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ПрограмиранеПрограмиране 20072007--20132013

МайМай 20072007ОперативниОперативни програмипрограми ––
изпращанеизпращане ии преговорипреговори сс ЕКЕК

ОфициалноОфициално изпращанеизпращане презпрез
ноемвриноември 20062006

НационалнаНационална стратегическастратегическа
референтнареферентна рамкарамка

ПриетиПриети октомвриоктомври 20062006СтратегическиСтратегически насокинасоки заза
кохезионнатакохезионната политикаполитика нана ЕСЕС

ПриетаПриета отот ЕвропейскияЕвропейския
парламентпарламент припри АвстрийскотоАвстрийското
председателствопредседателство

ФинансоваФинансова перспективаперспектива
20072007--20132013

ПриетиПриети отот ЕвропейскияЕвропейския парламентпарламент
юлиюли 20062006

РегламентиРегламенти заза СтруктурнитеСтруктурните
фондовефондове
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ОбщаОбща целцел нана ОПРРОПРР::
““ПодобряванеПодобряване качествотокачеството нана животживот ии работнатаработната средасреда сс попо--добърдобър

достъпдостъп додо основнитеосновните услугиуслуги ии новинови възможностивъзможности заза повишенаповишена
регионалнарегионална конкурентноспособностконкурентноспособност ии устойчивоустойчиво развитиеразвитие ””

СпецифичниСпецифични целицели::
ИзгражданеИзграждане нана устойчивиустойчиви ии динамичнидинамични градскиградски центровецентрове, , 
свързанисвързани сс технитетехните попо--слабослабо урбанизираниурбанизирани прилежащиприлежащи териториитеритории
ии повишавайкиповишавайки възможноститевъзможностите имим заза просперитетпросперитет ии развитиеразвитие
ОсигуряванеОсигуряване нана попо--добърдобър достъпдостъп додо пътнипътни, , информационноинформационно--
комуникационникомуникационни ии енергийниенергийни мрежимрежи нана изостаналитеизостаналите районирайони
ПовишаванеПовишаване нана регионалниярегионалния потенциалпотенциал заза туризъмтуризъм, , развитиеразвитие ии
маркетингмаркетинг нана устойчивиустойчиви, , диверсифициранидиверсифицирани ии териториалнотериториално
специфичниспецифични туристическитуристически продуктипродукти сс високависока добавенадобавена стойностстойност
МобилизиранеМобилизиране нана регионалнитерегионалните ии местниместни техническитехнически ии
институционалниинституционални възможностивъзможности ии ресурсиресурси заза осъществяванеосъществяване нана
политикиполитики заза регионалнорегионално развитиеразвитие
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ПриоритетниПриоритетни осиоси нана ОПРРОПРР……

1. 1. УстойчивоУстойчиво ии интегрираноинтегрирано градскоградско
развитиеразвитие

2. 2. РегионалнаРегионална ии местнаместна достъпностдостъпност

3. 3. УстойчивоУстойчиво развитиеразвитие нана туризматуризма

4.Създаване на регионални и местни
мрежи, сътрудничество и капацитет

5.5.ТехническаТехническа помощпомощ (3.38%)(3.38%)

Качество на живот и
конкурентоспособност

Свързаност

Диверсификация

Интеграция

ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА
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ФинансовоФинансово разпределениеразпределение

1. Устойчиво и интегрирано градско
развитие

2. Местна и регионална достъпност
3. Устойчиво развитие на туризма
4. Създаване на регионални и
местни мрежи, сътрудничество и
капацитет

5. Техническа помощ

Общо за програмата:

5500 %%

2525 %%
1313,62,62 %%

88 %%

3,383,38 %%

100100 %%
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ПриоритетПриоритет 1: 1: 
ГрадскоГрадско възстановяваневъзстановяване ии развитиеразвитие
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ПриоритетПриоритет 1: 1: 
УстойчивоУстойчиво ии интегрираноинтегрирано градскоградско

развитиеразвитие
СледнитеСледните типоветипове операцииоперации щеще сесе подкрепятподкрепят
попо тазитази приоритетнаприоритетна осос::
ОперацияОперация 1.1: 1.1: СоциалнаСоциална инфраструктураинфраструктура
ОперацияОперация 1.2: 1.2: Жилищна политикаполитика
ОперацияОперация 1.3: 1.3: ОрганизацияОрганизация нана
икономическитеикономическите дейностидейности
ОперацияОперация 1.4: 1.4: ПодобряванеПодобряване нана физическатафизическата
средасреда ии превенцияпревенция нана рискариска
ОперацияОперация 1.5: 1.5: СистемиСистеми заза устойчивустойчив градскиградски
транспорттранспорт

ОбщоОбщо приемливиприемливи общиниобщини: : 8686 //приложениеприложение 3/3/
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ПриоритетПриоритет 22: : 
РегионалнаРегионална ии местнаместна достъпностдостъпност

Операция 2.1: Регионална и местна пътна
инфраструктура;

Операция 2.2: Информационни и
комуникационни мрежи и услуги;

Операция 2.3: Достъп до устойчиви и
ефективни енергийни ресурси.
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ПриоритетПриоритет 22: : 
МестниМестни ии регионалнирегионални връзкивръзки
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ПриоритетПриоритет 33: : 
УстойчивоУстойчиво развитиеразвитие нана туризматуризма

Операция 3.1. Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура;
Операция 3.2. Развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на
дестинациите;
Операция 3.3. Национален туристически
маркетинг.

ОбщоОбщо приемливиприемливи общиниобщини попо 3.13.1-- 148148 //ПРПР.5.5//
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ПриоритетПриоритет 33: : 
УстойчивоУстойчиво развитиеразвитие нана туризматуризма
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ПриоритетПриоритет 44: : 
РегионалниРегионални ии местниместни мрежимрежи, , 

сътрудничествосътрудничество ии капацитеткапацитет заза усвояванеусвояване

ОперацияОперация 4.1: 4.1: ПартньорстваПартньорства заза интегрираноинтегрирано
развитиеразвитие
ОперацияОперация 4.2: 4.2: УстройственоУстройствено планиранепланиране ии
разработванеразработване нана проектипроекти
ОперацияОперация 4.3: 4.3: ДребномащабниДребномащабни местниместни
инвестицииинвестиции
ОперацияОперация 4.4: 4.4: МеждурегионалноМеждурегионално
сътрудничествосътрудничество

ОбщоОбщо приемливиприемливи общиниобщини: : 178178
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M 4.3. M 4.3. ДребномащабниДребномащабни инвестицииинвестиции
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МеханизмиМеханизми заза изпълнениеизпълнение нана
оперативнатаоперативната програмапрограма……

СтруктуриСтруктури ии участнициучастници
–– УправляващУправляващ органорган ((ГДГД ““ПРРПРР””))-- РМСРМС 965/16.12.05965/16.12.05
–– ИзпълняващиИзпълняващи звеназвена вв центроветецентровете нана районитерайоните заза
планиранепланиране

–– БенефициентиБенефициенти
–– СертифициращСертифициращ органорган ((ДирекцияДирекция ““НФНФ””, , МФМФ))
–– КомитетКомитет заза наблюдениенаблюдение-- ПМСПМС 182/21.07.06182/21.07.06

ПравилаПравила заза кандидатстванекандидатстване ии изпълнениеизпълнение
–– ПроцедурниПроцедурни наръчницинаръчници
–– ОперативниОперативни насокинасоки ((ПрограмноПрограмно допълнениедопълнение))
–– ПакетиПакети ии формуляриформуляри заза кандидатстванекандидатстване
–– ЗаконЗакон заза общественитеобществените поръчкипоръчки ии подзаконовиподзаконови
нормативнинормативни актовеактове
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АлгоритъмАлгоритъм заза
финансиранефинансиране нана проектипроекти (1)(1)……

1. Публикуване на покани за проектни предложения от
Управляващия орган

2. Подготовка на проектните предложения и
необходимата техническа документация от
потенциалните крайни бенефициенти

3. Депозиране на предложенията в Изпълняващите
звена в центровете на районите за планиране

4. Оценка на предложенията от комисия от независими
оценители експерти в съответната област

5. Сключване на договори с Управляващия орган
6. Авансово плащане
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АлгоритъмАлгоритъм заза
финансиранефинансиране нана проектипроекти (2)(2)……

7. Провеждане на процедури по ЗОП от крайните
бенефициенти и сключване на договори за услуги, доставки, 
строителство

8. Издаване на счетоводни документи от контракторите и
изготвяне на междинни доклади за изпълнението от
бенефициентите

9. Проверки на изпълнението и направените разходи от
изпълняващите звена и Управляващия орган (мониторинг на
проектите)

10. Междинни плащания
11. Управляващия орган изпраща искания за осребряване на

плащанията до Сертифициращия орган (МФ), които от своя
страна ги изисква от Европейската Комисия

12. Окончателен доклад и окончателно плащане по отделните
проекти
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МеханизъмМеханизъм заза подготовкаподготовка
нана проектипроекти заза ОПРРОПРР

Създаване на база данни от проектни идеи
– УО на ОПРР е изготвил база от данни с над

4000 проектни идеи,  подадени от общините
Обновяване на базата от данни
– Актуализация през определен период от време
– Добавяне на нови идеи, изключване на вече
финансирани проекти по други програми, 
актуализиране на степента на готовност за
кандидатстване

Изпълняващи (междинни) звена
– Действат също като бюра за помощ и
консултации при идентифициране на проектни
идеи
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ПрепоръкиПрепоръки къмкъм общинитеобщините

ПознаванеПознаване нана ВСИЧКИВСИЧКИ оперативниоперативни програмипрограми
ИдентифициранеИдентифициране нана найнай--неотложнитенеотложните нуждинужди нана общинатаобщината ии
приоритизиранетоприоритизирането имим въввъв времетовремето
ИзгражданеИзграждане нана административенадминистративен капацититеткапацититет заза подготовкаподготовка нана
проектипроекти ии провежданепровеждане нана процедурипроцедури попо ЗОПЗОП
ИдентифициранеИдентифициране нана подходящиподходящи партньорипартньори, , съседнисъседни общиниобщини ии
НПОНПО
ИзготвянеИзготвяне нана реалистичниреалистични финансовифинансови плановепланове ии прогнозипрогнози заза
паричнитепаричните потоципотоци
КачествениКачествени ии обучениобучени специалистиспециалисти заза осъществяванеосъществяване нана
ефективноефективно финансовофинансово управлениеуправление ии контролконтрол нана средстватасредствата ии
документиранедокументиране изпълнениетоизпълнението нана дейноститедейностите съгласносъгласно
изискваниятаизискванията
ОсигуряванеОсигуряване нана постояненпостоянен потокпоток отот готовиготови проектипроекти преминалипреминали
презпрез всичкивсички съгласувателнисъгласувателни ии разрешителниразрешителни процедурипроцедури
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МинистерствоМинистерство нана регионалноторегионалното развитиеразвитие ии благоустройствотоблагоустройството
ГДГД ““ПрограмиранеПрограмиране нана регионалноторегионалното развитиеразвитие””

ОтделОтдел СИРПСИРП

АдресАдрес: : ВарнаВарна 90009000
улул. . ““ПреславПреслав”” 5151

ee--mail:mail: antony@abv.bgantony@abv.bg АнтонинаАнтонина ДончеваДончева НачалникНачалник отделотдел
sneber@abv.bgsneber@abv.bg СнежанаСнежана БербенковаБербенкова СтСт. . експертексперт
venelin_d@abv.bgvenelin_d@abv.bg ВенелинВенелин ДяковДяков СтСт. . експертексперт
mpartcheva@abv.bgmpartcheva@abv.bg МагдаленаМагдалена ПарчеваПарчева МлМл. . експертексперт
zozo1981@abv.bgzozo1981@abv.bg ЗорницаЗорница ИвановаИванова МлМл. . експертексперт
milena_tsankova@abv.bgmilena_tsankova@abv.bg МиленаМилена ЦанковаЦанкова МлМл. . експертексперт
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ГДГД ““ПрограмиранеПрограмиране нана регионалноторегионалното развитиеразвитие””
МинистерствоМинистерство нана регионалноторегионалното развитиеразвитие ии благоустройствотоблагоустройството

БлагодаряБлагодаря виви заза вниманиетовниманието!!


