Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да
избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020
1. Общи положения:
Преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират
проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна
ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) се налага поради
следните основания:
 Съгласно текста на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, „Предвид
значението и тежестта на приоритетната ос се предвиждат
специализирани оценки на градското развитие. На база резултатите от
оценките за 2018 и 2022 УО може да пренасочва финансов ресурс от понеактивните към по-активните градове.“.
 В текста на Насоките за кандидатстване по процедурата е записано, че „През
2019 г. УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на инвестиционните
програми и на Приоритетна ос 1 като цяло, като си запазва правото да
преразпредели ресурса между бенефициентите, с оглед постигане на целите
и резултатите на ниво приоритетна ос“.


Съгласно чл. 16 от сключените с 39-те общини Споразумения за делегиране
на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна
ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 „През 2019 г. УО на ОПРР ще
направи оценка на изпълнението на инвестиционната програма и на
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ като
цяло, като си запазва правото да преразпредели ресурса между
бенефициентите - общини, с оглед постигане на целите и резултатите на
приоритетната ос.“



Съгласно чл. 19 от същите Споразумения, „В случай, че до 31.12.2018 г. не са
постигнати етапните цели на ниво „Приоритетна ос 1“, УО на ОПРР има
правото да ревизира общия бюджет на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ и на предоставената безвъзмездна
финансова помощ по сключените договори за безвъзмездна финансова
помощ с размера на резерва за изпълнение, който следва да бъде поет като
собствен принос от страна на конкретните бенефициенти, в съответствие
със степента на усвояемост на средствата по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

ВАЖНО!
Настоящата концепция разглежда възможностите и вариантите за преразпределяне на
индикативния ресурс, до който междинните звена могат да избират проекти, посочен в
чл. 13 от сключените Споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на
проекти.
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2. Контролни етапи с финансово
изпълнението на процедурата

влияние,

имащи

към

Краен
срок

Условие, съгласно
Насоките

30.09.2018

Верифицирани средства
от УО на ОПРР по
подадени искания за
плащания
(Индивидуална
финансова етапна цел)

Намаляване
на Рамка за изпълнение на
общата стойност на ОПРР 2014-2020 г.
безвъзмездната
финансова помощ, до
която общината, в
качеството
й
на
Междинно звено, има
право
да
избира
проекти

31.12.2018

Постигната
индивидуална
етапна
цел на индикаторите за
продукт в ИП

Намаляване
или
увеличаване
на
общата стойност на
безвъзмездната
финансова помощ, до
която общината, в
качеството
й
на
Междинно звено, има
право
да
избира
проекти

чл.
16
от
Споразумението
за
делегиране на функции
по оценка и избор на
проекти за финансиране
по Приоритетна ос 1 на
ОП „Региони в растеж“
2014-2020

Намаляване
на
предоставената
безвъзмездна
финансова помощ по
сключените договори
за
безвъзмездна
финансова помощ с
размера на резерва за
изпълнение,
който
следва да бъде поет
като собствен принос
от
страна
на
конкретните

чл.
19
от
Споразумението
за
делегиране на функции
по оценка и избор на
проекти за финансиране
по Приоритетна ос 1 на
ОП „Региони в растеж“
2014-2020

31.12.2018

Постигнати етапни цели
на ниво приоритетна ос

Последствия от
неизпълнение на
условието/
възможни стъпки,
които предприема
УО на ОПРР 20142020

отношение

Основание

чл. 13, ал. 3
Споразумението
реализация
инвестиционна
програма

чл. 13, ал. 2
Споразумението
реализация
инвестиционна

от
за
на

от
за
на
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бенефициенти,
в програма
съответствие
със
степента
на
усвояемост
на
средствата
по
Приоритетна ос 1
„Устойчиво
и
интегрирано градско
развитие“.

ВАЖНО!
УО на ОПРР е поел ангажимент преразпределянето на индикативния ресурс, до който
междинните звена могат да избират проекти, да бъде извършено в средата на
програмния период (2019 г.). В допълнение, одобрената инвестиционна програма
може да бъде актуализирана еднократно през 2019 г. и/или еднократно през 2022 г. В
тази връзка, преразпределянето на индикативния ресурс на ниво индивидуална
община, съгласно настоящата методика, до който междинните звена могат да избират
проекти, ще се извърши от УО на ОПРР само в периода 2019 г. и 2022 г.
2.1.Процедура на УО на ОПРР за проследяване на индивидуалното
изпълнение на бенефициентите:
При одобрение на всяка една подадена инвестиционна програма, УО на ОПРР
попълва база данни, чрез която в реално време обобщава и анализира основните
компоненти на инвестиционните програми – разпределението на ресурса по тематични
цели и инвестиционни приоритети, както и обобщени стойности на индикаторите за
продукт. По този начин своевременно се извършва анализ на риска, като се получава
информация за степента на постигане на междинните и крайните цели на индикаторите
за продукт, както и разпределението на ресурса по тематични цели и инвестиционни
приоритети. Анализира се информацията от гледна точка на това, за кои тематични
цели и инвестиционни приоритети все още има неразпределен ресурс и съответно за
кои тематични цели и инвестиционни приоритети вече наличният ресурс е разпределен.
Аналогично се получава информация и по кои индикатори за продукт междинните и
целевите стойности ще бъдат постигнати, и по кои – не.
В допълнение, съгласно Плана за оценка на ОПРР 2014-2020, в периода 20182019 г. се предвижда извършване на Средносрочна оценка на програмата, в рамките на
която външен оценител ще оцени изпълнението на Приоритетна ос 1, изпълнението на
ИПГВР и на инвестиционните приоритети, постигането на етапните цели на
индикаторите и т.н.
Съгласно получаваната информация, УО на ОПРР индивидуално ще оценява
всяка една община за изпълнението на горепосочените условия. Крайната цел е
допълнително да се стимулират и поощрят активните и добре представящите се
общини за сметка на неактивните и недобре представящите се общини.
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3. Механизъм за оценка на индивидуалното изпълнение на общината,
съгласно изпълнението или неизпълнението на съответните условия:
3.1.Неизпълнение на етапните цели на Приоритетна ос 1.
Съгласно параграф (6) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 г. на
Комисията изпълнението на етапните цели, определени в рамката на изпълнението, е
предпоставка за окончателното разпределяне на резерва за изпълнение, като високата
степен на неизпълнение на етапните цели може да доведе до спиране на междинните
плащания.
В рамките на чл. 6. от цитирания Регламент е посочено също така, че
изпълнението на етапната цел се оценява, като се вземат предвид всички показатели и
ключови етапи на изпълнението, включени в рамката на изпълнението, определена на
нивото на приоритета. В допълнение, етапната цел на даден приоритет се приема за
изпълнена, ако всички показатели, включени в съответната рамка на изпълнението, са
достигнали най-малко 85 % от стойността на етапната цел до края на 2018 г. или наймалко 85 % от стойността на общата цел до края на 2023 г. По изключение може да се
предвиди, че когато в рамката на изпълнението са включени три или повече показателя,
етапната цел по даден приоритет може да се приеме за изпълнена, ако всички
показатели, с изключение на един, достигнат 85 % от стойността на съответната етапна
цел до края на 2018 г. или 85 % от стойността на съответната обща цел до края на 2023
г. Показателят, който не достигне 85 % от съответната етапна или обща цел, трябва да
достигне най-малко 75 % от тези две цели.
Съгласно чл. 6, параграф 4, ако по отношение на приоритет, чиято рамка на
изпълнението включва повече от два показателя, не бъдат постигнати най-малко 65 %
от стойността на етапната цел до края на 2018 г. за най-малко два от тези показатели,
това се счита за висока степен на неизпълнение на етапните цели. Неизпълнението на
най-малко 65 % от стойността на общата цел до края на 2023 г. за поне два от тези
показатели се счита за висока степен на неизпълнение на общите цели.
С оглед на гореизложеното и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) №
215/2014 г. на Комисията и чл. 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., съгласно Насоките
за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, е създаден резерв за изпълнение
за всяка една от 39-те общини в размер на 6,21%, определен като процент от общия
размер на БФП (100%).
В рамките на Насоките за кандидатстване е заложено оценката на изпълнението
на етапната цел на ниво Приоритетна ос 1 с обхват 39 общини за 2018 г. да се извършва
въз основа на следните 7 агрегирани показателя/индикатори:
Показател или основна стъпка за изпълнението

Етапна цел за 2018 г. за
Приоритетна ос 1

Сертифицирани средства

173 352 614 евро

Енергийна ефективност: Понижаване на
годишното потребление на първична енергия от
обществените сгради

15 732 281 kWh/год.
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Грижи за децата и образование: Капацитет на
подпомогнатата инфраструктура, предназначена за
грижи за децата или образование
Градско развитие: Незастроени площи, създадени
или рехабилитирани в градските райони

14 395 лица
598 728 кв.м.

Градско развитие: Обществени или търговски
4 060 кв.м.
сгради, построени или обновени в градските
райони
Градско развитие: Рехабилитирани жилища в 65 жилища
градските райони
Население, ползващо подобрени социални услуги

25 570 лица

В случай на неизпълнение на етапните цели на индикаторите в рамката за
изпълнение на ПО 1, ЕК може да наложи санкция на УО на ОПРР, като бюджетът на
ПО 1 бъде намален с ресурса за резерв за изпълнение на ниво ПО 1 (6,21%). В този
случай ще бъдат предприети следните стъпки:
Стъпка 1:
Бюджетите на всички общини следва да бъдат намалени, като бюджетът на
всяка община бъде намален с размера на индивидуалния резерв за изпълнение- по
6,21% от всяка община (санкциониране на общините);
Стъпка 2:
Бюджетите на всички общини следва да бъдат ревизирани (увеличени или
намалени), в зависимост от индивидуалната оценка за изпълнение/ неизпълнение
на общината, след прилагане на Методиката по т. 4.1.
3.2. Неизпълнение на индивидуалните етапни цели на индикаторите в
съответните инвестиционни програми.
С оглед насърчаване на индивидуалното изпълнение на етапните цели и
осигуряване на съответствие с изискванията на ОПРР 2014-2020, бюджетът на всяка
община ще бъде ревизиран (намален или увеличен), в зависимост от постигането на
индивидуалните цели за изпълнение, заложени в Инвестиционната програма, с
прилагане на методиката по т. 4.1.
4. Преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират
проекти в рамките на Процедурата:
Преразпределянето на ресурсите отчита индивидуалното изпълнение на
общините на заложените индивидуални етапни цели за съответните индикатори в
инвестиционните програми към края на 2018 г. Преразпределянето на ресурса има два
основни компонента – намаляване на ресурса, до който МЗ има право да избира
проекти на недобре представящи се общини и предоставяне на ресурс за допълнително
стимулиране на добре представящите се общини.
4.1.Методика за индивидуална оценка на изпълнението на всяка община:
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1. В края на 2018 г., след реално отчитане на напредъка по изпълнение на
индивидуалните индикатори за продукт и индивидуалния финансов
индикатор, се прави оценка на индивидуалното изпълнението на всеки един
индикатор от гледна точка постигане на заложените индивидуални етапни
цели в инвестиционните програми.
ВАЖНО!
За изпълнена етапна цел на индикатора се приема достигане на най-малко
85% от стойността на съответната етапната цел за 2018 г. Достигане на
стойност под 85% от стойността на етапната цел се приема за неизпълнение.
По тази оценка се оценява изпълнението на всеки индикатор за продукт,
включен в ИП, както и на финансови индикатор (верифицирани средства).
Пример:

Община

Йерархично
ниво по
НКПР

Община А

Ниво 2

Община Б

Ниво 2

Индикатори за
продукт
Незастроени площи,
създадени или
рехабилитирани в
градските райони
(кв. м.)
Капацитет на
подпомогнатите
детски заведения
или образователна
инфраструктура
(лица)
Рехабилитирани
жилища в градски
райони жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по Насоки
за кандидатстване
Понижаване на
годишното
потребление на
първична енергия от
обществените сгради
(kWh/годишно)
Незастроени площи,
създадени или
рехабилитирани в
градските райони
(кв. м.)

Реално
Индивидуална
постигнато
етапна цел за изпълнение по
индикаторите индикаторите
(A)
(B)

% реално
изпълнение (B/A)

144 444,44

140 000,00

96,92%

1 500

1 000,00

66,67%

58

25

43,10%

8 700 000,00

8 700 000,00

100,00%

490 797,55

400 000,00

81,50%

35 000,00

29 000,00

82,86%
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Капацитет на
подпомогнатите
детски заведения
или образователна
инфраструктура
(лица)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по Насоки
за кандидатстване

Община В

Ниво 3

Капацитет на
подпомогнатите
детски заведения
или образователна
инфраструктура
(лица)
Рехабилитирани
жилища в градски
райони жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по Насоки
за кандидатстване
Незастроени площи,
създадени или
рехабилитирани в
градските райони
(кв. м.)

Община Г

Община Д

Ниво 3

Ниво 3

Рехабилитирани
жилища в градски
райони жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по Насоки
за кандидатстване
Незастроени площи,
създадени или
рехабилитирани в
градските райони
(кв. м.)
Капацитет на
подпомогнатите
детски заведения
или образователна
инфраструктура
(лица)
Рехабилитирани
жилища в градски
райони жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по Насоки
за кандидатстване

2 000

1 500,00

75,00%

10 000 000,00

9 000 000,00

90,00%

500

510,00

102,00%

40

40,00

100,00%

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00%

70 000,00

59 000,00

84,29%

20

20,00

100,00%

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00%

71 000,00

50 000,00

70,42%

600

360

60,00%

26

16,00

61,54%

5 000 000,00

4 000 000,00

80,00%
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2. На база на горното условие за изпълнение, се изчислява процентът на
индивидуално изпълнение спрямо минимума от 85%, т.е. ако реалното
изпълнение на етапната цел на даден индикатор е 95%, то процентът на
преизпълнение е +10% (95%-85%). Аналогично, ако изпълнението е 70%, то
процентът на неизпълнение е отрицателен – -15% (70%-85%).
Пример:

Община

Община А

Община Б

Йерархично
ниво по
НКПР

Ниво 2

Ниво 2

Индикатори за
продукт
Незастроени
площи,
създадени или
рехабилитирани
в градските
райони (кв. м.)
Капацитет на
подпомогнатите
детски
заведения или
образователна
инфраструктура
(лица)
Рехабилитирани
жилища в
градски райони
жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по
Насоки за
кандидатстване
Понижаване на
годишното
потребление на
първична
енергия от
обществените
сгради
(kWh/годишно)
Незастроени
площи,
създадени или
рехабилитирани
в градските
райони (кв. м.)

Реално
постигнато
Индивидуална изпълнение
етапна цел за
по
индикаторите индикаторите
(A)
(B)

% реално
изпълнение
(B/A)

% на
изпълнение
спрямо 85%

144 444,44

140 000,00

96,92%

11,92%

1 500

1 000,00

66,67%

-18,33%

58

25

43,10%

-41,90%

8 700 000,00

8 700 000,00

100,00%

15,00%

490 797,55

400 000,00

81,50%

-3,50%

35 000,00

29 000,00

82,86%

-2,14%
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Община В

Община Г

Община Д

Ниво 3

Ниво 3

Ниво 3

Капацитет на
подпомогнатите
детски
заведения или
2 000
образователна
инфраструктура
(лица)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
10 000 000,00
средства - по
Насоки за
кандидатстване
Капацитет на
подпомогнатите
детски
заведения или
500
образователна
инфраструктура
(лица)
Рехабилитирани
жилища в
40
градски райони
жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
5 000 000,00
средства - по
Насоки за
кандидатстване
Незастроени
площи,
създадени или
рехабилитирани
в градските
райони (кв. м.)
Рехабилитирани
жилища в
градски райони
жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по
Насоки за
кандидатстване
Незастроени
площи,
създадени или
рехабилитирани
в градските
райони (кв. м.)
Капацитет на
подпомогнатите
детски
заведения или
образователна
инфраструктура
(лица)

1 500,00

75,00%

-10,00%

9 000 000,00

90,00%

5,00%

510,00

102,00%

17,00%

40,00

100,00%

15,00%

5 000 000,00

100,00%

15,00%

70 000,00

59 000,00

84,29%

-0,71%

20

20,00

100,00%

15,00%

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00%

15,00%

71 000,00

50 000,00

70,42%

-14,58%

600

360

60,00%

-25,00%
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Рехабилитирани
жилища в
градски райони
жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по
Насоки за
кандидатстване

26

16,00

61,54%

-23,46%

5 000 000,00

4 000 000,00

80,00%

-5,00%

3. Процентът на индивидуално изпълнение (преизпълнение, ако е положителен
или неизпълнение, ако е отрицателен) на индикатора по т. 2, който
представлява разликата до минимума от 85%, се умножава по стойността на
БФП, която е определена за постигане на този индикатор, съгласно
одобрената инвестиционна програма. При финансовия индикатор
(верифицирани средства) процентът на изпълнение се прилага към
стойността на индивидуалната етапна цел. Получава се стойност (в лв.),
която е санкция за този индикатор (ако е отрицателно число) или поощряване
за този индикатор (ако е положително число).
Пример:

Община

Община
А

Групи
дейности в
ИП

Бюджет за
групата
дейности в
ИП - БФП
(лв.)
(А)

Индикатори
за продукт

Незастроени
площи,
създадени
или
Градска
13 000 000,00 рехабилитира
среда
ни в
градските
райони (кв.
м.)
Капацитет на
подпомогнат
ите детски
Образовател
заведения
на
3 000 000,00
или
инфраструкт
образователн
ура
а
инфраструкту
ра (лица)
Рехабилитира
Социални
ни жилища в
2 900 000,00
жилища
градски
райони

Индивидуал
% на
Санкции и
на етапна
изпълнен поощряване по
цел за
ие спрямо
отделните
индикаторит
85%
индикатори
е
(Б)
(А*Б)

144 444,44

11,92%

1 550 000,00

1 500

-18,33%

-550 000,00

58

-41,90%

-1 215 000,00
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жилища)

Енергийна
ефективност
в
администрат
ивни сгради
на
държавната
и
общинската
администрац
ия

Градска
среда
Община
Б

Образовател
на
инфраструкт
ура

Община
В

Образовател
на
инфраструкт
ура

800 000,00

Индивидуалн
а етапна цел
на
верифициран
8 700 000,00
и средства по Насоки за
кандидатства
не

15,00%

1 305 000,00

Понижаване
на годишното
потребление
на първична
енергия от
обществените
сгради
(kWh/годишн
о)

490 797,55

-3,50%

-28 000,00

35 000,00

-2,14%

-300 000,00

2 000

-10,00%

-500 000,00

10 000
000,00

5,00%

500 000,00

500

17,00%

170 000,00

Незастроени
площи,
създадени
или
14 000 000,00 рехабилитира
ни в
градските
райони (кв.
м.)
Капацитет на
подпомогнат
ите детски
заведения
5 000 000,00
или
образователн
а
инфраструкту
ра (лица)
Индивидуалн
а етапна цел
на
верифициран
и средства по Насоки за
кандидатства
не
Капацитет на
подпомогнат
ите детски
заведения
1 000 000,00
или
образователн
а
инфраструкту
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ра (лица)

Социални
жилища

Община
Г

2 000 000,00

Градска
среда

7 000 000,00

Социални
жилища

1 200 000,00

Градска
среда

6 500 000,00

Образовател
на
инфраструкт
ура

1 300 000,00

Община
Д

Рехабилитира
ни жилища в
градски
40
райони
жилища)
Индивидуалн
а етапна цел
на
верифициран
5 000 000,00
и средства по Насоки за
кандидатства
не
Незастроени
площи,
създадени
или
рехабилитира 70 000,00
ни в
градските
райони (кв.
м.)
Рехабилитира
ни жилища в
градски
20
райони
жилища)
Индивидуалн
а етапна цел
на
верифициран
5 000 000,00
и средства по Насоки за
кандидатства
не
Незастроени
площи,
създадени
или
рехабилитира 71 000,00
ни в
градските
райони (кв.
м.)
Капацитет на
подпомогнат
ите детски
600
заведения
или
образователн

15,00%

300 000,00

15,00%

750 000,00

-0,71%

-50 000,00

15,00%

180 000,00

15,00%

750 000,00

-14,58%

-947 535,21

-25,00%

-325 000,00
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а
инфраструкту
ра (лица)

Социални
жилища

Рехабилитира
ни жилища в
1 300 000,00
градски
26
райони
жилища)
Индивидуалн
а етапна цел
на
верифициран
5 000 000,00
и средства по Насоки за
кандидатства
не

-23,46%

-305 000,00

-5,00%

-250 000,00

Важно!
При изготвяне на инвестиционните си програми, общините следва да
предвиждат максимално реалистични, а не завишени стойности на
проектите/групите дейности.
За целите на настоящата Методология за преразпределяне на ресурса,
стойността на санкциите от неизпълнение на етапната цел на даден
индикатор се изчислява спрямо стойността на съответната група дейности,
съгласно одобрената инвестиционна програма. За целите на изчисляване на
санкциите не се взема стойността на реалната БФП след провеждане на
обществените поръчки.
Този подход е възприет с цел стимулиране на общините да залагат в
инвестиционните си програми максимално реалистични стойности на
отделните проекти/групи дейности.

4. Прави се обща оценка на индивидуалното изпълнение, като се събират
всички получени стойности за санкции и за поощряване. Получената
индивидуална крайна стойност (оценка) може да бъде положителна или
отрицателна. Отрицателната стойност означава, че с получената сума
бюджетът на общината следва да бъде намален, а положителната стойност
означава, че с получената сума бюджетът на общината следва да бъде
увеличен.
Пример:
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Община

Община
А

Йерархично
ниво по
НКПР

Ниво 2

Групи
дейности в
ИП

Бюджет за
групата
дейности в
ИП - БФП
(лв.)
(А)

Градска
среда

13 000
000,00

11,92%

1 550 000,00

-18,33%

-550 000,00

2 900 000,00

-41,90%

-1 215 000,00

Индивидуал
на етапна
цел

15,00%

1 305 000,00

Енергийна
ефективност
в
администрат
ивни сгради
на
държавната
и
общинската
администра
ция

800 000,00

-3,50%

-28 000,00

Градска
среда

14 000
000,00

-2,14%

-300 000,00

-10,00%

-500 000,00

5,00%

500 000,00

Образовател
на
3 000 000,00
инфраструкт
ура
Социални
жилища

Община
Б

Ниво 2

Крайна
оценка санкциониран
% на
Санкции и
е (-) и
ипзълнен поощряване
поощряване
ие спрямо по отделните
(+) – сума от
85%
индикатори
Санкции и
(Б)
(А*Б)
поощряване
по отделните
индикатори

Образовател
на
5 000 000,00
инфраструкт
ура
Индивидуал
на етапна
цел

1 090 000,00

-328 000,00
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Образовател
на
1 000 000,00
инфраструкт
ура
Община
В

Ниво 3

Социални
жилища

Градска
среда
Община
Г

Ниво 3

Социални
жилища

Ниво 3

170 000,00

2 000 000,00

15,00%

300 000,00

Индивидуал
на етапна
цел

15,00%

750 000,00

7 000 000,00

-0,71%

-50 000,00

1 220 000,00

880 000,00
1 200 000,00

15,00%

180 000,00

Индивидуал
на етапна
цел

15,00%

750 000,00

6 500 000,00

-14,58%

-947 535,21

Образовател
на
1 300 000,00
инфраструкт
ура

-25,00%

-325 000,00

1 300 000,00

-23,46%

-305 000,00

Индивидуал
на етапна
цел

-5,00%

-250 000,00

Градска
среда

Община
Д

17,00%

Социални
жилища

-1 827 535,21

ВАЖНО!
В случай, че най-малко по един индикатор общината е постигнала реална
стойност под 65% от стойността на етапната цел, общината не получава
допълнителен ресурс, дори и крайната оценка да е положителна и да показва
увеличение на бюджета.
Постигане на стойност под 65% от стойността на етапната цел се счита за висока
степен на неизпълнение на индикатора и застрашава цялостното изпълнение на
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ПО 1, като възможна санкция от страна на ЕК е спиране на плащанията по
приоритетната ос.
Пример:

Община

Индикатори за
продукт

Община А

Незастроени площи,
създадени или
рехабилитирани в
градските райони
(кв. м.)
Капацитет на
подпомогнатите
детски заведения
или образователна
инфраструктура
(лица)
Рехабилитирани
жилища в градски
райони жилища)
Индивидуална
етапна цел на
верифицирани
средства - по Насоки
за кандидатстване

Крайна
Санкции и
оценка % реално
Индикатори с
поощряване санкционир
изпълнен
изпълнение под
по отделните
ане (-) и
ие
65%
индикатори поощряване
(+)

96,92%

1 550 000,00

НЕ - ОК

66,67%

-550 000,00

НЕ - ОК
1 090 000,00

43,10%

-1 215 000,00

ИМА – ДА НЕ
СЕ
ПООЩРЯВА

100,00%

1 305 000,00

НЕ - ОК

4.2.Методика за преразпределяне на ресурса, в зависимост от изпълнението
на всяка община:
1. На община с отрицателна обща оценка/стойност, бюджетът следва да се
намали, а на община с положителна обща оценка/стойност – следва да се
увеличи.
2. Ако община с положителна оценка/стойност е постигнала най-малко по един
индикатор реална стойност под 65% от стойността на етапната цел, то
бюджетът й не се увеличава.
3. Санкциите от общините с отрицателна стойност се събират на ниво Район
NUTS II и по йерархични нива на градовете (от 1-во до 3-то).
Пример:
Йерархично ниво
по НКПР
Ниво 1
Ниво 2

Общо събрани
ресурси
(санкции)
-328 000,00 лв.

Общо трябва да
се увеличи
0,00 лв.
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Ниво 3
Общо

-1 827 535,21 лв.
-2 155 535,21 лв.

2 100 000,00 лв.
2 100 000,00 лв.

Примерът показва общата сума, която е събрана от санкциите на всички
градове по отделните нива (събрани всички „минуси“ – от общини Б и Д) и
съответно – общата сума, която следва да се даде като поощрение (събрани
всички „плюсове“ – от общини В и Г). Община А, която е с положителна
крайна стойност („на плюс“) не се поощрява, тъй като по един индикатор е
постигнала стойност, по-малка от 65% от стойността на етапната цел.
4. Събраните ресурси от всички санкции се преразпределят в рамките на
съответния район и в рамките на съответното йерархично ниво на градовете.
В случай, че има повече от една община в съответното йерархично ниво в
района, която е с положителна стойност и може да бъде допълнително
поощрена, то ресурсът се разпределя между всички подходящи общини
пропорционално, на база процентното съотношение на техния индивидуален
постигнат резултат (стойност) към общия резултат (стойност на събраните
санкции) до достигане на съответната индивидуална положителна стойност.
Пример:

Община
Община A
Община Б
Община В
Община Г
Община Д

Рекапитулация
Реално
Йерархично (намаляне /-/ или
Индикатори с
увеличаване на
ниво по
увеличаване /+/ изпълнение под 65% ресурса, взет от
НКПР
на ресурса)
- да не се поощрява
същото ниво
Ниво 2
1 090 000,00
да - не се поощрява
Ниво 2
-328 000,00
не
Ниво 3
1 220 000,00
не
1 061 710,93 лв.
Ниво 3
880 000,00
не
765 824,28 лв.
Ниво 3
-1 827 535,21
да - не се поощрява
-

5. В случай, че след преразпределяне на събрания ресурс между общините от
едно йерархично ниво в района, остане неразпределен ресурс, ресурсът
следва да се разпредели към градове от по-ниско йерархично ниво от същия
район и след това, при необходимост и при възможност – към градове от повисоко йерархично ниво от същия район. В случай, че има повече от една
община в съответното йерархично ниво в района, която е с положителна
стойност и може да бъде допълнително поощрена, то ресурсът се разпределя
между всички подходящи общини, пропорционално, на база процентното
съотношение на техния индивидуален постигнат резултат (стойност) към
общия резултат (стойност на събраните санкции) до достигане на
съответната индивидуална положителна стойност.
Не се предвижда възможност за пренасочване на ресурс от един район от
ниво NUTS II към друг, тъй като това противоречи на политиката за
балансирано регионално развитие на страната.
Пример:
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Община

Йерархично
ниво по
НКПР

Рекапитулация
(намаляне /-/
или
увеличаване /+/
на ресурса)

Община A

Ниво 2

1 090 000,00

Община Б
Община В
Община Г

Ниво 2
Ниво 3
Ниво 3

-328 000,00
1 220 000,00
880 000,00

Община Д

Ниво 3

-1 827 535,21

Индикатори с
изпълнение под
65% - да не се
поощрява
да - не се
поощрява
не
не
не
да - не се
поощрява

Реално
увеличаване на
ресурса, взет от
същото ниво

Реално
увеличаване на
ресурса, взет от
по-високо ниво

-

-

1 061 710,93 лв.
765 824,28 лв.

190 552,38 лв.
137 447,62 лв.

-

-

ВАЖНО!
Общините, получили допълнителен ресурс вследствие на получената
положителна оценка/стойност, следва да използват ресурса за изпълнение на
проекти, включени в резервния списък с проекти към инвестиционната
програма или за нови проекти, включени в инвестиционната програма, след
одобряване на съответното изменение на инвестиционната програма от
страна на УО на ОПРР.
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