж на ОПРР, финансовия
принос на ЕФРР и ролята на ЕС

 Ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР- 10%
Проект:

BG161РО001/5-01/2008/041 Политиката на сближаване и
процеса на програмиране на регионалното развитие в
България: варианти за подготовка на програмен период 2014
– 2020 г.

Предвидени
дейности:

Анализ на потребностите и проучване на варианти за подготовка и
реализация на процеса на програмиране на регионалното развитие и
свързаните с него програмни документи за програмен период 2014 –
2020 г.

Заложени
индикатори:

 Изготвен анализ на потребностите и проучване на варианти за
подготовка и реализация на процеса на програмиране на
регионалното развитие и свързаните с него програмни документи
за програмен период 2014 – 2020 г. -1 брой
 Техническа подкрепа, консултации – 66 човеко-дни

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/043 Повишаване на мотивацията на
служителите в ГД „Програмиране на регионалното
развитие”, чрез материално стимулиране, обвързано с
конкретния напредък, постигнат по управление и
изпълнение на ОП „Регионално развитие”

Предвидени
дейности:

 Представяне на методология за оценка и разпределяне на
материалното стимулиране на служителите в УО на ОПРР
 Верификация на разходите по проекта
 Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на
тримесечна периодична база

Заложени
индикатори:

 % на служителите спрямо общия брой с изпълнени дейности,
които надхвърлят изискванията за длъжността / оценка по
качествени показатели с оценка 2 и 3. -15%
 % от общия брой материално стимулирани служители с висока
степен на удовлетвореност от материалното стимулиране - 90%

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/044 Осигуряване на прозрачност на
процеса по изпълнението на Оперативна програма
”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й
чрез електронните и печатни медии”

Предвидени

 Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез
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дейности:

национални електронни медии - телевизии
 Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез
радия с национален ефир
 Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез
високо тиражни печатни медии

Заложени
индикатори:

 Ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР 15%

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/045 Пилотна оценка на капацитета на
бенефициентите на ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.”

Предвидени
дейности:

 Провеждане на пилотна оценка на капацитета на бенефициентите
на ОПРР

Заложени
индикатори:

 Пилотни оценки на капацитета на бенефициентите -1 брой

 Проведени информационни кампании и публични събития
съгласно Комуникационния план – 60 броя

 Инструмент за оценка на капацитета на бенефициентите -1 брой
 Методика за оценка на капацитета на бенефициентите 1 брой
 Анализ на резултатите от пилотна оценка на капацитета на
бенефициентите – 1 брой

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/046 Укрепване на капацитета на
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” за
управление и изпълнение на Програмата чрез назначаване
на сътрудници по управление на европейски проекти и
програми

Предвидени
дейности:

 Изпълнение на дейности осигуряващи правилното и ефективно
управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР

Заложени
индикатори:

 Повишена ефективност в работата на ГД „ПРР”-30 %

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/047 Повишаване мотивацията на
държавните служителите от администрацията на МРРБ,
които имат принос за изпъл-нението на дейности по
управлението на финансовата помощ от Европейския съюз,
определени в чл. 6, ал. 5 от ПМС № 67/14.04.2010 г.

Предвидени
дейности:

 Изпълнение на дейности осигуряващи правилното и ефективно
управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР

Заложени
индикатори:

 Брой материално стимулирани служители - 10

Проект:

BG161РО001/5-01/2008/048 «Създаване на условия за ефективно
изпълнение на схемите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, оценка на проектни предложения и успешно

 Назначени сътрудници по управление на европейски програми и
проекти в ГД „ПРР”-20

99

реализиране на сключените договори по ОПРР”
Предвидени
дейности:

 Обезпечаване работата на оценителните комисии по публикувани
схеми за безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОПРР
 Осигуряване на подкрепа за предоставяне на специфична
експертиза по възникнали казуси с оглед успешното реализиране
на сключени договори по ОПРР

Заложени
индикатори:

 Техническа подкрепа, консултации – 2800 човекочасове

 Проекти в процес на изпълнение
Общият брой договори в изпълнение през 2010 г. по Приоритетна ос 5 бе 39 броя.
Осъществен бе предварителен контрол за законосъобразност на общо 15 документации за
възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП и бяха проведени следните
процедури:
Проведена Обществена поръчка
1

2

3

4

Разработване на пакет документи,
насочени към модернизация и
развитие на устойчив градски
транспорт в петте големи града
Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и
Плевен; Съдържа 2 обособени
позиции, както следва: Обособена
позиця 1 -" Разработване на пакет
документи, насочени към
модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в Пловдив и Стара
Загора" и Обособена позиция 2 "Разработване на пакет документи,
насочени към модернизация и
развитие на устойчив градски
транспорт във Варна, Русе и Плевен".
"Разработване и разпространение на
рекламни видеоклипове и изработка и
поставяне на билбордове, с цел
популяризиране на Оперативна
програма "Регионално развитие" 20072013 г."(ОПРР)
Разработване на план за укрепване на
капацитета на бенефициентите на
Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013г. за периода 2010
-2013 г.

Осъществяване на средносрочна
оценка на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г.

Дата на
публикуване
22.01.2010 г.

Процедура

27.01.2010 г.

Открита
процедура по
реда на ЗОП

4 сключени
договори

19.02.2010 г.

Открита
процедура по
реда на ЗОП

прекратяване
на процедура
за възлагане
на обществена
поръчка на
18.05.2010 г.

03.05.2010 г.

Открита
процедура по
реда на ЗОП

Сключен 1
договор

Открита
процедура по
реда на ЗОП

Сключени
договори
прекратяване
на процедура
за възлагане
на обществена
поръчка на
30.04.2010 г.
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5

6

7

8

9

10

Проучване на съществуващия опит,
анализ на приложимостта и изготвяне
на насоки за кандидатстване по схема
за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни културни
събития” по ОПРР
„Сключване на рамково споразумение
за логистично и техническо
обезпечаване на конференции,
информационни кампании, срещи и
други мероприятия, касаещи
реализацията на ОПРР и текущата
работа по нея” - 1 078 723,61 евро
Дата на публикуване: 29.06.2010 г.
Анализ на потребностите и проучване
на варианти за подготовка и
реализация на процеса на
програмиране на регионалното
развитие и свързаните с него
програмни документи за програмен
период 2014 – 2020 г.
„Разработване на пакет документи,
насочени към модернизация и
развитие на устойчив градски
транспорт в петте големи града
Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и
Плевен - разделена на пет обособени
позиции: Обособена позиция 1 "Разработване на пакет документи,
насочен към модернизация и развитие
на устойчив градски транспорт в град
Варна",Обособена позиция 2 "Разработване на пакет документи,
насочен към модернизация и развитие
на устойчив градски транспорт в град
Пловдив" Обособена позиция 3 "Разработване на пакет
документи,насочен към модернизация
и развитие на устойчив градски
транспорт в град Стара Загора",
Обособена позиция 4 - "Разработване
на пакет документи, насочен към
модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в град Русе" и
Обособена позиция 5 - "Разработване
на пакет документи, насочен към
модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в град Плевен"
Изработване и разпространение на
рекламни и информационни
материали за Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
(ОПРР)
Разработване на специфично обучение

31.05.2010 г.

на основание
чл.2, ал.1, т.2 от
НВМОП

Сключен 1
договор

29.06.2010 г.

Открита
процедура по
реда на ЗОП

Сключени 7
рамкови
споразумения

09.07.2010 г.

чл. 2, ал. 1, т. 2
по НВМОП

Сключен 1
договор

12.07.2010 г.

Открита
процедура по
реда на ЗОП

Сключени 4
договора

29.07.2010 г.

Открит конкурс
по НВМОП

Сключени 2
договора

30.09.2010 г.

Открита

Сключен 1
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по операции за бенефициенти и
консултиране по разработване и
изпълнение на проекти по ОПРР
11
12

13

14

15

процедура по
реда на ЗОП

договор –
януари 2011
година

чл. 2, ал. 1, т. 2
по НВМОП
Открита
процедура по
реда на ЗОП

Сключен 1
договор
Сключен 1
договор –
април 2011
година

30.11.2010 г.

по реда на
НВМОП

Прекратена

Пилотна оценка на капацитета на
бенефициентите на ОПРР
Предоставяне на специализирани
юридически услуги на Управляващия
орган на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013г.,
във връзка с изпълнение на дейността
му
Оптимизиране на функциалността и
актуализация на дизайна на интернет
страницата на ГД „Програмиране на
регионалното развитие” www.bgregio.eu
Разработване на пакет документи,
насочени към модернизация и
развитие на устойчив градски
транспорт в град Русе

30.09.2010 г.

14.12.2010 г.

Открита
процедура по
реда на ЗОП

Сключен 1
договор –
април 2011
година

Предоставяне на копирни услуги за
нуждите на отдел „Изпълнение на
програмните приоритети” към Главна
дирекция „Програмиране на
регионалното развитие

16.12.2010 г.

чл. 2, ал. 1, т. 2
по НВМОП

Сключен 1
договор

04.10.2010 г.

 Проект „Разработване на пакет документи за модернизация на градския
транспорт в 5-те големи града”
В рамките на одобрения по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПРР проект
„Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен)”,
започна изготвянето на предпроектни проучвания с цел маркиране на обхвата и
съдържанието на проектите за градски транспорт, изготвяне на транспортни стратегии;
изготвяне на финансово-икономически анализи за проектите; проучване за собствеността
на подвижния състав на градския транспорт на всеки град; включително и проучвания за
съпровождащата инфраструктура за градски транспорт.
В рамките на провеждане на обществената поръчка за избор на консултанти за петте
големи града не се стигна до избор на изпълнител за град Русе поради липсата на
кандидати, отговарящи на минималните изисквания. Това наложи провеждането на нова
процедура.
 Проект „Анализ на потребностите и проучване на варианти за подготовка
и реализация на процеса на програмиране на регионалното развитие и
свързаните с него програмни документи за програмния период 2014 - 2020 г.”
Управляващият орган на ОПРР стартира процеса на програмиране за следващия период с
изпълнението на проект: „Анализ на потребностите и проучване на варианти за
подготовка и реализация на процеса на програмиране на регионалното развитие и
свързаните с него програмни документи за програмния период 2014 - 2020г.”
Изпълнението на проекта цели подпомагане на Министерство на регионалното развитие и
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благоустройството при подготовката на процеса на планиране и програмиране на
следващата оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020г.
Изпълнените дейности по договора с изпълнителя са, както следва:
 Извършване на Aнализ на потребностите за програмиране на регионалното
развитие за програмен период 2014-2020г.
 Проучване и обосновка на модели за функциониране и взаимодействие на
органите по програмиране;
 Разработване на варианти и модели за регионално програмиране и институции,
разпределение на задачите по програмирането;
 Разработване на варианти за тематични направления в подкрепа на процеса на
програмиране 2014-2020г.
 Представяне на опита на други държави-членки – Полша, Унгария, Словения,
Португалия и Германия;
Заключенията от изпълнението на проекта са:
 Проектът е добре планиран във времето – време за стартиране на
програмирането;
 Понастоящем, на ниво Европейски съюз текат значими събития, в които
България може да вземе аргументирана позиция, относно бъдещата
Кохезионна политикa;
 Изискванията на ЕС - „фокусиране” и „механизъм за условност на
финансирането (conditionality)”, следва да бъдат адресирани на етапа на
програмиране;
 Необходимост от спешно категорично решение относно процесите на
децентрализация;
 Всички варианти за организация на процеса са технически възможни, като за
всеки от тях е необходимо институционално изграждане на поднационалните
нива;
 Въпросът за “регионализация” и децентрализация трябва да бъде решен найнапред на политическо ниво.
Извършени проверки на място
Извършени бяха 10 проверки на място по искане за междинно и окончателно плащане.
Приключили проекти
През отчетния период бяха приключени 6 проекта по приоритетна ос 5 „Техническа
помощ”. Бенефициент и по шестте проекта е Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Целта на проектите бе обезпечаване на работата на Управляващия
орган на ОП „Регионално развитие” и улесняване на дейностите по координиране и
наблюдение на изпълнението на проектите, финансирани по ОПРР.
По-важните индикатори за проектите по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” са, както
следва:
 Разработени 2 методологии за оценка на риска съответно на институционално ниво
и на проектно ниво
 Осъществена оценка на първите обявени схеми по ОПРР – 1 бр.
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 Закупено IT оборудване и софтуер необходими за работата на УО на ОПРР
 Проведен семинар с 58 участници и 2 обучителни пътувания по проект
“Подпомагане дейността на работна група, инициирана от УО на ОПРР, свързана с подобро координиране на процеса на деинституционализация на социалните институции за
деца”

5.3 Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им
През отчетния период не са установени значителни проблеми.
6. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Интернет страница
Резултатите от уеб анализа на www.bgregio.eu, получени в Google analytics, показват, че до
края на декември месец 2010г. интернет страницата е използвана над 800 000 пъти и има
над 220 000 уникални потребители.
През отчетния период на интернет страницата са публикувани 112 информационни
съобщения и новини, които целят да осигурят максимална прозрачност и публичност на
процеса по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие”
В края на 2010г. е обявена малка обществена поръчка за избор на изпълнител за
оптимизиране на функционалността и актуализация на дизайна на www.bgregio.eu .
Основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати, са да бъде подобрена
структурата, функционалността и визията на интернет страницата, което от своя страна да
допринесе за прецизиране и улесняване работата, както на бенефициентите по програмата,
така и на УО по отношение дейностите по информация и публичност.
Поставени билбордове
В изпълнение на мерките по информация и
публичност, предвидени в Комуникационния
план на програмата и индикаторите заложени в
него, след проведена открита процедура по ЗОП
през месец юли 2010г. бяха сключени договори
с четирима изпълнители, за период от 14
месеца, за изработка и поставяне на билбордове,
целящи
популяризирането
на
оперативната програма.
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В периода август – декември 2010 г. бяха изработени и поставени над 250 билборда, с 6
визии, на територията на цялата страна, чиято цел е да привлекат и повишат обществения
интерес към програмата и изпълнението й.
Информационни и рекламни материали
През месец ноември 2010 г., след проведен открит конкурс бяха сключени 2 договора за
изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”.
В изпълнение на дейностите по договорите, до
края на месец декември 2010 г. бяха изработени
и разпространени, както следва:
7 книжки и брошури с надслов:
 „Детство за всички”
 «Модернизация на градския транспорт в
град Бургас»
 «Модернизация на градския транспорт в
град София»
 «Подготовка на проекти за интегриран
градски транспорт в петте големи града
(Варна, Пловдив, Стара Загора, Плевен и
Русе)»
 «Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в подкрепа за
рехабилитация на второкласни и третокласни пътища»
 «Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони
(JESSICA)»
 «Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.»










Рекламни материали:
Химикали
Тефтери
Конферентни папки с блок
листа
Папки за документи
Работни календари
Настолни работни календари
Ключодържатели - USB
Кутии за визитки

Информационни събития
През 2010 г., Упраляващият орган организира и проведе 21 информационни дни и
обучения за бенефициенти по 6 отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, а именно:
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BG161PO001/1.1-09/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура в градски агломерации”
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини”
BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения в градските агломерации”
BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения в 178 малки общини
BG161PO001/3.1-03/2010 ”Подкрепа за развитието на природни, културни и
исторически атракции”
BG161PO001/1.4-07/2010 Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие
Актуализация
в
схема
BG161PO001/3.1-03/2010 ”Подкрепа за
развитието на природни, културни и
исторически атракции”

Проведени пресконференции и официални
церемонии по повод подписвания на
договори
 Пресконференция по повод представяне
на схемите, чието изпълнение ще
стартира през 2010г.
 Пресконференция по повод напредъка по изпълнението на програмата

 9 Официални церемонии по
подписвания на договори по
схеми
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ

 Официално подписване на финансово
споразумение
по
Съвместната
европейска инициатива за устойчиви
инвестиции в градските райони
(JESSICA)

В периода октомври – ноември 2010 г., след проведена открита процедура се сключиха 7
рамкови споразумения, с 4 изпълнители, за логистично и техническо обезпечаване на
конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи
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реализацията на ОПРР на централно ниво и в шестте района на ниво 2. В резултат на
сключените споразумения се организираха и проведоха, следните събития:
 Информационен ден по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие”
 Конференция на тема: “Подготовка за
програмиране на регионалното
развитие за следващия програмен
период”
 Информационна среща “Детство за
всички” относно подкрепа за
деинституционализацията на децата в
България

 Провеждане на седмото заседание
на Комитета за наблюдение на ОП
„Регионално 2007-2013

 Конференция
за
съвместна
европейска
инициатива
за
устойчиви инвестиции в градските
райони – JESSICA

 Годишната
конференция
Управляващия орган на ОПРР

на

Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОПРР чрез електронни
медии
В рамките на проект „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на
Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й чрез
електронните и печатни медии”, в периода октомври – ноември 2010 г., бяха изпратени
покани за представяне на оферти до 3 радия с национален ефир и 5 национални
телевизии, за предоставяне на програмно време за излъчване на предавания, репортажи,
клипове, които да представят, както възможностите по ОПРР, така и актуални новини,
проекти в процес на реализация.
През месец декември 2010 г. се сключиха 2 договора с две радия с национален ефир за
излъчване на специализирани рубрики във връзка с информационната кампания на ОПРР.
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