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Първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна r� ама
"Региони в растеж" 2014-2020 г. (КН на ОПРР) беше проведено в хотел "1- вртел
Пловдив", град Пловдив. Присъстваха членове на Комитета за набю�е kФ на
ОПРР, в това число представители на министерства, агенции, ъ ��вни
ведомства, сдружения на общини, регионални съвети за развитие и с о l'c: лно
икономически партньори, наблюдатели от Европейската комисия, к h о и
представители на ГД "Програмиране на регионалното развитие" към � �JI>Б Управляващ орган на ОПРР и Секретариат на КН.
·г

Откриване на заседанието и приветствие на г-жа Деница Никол

рЕ

1

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройствот1 11 ' 1

�

Ръководител на УО на ОПРР, приветствие на г-н Марек Теплански, Г
"Регионална и градска политика", ЕК

Г-жа Деница Николова каза, откри първото заседание на Kol\ и �а за
наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2021 i като
сподели че процеса на подготовка на новата оперативна програма ета� tr� � още
преди 3 г. с голям социално-икономически анализ, с изготвянето на Нс:�� 111 �лна
концепция за пространствено развитие, въз основа на които се фади
стратегията за инвестиране за програмен период 2014-2020 г. При по,t: о Pl ката
на този оперативен документ е сформирана работна група, в рамките н аято
всяко едно от решенията е съгласувано и приемано, така че към момен а �Е има
завършен програмен документ, който е в процес на финални прегов р 1 ЕК.
След взето решение от тематичната работна група и одобрение н. : акет
документи последният вариант на програмата е изпратен за одобрени� К на
17.11.2014 г. В тази връзка към момента с Генерална дирекция "Репо1 на и
градска политика" се коментират две теми, по които се очакват беле> ю а да
може програмата да бъде одобрена и преговорите да приключат, и а през
пролетта на 2015 г. да се даде възможност на бенефициентите да кандr.n 11 тват
с проекти за финансиране по линия на новата оперативната програl\ а. 1flp на
ОПРР полага всички необходими усилия това да се случи в рамкит
този
период от време. Г-жа Деница Николова даде думата на г-н Марек Теплс н< ��
Г-н Марек Теплански отбеляза, че няма да се спира на преговорю я �Фцес,
о
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111
които са били взети и какво трябва да се подобри в неговата работа. То и
цес
зависи от самите членове на Комитета за наблюдение , а също и от УО ст .. на
р:�вят
представяне на информацията. За следващото заседание следва да се
изводи, да се отчете наученото до момента и възможностите за по-добр :t teота.
�."тво
В сравнение с периода 2007-2013 г. новото европейско законо,�-а
определя различна роля на Комитета за наблюдение. Новият програмен ПЕ иод е
ориентиран към постигне на резултати и ключова роля на Ком т :с: за
наблюдение ще бъде да проследява напредъка по отношение на о
ите
моменти, срокове, целите и да ги съпоставя с това, което е било пла v но в
началото. Друга важна роля на Комитета за наблюдение е свързана с в е -tето
на
на решения за промени в програмата, например промени в катего �и
разходите, одобрението на големи проекти и т.н. Това са нови спец
1�чни
отговорности, които Комитета за наблюдение ще има в бъдеще.По отно UE и� на
и начина им на администриране от УО, Комитетът за наблюдение ще иг:>а J оля
се
при одобрението или оценката на стратегията за изпълнението им. Тряt в
прецени какво точно ще бъде оценявано от Комитета за наблюдение � f1) се
отчитат разписаните в чл.11О на общия Регламент отговорности на Ко���� е ите
за наблюдение. Г-н Марек Теплански каза, че за в бъдеще, Ком 11т ге: за
наблюдение трябва да бъде по-активен, да дискутира напредъка и да се n пва
)1:>дат
да намери най-добрите начини за изпълнението на програмата, които 1
изключително важни за програмен период 2014-2020 г., през които во �е 111 ще
бъдат набелязаните цели и постигнатите резултати. Г-н Теплански пож < �l'пех
на Комитета за наблюдение в работата му през новия програмен r е сд и
сподели, че очаква програмата да започне да се изпълнява ведн �г с лед
одобрението й.
Г-жа Деница Николова каза, че в рамките на днешното заседание щ еъде
направен преглед на последната редакция на програмата изпратена къ .1 К ще
бъдат обсъдени и приети Вътрешни правила за работа на Ком т ·а за
наблюдение, както и Етичен кодекс на поведение на членовете на rvr ета.
Предвижда се да бъде представена и Индикативна годишна работна пре г� ма за
:31 ата
обявяване на схеми за грантово финансиране през 2015 г. Индик
годишна работна програма е валидирана от Съвета за управление на ср _с ��ата
от ЕС в рамките на Министерски съвет.
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Представяне на напредъка в преговорите по Оперативна прогр
"Региони в растеж"2014-2020 г.

t

�N�

По първа точка от дневния ред, "Представяне на напредъка в пре Jf
те
по Оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 г." г-жа Деница и )J ова
даде думата на г-н Иван Попов, заместник-главен директор на ГД ПРР.
Г-на Иван Попов каза, че програмата е разработена от тематична р >отна
група и към момента са проведени 1О заседания, което е позволИJ о \с се
постигне национален консенсус по отношение на логиката, структурата � �J ите
ЕК
на оперативната програма. Програмта е официално внесена за първи
на 30.05.2014 г. Първите официални коментари са получени в началото �а
густ
2014 г., след което следва кръг от неформални консултации с ЕК и на 17. 1. 14г.
програмата е внесена за одобрение за втори път. Това не означав .
тя
задължително ще бъде одобрена до края на 2014 г. или началото на 21 1 r, но
поне дава възможност за това. В последните коментари на ЕК, изпрате iИ
еди
второто й внасяне, са посочени някои съществени въпроси. Основния ко111е т�р е
по отношение на подхода на финансиране на малките градове.За тази ц�л
на
ОПРР е направил промяна в структурата на програмата, като подкр�п f< за
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малките градове е изведена в нова приоритетна ос. В предишни в

на

програмата е

от

съществувал

приоритет насочен към

превенция на

свлачища, но той отпада от програмата и този тип инвестиции са в
Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Друг съществен ко
ЕК е по отношение на подкрепата за здравната инфраструктура. Фокусъ
мерките, свързани със системата на спешната помощ в контекста на з
реформа и върху държавните болници за продължително лечение.
коментарите

на

ЕК

се

В

инфраструктура".

отнасят

тази

и

до

връзка

е

Приоритетна

ос

актуализирана

и

"Регионал а
Методоло

приоритизиране на пътни отсечки, която категорично поставя като ус
допустимост финансиренето на отсечките, които осигуряват пряк достъп
мрежата и за пътни отсечки от по-висок клас. По отношение на образово"ТII::""LJ
инфраструктура са направени допълнителни обосновки във връзка с м р
подобряването й и разделението й на такава от местно значение и от на и
и регионално значение. Прецизирани са индикаторите и специфичните

1

някои инвестиционни приоритети на програмата, и са един от ключавит

в

в новия програмен период. Г-н Попов каза, че това е оперативна програ
има

силна

териториална

насоченост

и

основа

за

териториален

инвестициите и отразява един много важен национален стратегически

о

Национална конце
а именно приетата през декември 2012 г.
пространствено развитие. Същественото, върху което се фокусира кон
е

подкрепата

на

полицентричната

мрежа

от

населени

места.

Кон е

установи, че на практика през последните 25 г. има разпад на дейст
миналото агломерационни образувания между градовете и всъщност им
моноцентризъм от малките населени места към големите, от тях
големите градски центрове, а оттам емиграция в чужбина, силно намал
на

населението и обезлюдяване а големи части от територията. Основна
структурните

и

инвестиционни

фондове за следващия

е

програмен

осигуряване на растеж и заетост и е ясно, че там, където няма насе
може да има нито растеж, нито заетост. По тази причина националната к н
за пространствено развитие предлага един модел на полицентрична си т
мрежата от градове, която се основава на десет града, които са д й
центрове на растеж или с потенциал за центрове на растеж и бал н
средни градове на регионално ниво. Има и райони, т.нар периферн
които са напълно отдалечени от заетост, от икономическа активност, от
услуги и те почти напълно съвпадат със селските райони. В тези п
райони

са

идентифицирани

малки

градове,

които

обаче

имат

съ

функция по отношение на предоставяне на публични услуги и възмо,�•n"lrrм
работа. Затова целта на този нов приоритет в програмата е да насочи
подкрепа именно в тези периферни райони на страната с най-висок
бедност чрез подкрепа за опорните центрове и на практика по този нач н
осъществи

и

един

важен

елемент

от

новия

програмен

период,

а

засилване на градско-селските връзки. Г-н Попов посочи, че първата при
ос на оперативната програма е насочена към устойчиво и интегриран

г

развитие и за нея е заложен най-голям ресурс от повече от 50 % от сред т

на

програмата. Основания за това са един друг тип нови документи за ст а

, а

именно интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, ,.,",Arr"' се
явяват

градски

потенциал,

но

стратегии,
също

така

идентифициращи
и

определящи

основните
конкретни

нужди

и

приоритетни

з

интервенции. Тези интегрирани планове ще бъдат в основата на финан и
по линия на Приоритетна ос 1, като предвидените мерки включват под б
на

ене гийната

е

ективиост

за

много

амилни

жилищни

и

сг а

11

административни

сгради

на

държавната

и

общинската

подобряване на градската среда в зоните на интервенция,

както

насочени към зони с потенциал за икономическо развитие, към кои о
интерес

се

наблюдава

в

текущия

период

по

линия

на

иниц

JЕSSIСАВключена е и подкрепа на общинска образователна, социална,
и спортна инфраструктура, както и мерки за градски транспорт. Важн

j

се

отбележи, че с оглед засилване на функционалните връзки между гра
периферната територия, програмата допуска 20 % от цялото проектно п�·"'lt/l'th,,...
за съответния град да бъдат инвестирани в проекти за общинска образ в
социална, културна и спортна инфраструктура, както и зони с поте ц
икономическо

развитие

извън

зоните

за

въздействие.

Отново

подсигуряване на функционалните връзки с периферията е предвидено
за градски транспорт да покриват целия град. Новата втора приори е
включва 28 общини като бенефициенти и това са именно общините н
опорни

центрове в периферните райони.

Инвестициите са по-огра и

сравнение с тези за градско развитие. Мерките са в подкрепа на е
ефективност в многофамилни жилищни сгради и административни

у

сгради, но съотношението е обърнато, т.е. ресурса за административни е
е

по-висок

с

оглед

административни

на

това,

функции,

че

е

които

важно

да

обслужват

се

запазят тези

периферното

д й

населе

приоритетна ос 2 отново ще се финансират проекти за градска среда и

е

за икономическа инвестиционна активност, като мерките за градска
ограничени само до базисната инфраструктура.
инфраструктура
профилирани

ще

се

училища

и

финансират
детски

само

градини

и

По общинска образ в

общообразователни
ясли,

т.е.

по

тях

ч

ням

се

финансират училища от по-високо ниво. Предвижда се подкрепа и на
социална инфраструктура.

Г-н Попов отново изтъкна,

че финансир н

на

периферните райони и малките градове е една от основните отворен
преговорите с ЕК.
В

допълнение,

приоритетни
секторните

оси,

оперативната

които

приоритети,

са

програма

насочени

включени

в

към

включва

и

няколко

териториалните

Споразумението

измер н

за

парт

на

ь

на

Териториалните измерения това всъщност е инфраструктурата разпол
територията на страната, затова е мерките са инфраструктурни. Пр г
осигурява възможности за координация и с останалите оперативни прогр
че да има един интегриран подход и цялостни решения за постигане на

я

резултати.
Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" е

а

към по-високия клас училища като професионалните, специалните, с о
училищата по култура и изкуство, както и висшите училища. В прио и
включена както държавна образователна инфраструктура,

така и о

1
1
документи, като има и Методология за приоритизация на образователни б
Приоритизация на обектите се извършва на база на националните стра
Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура"

се

изцяло върху спешната медицинска помощ, т.е. спешните центрове,
техните

филиали,

както

и

спешните

отделения

към

държавните

Спешната помощ е обхваната изцяло с оглед изпълнение на реформа а
от

сектор, като бе направено уточнение, че цялостната реформа се фина
различни източници, а не само от оперативната програма. Включена е и

о

на държавни болници за продължително лечение. Конкретен бенеф ц
Министерство на здравеопазването. По тази приоритетна ос се пре в
изпълнението на голям п оект по смисъла на Регламент 1303/2013.

С

Приоритетна

ос

5 "Регионална социална инфраструктура"

продължаване на успешния модел на деинституционализацията на
услуги за деца, като обхватът е разширен и включва социални усл г
възрастни.

Финансирането

ще

се

основава

на

база

виз я

деинституционализация на грижите за деца, както и Националната стр т
дългосрочна грижа. Индикативният ресурс по Приоритетна ос 5 е 51

л

национално и европейско финансиране.
Шестата приоритетна ос е насочена в подкрепа на регионалния
това по същество е подкрепа за паметниците на културата от наци н
световно значение. Програмата отново има стратегически фокус, т.к. па
на културата са голям брой, като само тези от национално и световно зн ч

2500.

Създадена

е

работна

група,

включваща

най-голямата

експ р

областта на културния туризъм, която разработи методология за прио и
на тези обекти. В работната група има представители на МинистеГIГТlrum на
регионалното развитие и благоустройството, Министерство на
Министерство на туризма, а също така и на Българската православн
НСОРБ и Българската асоциация на туристическите агенции. В та
финалният списък следва да бъде максимално обективен и действи е
бъдат класирани тези обекти, които ще привличат туристи в регионите.
Седмата приоритетна ос "Регионална пътна инфраструктура" е с
финансиране на ключови пътни отсечки от по-висок клас, които са от р
и

национално

значение

и

осигуряват

пряк

достъп

до

и

TEN-T

Предвиденият ресурс е в размер на 194,5 млн. евро и конкретен бене

и

Агенция "Пътна инфраструктура".
Приоритетна

ос

8

е

"Техническа

помощ",

една

изключител

приоритетна ос, т.к. тя няма да е насочена към надграждане и по
капацитета наУО на ОПРР, но и към повишаване капацитета на бенефи
Дори и капацитетът на бенефициентите да е достатъчен да изпълнява
по оперативната програма, то той не е статична величина и трябва неп
да се развива и надгражда.
Г-н Попов уведоми, че е направена предварителна оценка на фин
инструменти, предвидени по оперативната програма. Финансовите инс р

заедно с мерките за енергийна ефективност, са сред хоризонталните п �

на програмата, като са разпределени в различни инвестиционни приор т
регламент трябва да бъде осъществена предварителна оценка на фин
инструменти.

Оценката

е

изготвена

от

Прайс Уотърхаус

Купърс,

финализирана в началото на декември 2014 г. и е одобрена от възл
Министерство на финансите. Основните дейности, които са извършени,
на

пазарна

неефективност,

неоптимални

а

инвестиционни

инвестиционните нужди по отношение на финансовите инструменти,
съществуващи и потенциални структури, капацитет, научни уроци, пре
стратегия в програмата, като е анализиран и пазарът, т.е. търсенето на п
тип финансиране. Например за градско развитие има 2 млрд. евро
финансиране

на

проекти.

За

енергийна

ефективност,

само

на

съществуващите интегрирани планове за градско възстановяване и
нуждите са оценени на 450 млн. евро. Регистриран е и значителен пот
проекти в областта на туризма. Г-н Попов информира, че предвар
оценка анализира заложеното в оперативната програма и в голям
валидира първоначално заложения подход, а именно три направления
ще

бъдат

енергийната

насочени

финансовите

ефективност

в

инструменти.

многофамилни

Първото

жилищни

направ е
сгради.

азвитие, въп еки че по отношение на

1 1
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развитие действат различни инвестиционни приоритети, като това са м
градска среда, зони с потенциал за икономическо развитие, интегрира
транспорт,

социална

и

културна

инфраструктура.

Третото

напра

регионалният туризъм, за който програмата предвижда на ниво приор т
50/50 финансиране с безвъзмездна финансова помощ и финансови инс р
В тази посока препоръката на предварителната оценка е гъвкавост по о н
на финансирането, т.к. най-подходящо е на база на бизнес пан за к
проект и анализ на пазарните несъответствия да бъде преценено до
каква степен да бъде делът на безвъзмездната помощ. В предвар

оценка са разгледани всички възможни варианти и подходи за изпъл е

финансовите инструменти, като представя положителни и отрицател и
Препоръчва се използване основно на фондовете, т.к. опитът по oтнoш..�o;:;�nlfllc на
JESSICA, въпреки трудностите и късния старт, все пак се оцен в
положителен. Има препоръка, свързана с надграждане
вече по отношение на градското развитие.
финансови инструменти за

опита по JES 1

Препоръчва се създае н

всяко едно от направленията. Друга пре о

създаването на гаранционен фонд, за който трябва да се прецени той
подкрепя

всяко

едно

от

направленията,

т.к.

УО

също

е

идент

добавената стойност на такъв тип инструмент. Един такъв фонд би
обезпечава проекти, за които не може да има друго обезпечение на пол ч
кредит. Г-н Попов каза, че когато се чете текста на програмата е трудно ч
се ориентира за конкретните типове инвестиции, т.к. са записани като �"-411o(IDP по
интервенции, съгласно изискванията на регламентите.
Г-жа Силвия Георгиева благодари на екипа на УО на ОПРР, че е
внесе програмата в ЕК до 17.11.2014 г. и изрази надежда, че ще има

да

най-ранно одобрение на програмата през 2015 г.

Тя подчерта гoтoвu�n."-mr·� на
общините за внасяне на готови проекти, които да бъдат оценени, за да о

възможно най-ранен период да бъде извървян пътя по одобрението на п о
обявяване на процедурите за избор на изпълнители и 2015 г. да не бъ 1

за общините. НСОРБ е удовлетворено, че 28-те града са включени в пр г
в нова приоритетна ос. Всички тези градове са подготвени и има
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и готови про
бъдат

равностойни

бенефициенти

по

програмата.

Тази

подкрепа

необходима за тези градове. Г-жа Георгиева каза, че за НСОРБ е

з

отпадането на общинските болници за долекуване от секторната приор т
"Здравеопазване". В един от предишните варианти на програмата об

1
на
се

болници са били допустими бенефициенти във връзка с финансир н
мерките

за

предвижда

долекуване.
ресурс

само

В
за

последния
държавни

вариант

на

болници,

оперативна

но

практиката

про

че

пок з

общинските болници, които са най-близо до населението, могат да осъ
именно

процеса

по

долекуване.

Г-жа

Георгиева

изрази

надежда,

приемането на Националната здравна стратегия тази приоритетна ос ще м
бъде дискутирана отново. НСОРБ се надява на справедлива приорити а
обекти в секторните приоритетни оси, по които има подготвени метч.мw"''ч
НСОРБ е взело участие в разработването на тези методологии и те т я
бъдат приложени обективно.
Г-жа Деница Николова каза, че ще бъдат ОТ'"Iетени всички комента и
са направени към момента. Две от приоритетните оси все още са под

и

Едната ос касае точно интервенциите в малките градове, не от гл.т. на OPJI(arё311f на
бенефициенти, а по-скоро по отношение начина на финансиране, де
които ще се финансират, и подхода на финансиране на тези проекти.
една се иозна дис

сия с ЕК по отношение на тази п ио итетна ос и

1 1

които ще се ползват като стратегии за интервенции в тези 28 града Е ррата
отворена тема касае Приоритетна ос 4, свързана с инвестиции в ;: р;�вна
инфраструктура, и по нея предстоят допълнителни преговори с ЕК. УО н � < � РР е
направил всички стъпки, за да може максимално бързо при възможност е
еми
да бъдат затворени, да има един качествен документ, който съответнс дlа t�ъде
дори и неформално приемлив като текстове от ЕК и през пролетта на �О 1 � . да
бъдат обявен първите схеми за грантово финансиране. Г-жа Деница -tv )Пова
каза, че ще бъде дискутирана и политиката, която се следва по отно ue и3 на
реформата в болничния сектор, която е заложена и в националната ст..,а 11 я, и
заложеното в нея ще рефлектира като мерки във финалния ва и
на
оперативна програма. Има няколко основни промени спрямо н с �f щия
програмен период. Те са следствие от натрупания опит от УО при изпъnн н 11ето
на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-201 3, но са следе в � и от
изискванията на регламентите, които към момента дефинират, че всички р �\ рси,
разходвани по линия на оперативните програми, трябва да имат J '"'1 �с на
интервенция и концентрация на ресурса, да имат ясни и видими резулта1Т11 t<:>ито
са количествени, и които имат за цел да подобряват икономическото р< з1 тие и
да постигат растеж и заетост за конкретни региони, където са ф�..N r 1Рани
инвестициите. По отношение на проекта на програма към момента и � два
формирани интегрирани приоритета. Първият касае 39-те града, коиге Р•� от
първо до трето ниво съгласно Националната концепция за простр,а�1����ено
развитие и се следва логиката на интервенции по отношение на вс-'1 1 "''�тия
подход за разработени интегрирани планове за градско възетаноЕ я1 � "'е и
развитие и съответно приоритизация на ресурсите в рамките на тез� >I�И и
спрямо интегрираните планове за градско възстановяване и разв т
По
отношение на втората приоритетна ос, към момента има отворена тема, а i' ина
и подхода на финансиране и избора на операции. Г-жа Николова изрази -1а �'��'.да,
че в рамките на следващите няколко месеца тази тема ще може д< t ъде
затворена и да бъдат обявени възможностите за финансиране към 28- е рада.
Новото в програмата е, че има предефинирани проекти и предес>И 11 ани
бенефициенти. Като цяло конкурентният подбор не се подкрепя и о г .1. на
регламентите като изисквания и от гл.т. на опита, който е натру а 1рез
програмен период 2007-2013 г. В рамките на конкурентният подбор не мсrа �а се
адресират адекватно нуждите на регионите- нито на периферните реги �н �ито
на големите градове, които имат своите специфики. На национатнс t иво
конкурентният подбор не се подкрепя и ще продължи да се търси п �а �� ния
подход на интервенции, така че всичко което се финансира по J и ,я на
оперативната програма, да има ясно адресиране на нужди, които да п �т�гат
икономически растеж и заетост.
Новото в оперативната програма като ресурс и количество на инЕ е инии,
които могат да бъдат осъществени чрез този подход това са фин:it- )l�ите
инструменти. Предстои в началото на 2015 г. заедно с всички заинте >е >1 ани
страни да се обсъди най-подходящият модел за изпълнение нс с1�чки
ази
инвестиции, които ще бъдат финансирани чрез финансови инструмент .
посока, съгласно предварителната оценка, има направени анализи с пол ж ГЕ ЛНИ
със
и отрицателни страни на модели, но УО има желание зае �н
заинтересованите страни да уточни най-подходящия модел, който е с �о ):�зен
със спецификите на национално ниво. Това следва да се направи, з 1 има
пълна яснота по какъв начин ще се предоставят финансовите инструмЕ н 11 по
какъв начин може да се стигне да крайните бенефициенти, които са н само
публични и местни органи на властта, но и участници в публич� о ii•.;THИ
партньорства. По този начин могат да бъдат привлечени частни инвес и :nи за
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изпълнение на видими обществено значими проекти. Г-жа Николова ка а
разчита на членовете на Комитета за наблюдение и техните коме т

по

отношение на финансовите инструменти и посоката на интервенция по

на

финансовия

на

инженеринг,

за

да

бъде

намерен

адекватният

м д

финансиране, което ще има положителен ефект за развитието на регион т
Г-н Ангел Ангелов поздрави УО и работната група за добрата оп
програма и изрази задоволство, че културната инфраструктура е широко
подкрепена. Той поиска преразглеждане на начина на финансиране на

"',,.,-.r\1,,...

инфраструктура по отношение на финансовите инструменти, като се им
че

културната,

заедно

с

образователната,

социалната

п

и

инфраструктура правят един завършен жизнен цикъл на градското р
градските агломерации. Културната инфраструктура също така е катал

на

работни места, което в условията на икономическа криза nомага

за

развитието, както на периферията на градовете,

така и на самит

центрове. В този смисъл трябва да се вземе под внимание субсиди

от

страна на държавата, т.е. по мерките за държавна културна инфрастру

, да

бъде предвидено 1 ОО % безвъзмездна финансова помощ без използ

на

финансов инженеринг при възможност.
Г-н Иван Бойков обърна внимание, съществува риск, свързан
административен капацитет на общините за реализирането на проекти.

о

програми има проблеми и то основно в строителните nроекти. Тряб а
обърне повече внимание на този риск, за да няма налагане на плоски ф н
корекции и други корективни мерки. Този проблем трябва да бъде
рамките на предстоящата година.
Г-жа Деница Николова каза, че по отношение на коментара на Мин•..,...·n.::�...."
на културата, предвид предстоящите преговори по 2 от приоритетните о
проведе допълнително заседание на тематичната работна група, на

на

практика ще се реши всичко, което стои като отворени теми и взем н

на

решение

в

тази

посока

може

да

бъде

валидирано

през

Работн

Коментарите биха могли да се обсъдят в рамките на групата.
По отношение на административния капацитет е отчетена необхо и
от подобряването му на ниво градове и всички бенефициенти по прог
тази връзка при стартиране изпълнението на програмата, желанието

а

ОПРР е да направи всичко възможно още през първата година да се п
административният

капацитет

по

начин,

по

който

да

бъде

гар н

удовлетворяването и на изисквания и правила за отчитане на програми е
защото

има

изменения

свързани

с

електронно

управление

на

п о

електронно отчитане и електронно подаване. Административният капа 1 и

бъде

подобрен

на

ниво,

което

ще

дава

увереност

на

УО,

ч

бенефициентите изпълняват проектите, те спазват контролите, норм
уредба и изискванията за изпълнение на проектите.
на

Г-жа Цвета Наньова посочи, че одобрява обръщането на вни
финансовите инструменти. Вероятно поради скромния опит, който има
ни в

използването на тези инструменти,

т

или заради не особено

резултати в предния програмен период, има бягство от тази тема. Тенд
Европейския

съюз

са

свързани

със

инструменти или ако не цялостната им

замяна

на

грантовете

с

ф н
на

замяна, то поне да се върви п

комбинацията. Само по този начин може да се мащабират процесите, а т

ще

даде един добър шанс за разширяване на възможностите и за д с

ДО

допълнително финансиране. Например, новосъздадения фонд ЮНКЕР о
разчита на финансовите механизми. Г-жа Наньова каза, че приветсте
п оцесът да ета ти а още в началото на 2015 г., като дис

сия по тема а
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най-удачните финансови механизми. В Европейския съюз вече има натр п � рпит
01 1�та в
и би могла да се използва информация, която да се адаптира към
България, така че да се намерят възможните механизми, които биха да1 и о:::тъп
до допълнителни финансови ресурси. Започвайки дискусията в още в нс::lчалото
на 2015 г. може да бъде получен един добър резултат и добри ф..1н $н:::ови
1 11чни
инструменти, които действително ще имат потенциал да привличат
средства от Европейския съюз. В допълнение частният бизнес 1�е ,11 оже
пълноценно да се включи в едни публично-частни партньорства в1:� � сички
направления, в които е предвидено да работят финансовите механизми.
Г-жа Деница Николова каза, че ще разчита неправителстаените орг�ь �·щии
да имат активно отношение към целия процес. Правилното структур �р ��� на
финансовите инструменти е най- важната част за успешната реал з �� я и
усвояването на средства. От натрупания опит вече се знае колко врем� Гt ема
целият процес по структурирането и това е причината максимално ранс � � се
стартира. През предния програмен период финансовите инструNet и се
структурираха в продължение на година и половина, но към момента оЕ -te е
допустим срок. Г-жа Деница Николова каза, че ще се направи всичко въз�пе :..о за
ускоряване на процеса от гледна точка на това да се вземе максимал о ,1: рзо,
ефективно и адекватно решение по отношение на финансовите инстру "е , за
да може да се върви в правилната посока до момента, в който ресурсът1ше � ъде
достъпен на ниво проекти.

ycJ
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Обсъждане и приемане на Вътрешните правила за работа на Kq� ГЕта
за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж"2014- 2 �2
r

По следващата точка от дневния ред, "Обсъждане и прие�c:r�е на
вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОпЕpr. Jj�вна
програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.", г-жа Деница Николова даре tнr�ата
1r
на г-н Иван Попов.

Г-н Иван Попов каза, че основните цели и задачи на Ком т 'С за
наблюдение са свързани с това, че той разглежда и одобрява мето�рr г я и
я
и
ив т
оп
д
п
и
о
1 �
е
е яз
т
на процедури на директно предоставяне; разглежда изпълнен �е � на
оперативната програма и следи за напредъка; разглежда и одобрява .....с ишни
доклади и Окончателния доклад за изпълнението; обсъжда и инфо� м ��� за
напредъка в изпълнението на приложените предварителни условия, ко1 т< 1 Н� са
изпълнени; разглежда информация по отношение на годишните к >Н� )( лни
доклади, изготвени в Одитиращия орган; разглежда информс ц�
от
Сертифициращия орган за финансовото изпълнение на програмата. Разл: v·Шото
спрямо предходния период е, че Националната комуникационна стратегиА
бща
за всички оперативни програми и тя се съгласува от Комитетите за набл :>,cl eн ..1е и
се одобрява от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньо с jc. По
отделните оперативни програми се разработват Годишни планове за МЕр те за
информация и комуникация, като Комитетът ги разглежда и обсъжда. К �N ���тът
за наблюдение също така разглежда информация за одобрени големи гре ll<iГИ и
одобрява предложенията за изменение на оперативната програма. KoN и "Еlт·� за
наблюдение има ключови функции по отношение изпълнението на фин :11- р1�ите
инструменти, като следи за напредъка им и получава информ:JL 1Я за
предварителната им оценка. Комитетът за наблюдение има фу1-1KL 111 по
наблюдение на хоризонталните политики, като устойчиво развитие, р:�в�-t��тво
се
между половете, недискриминация. Г-н Попов каза, че Комитп

������:�; :� �� ��� �� :���:�� ����� :: ;������ �� � ;����: � �;>���

�
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председателства от Ръководителя на УО на ОПРР. Председателят орг н
ръководи дейността на комитета, определя дневния ред, насрочва засе а
ръководи

работата

на

комитета,

ръководи

дейността

на

секр т

представлява комитета пред други лица и организации, доклада резул а
изпълнението на програма пред Комитета за наблюдение на Споразум н
партньорство.

Заместник-председател на Комитетът е Главният дир

Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие".

на

При отс с

на

Председателя той се замества от заместник-председателят, а в слу а
двамата нямат възможност да присъстват на заседанието, се опред л
който да води заседанието.
Работата на Комитета за наблюдение се подпомага от Секретари
функции изпълнява Главна дирекция "Програмиране на регионалното
която

е

определена

за

УО

на

Програмата.

Секретариатът

изготв

документи и материали, представя ги на членовете на Комитета, осъ
подготовката на заседанията, изготвя протоколите от заседанията, п
Председателя при осъществяване на неговите функции, съхранява до
на комитета подготвя и изпраща в Комитета за наблюдение на Спораз
за

партньорство

информация

за

изпълнение

на

програмата

и

предприемането на мерки за публичността на работата на комитета.
Г-н Попов каза, че Комитета за наблюдение се свиква най-малко
годишно, но могат да бъдат свикани и извънредни заседания по иниц

на

една трета от членовете на Комитета или по предложение на ЕК. Преде
на

Комитета

информира

писмено

членовете

за

датата

на

пред т

заседание и неговия дневен ред най-малко 15 дни преди самото засед н
извънредни случаи Председателят може да осведоми членовете и в
срок. Членовете на Комитета могат да правят предложения за точки о
ред, които се гласуват от Комитета в началото на заседанието. Председ т
Комитета може да покани за участие в заседанията и експерти, кои о
членове на комитета, когато се обсъждат специфични въпроси от дне н
Материалите и документите се считат за конфиденциални до приклю в
заседанието, освен ако не е указано друго.
По време на всяко заседание се води протокол, който се изп
членовете на Комитета в рамките на 15 дни след заседанието. Членов

1

възможност да дадат коментари до 5 работни дни, а цялата проц д
съгласуване трябва да приключи до ЗО работни дни след заседани т
протоколът се подписва от Председателя и заместник-председателя.
Г-н Попов каза, че работният език на заседанията е български. Ре

на
до
по

1

по които следва да се предприемат действия се изпращат до чле о
рамките на 5 работни дни след съответното заседание.
За редовни се считат тези заседания, на които присъстват п

от

половината членове на комитета или техните заместници с право н

, а

заседанията са закрити. По принцип решенията се вземат с общо съг
тогава когато е невъзможно да

се

постигне такова, решенията се

мнозинство от две трети, като гласуването се извършва явно. Когато се
писмена процедура решенията се вземат с мнозинство от две трети от ч е
с право на глас. Срокът за провеждане на писмената процедура за непри
вземане на решение е 5 работни дни. В случай, че не е получено отр ц
становище или няма отговор, предложението се счита за одобрено. Г н
каза, че при необходимост и с решение на Комитета могат да бъдат съз
постоянни и временни подкомитети по специфични текущи въпроси. Чле о
комитета могат да съгласуват становищата си с национално предст в
о ганизации на хо а с

в еждания и с академичната общност.

1 1

111
1
Г-жа Деница Николова благодари за направената презентация и р ��IV ожи
да бъде взето решение, с което Комитетът за наблюдение одобрява пр 1е�а�ето
на Вътрешни правила за работа.
По направеното предложение нямаше коментари и бележки и п ееше
прието единодушно.
Взети решения:

1

�·rc: на
Комитета за наблюдение одобрява Вътрешни правила за ре: б J
Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж"20 4 �020
г.
Решение

·

Обсъждане и

приемане

на

Кодекс на

поведение на

членс в 11·1!

на

к'r: 014-

Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в расте
2020

г.

По следваща точка от дневни ред, "Обсъждане и приемане на �ос k:: на
ама
поведение на членовете на Комитета за наблюдение на Оперативна р
"Региони в растеЖ'2014- 2020 г." г-жа Деница Николова даде думата на г
L ван

��
1

Попов.
Г-н Иван Попов каза, че Кодекса за поведение най-общо m 1 �J�еля
основните принципи, които трябва да се спазват от членовете на tо �1ета.
Първият принцип е законност, т.е. че членовете се ръководят от а ��а и
противодействат на корупционни и други незаконни дейности. Вторият пр� ц�п е
безкористност, т.е. комитета действа в обществения интерес и при на rlfl n'p на
частни интереси по отношение дейността в Комитета за наблюден11 е ГЕ се
декларират. Следващият принцип е безпристрастност и независимос т.е.
членовете на комитета не следва да се влияят от външни фактори. Друг п 11 цип
е обективност, т.е. решенията се вземат единствено по същ�:'"'' J на
разглежданите въпроси. Публичността е друг принцип.
Протоколите от заседанията Комитета за наблюдение се публ��в�- на
страницата на УО и на Единния информационен портал за фондове1� 1r ЕС.
Официалното становище на Комитета за наблюдение по разглежданите в ri�OCИ
се изразява пред средствата за масово осведомяване от председател� n� от
упълномощено от него лице. Членовете и наблюдателите на Ком т� rc: за
наблюдение не могат да изказват свое лично мнение като официална пез�lt иR на
комитета. Друг принцип е отговорност и професионално поведение и т ;�; се
отнася и за бивши членове, които следва да не злоупотребяват с инфорlмс: 1�ята,
с която са разполагали по време на изпълнение на техните задъrж1 t� я в
комитета. Последните принципи са политическа неутралност и личен пр tмjeр Г-н
Попов каза, че всички тези основни принципи трябва да бъдат спазваНL �� >аза
Кодекса на поведение.
Г-жа Деница Николова благодари за направената презентация и г PE·r�r ожи
да бъде взето решение, с което Комитетът за наблюдение одобрява прL е iJJ���ето
на Кодекс на поведение на членовете на Комитета за наблюдение.
По направеното предложение нямаше коментари и бележки и ra IР�ше
прието единодушно.

11

Взети решения:
Решение 2

Комитета за наблюдение одобрява Кодекс на поведение на чле• о�� е на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж"2Q� .! 2020
г.
Разглеждане и одобряване на Индикативна годишна работна роr1�ама
за 2015 г.

е

р

�':пu�:� ::�С:Uн: ���о�:а��;�::а :::юrs :.:��:Я�� :ас�е �����1 : �� о ::
грантовото финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 20 � 4 �020
г. г-жа Деница Николова даде думата на г-жа Мария Станевска, началt и J дел
lр
д

Индu

0

г

н

8

"Изпълнение на програмните приоритети".
Г-жа Мария Станевска каза, че с ПМС 107 от 20014 г. на Министер к сrьвет
се урежда реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Пl е !·фвия
програмен период. На 15.09.2014 г. УО на ОПРР обяви на интернет стра и 1· а си
проекта на индикативни годишни работни програми за 2014 г. и 201
като
крайният срок за коментари от заинтересованите страни е бил 15.10.� О
. В
рамките на срока е постъпило едно становище от Централното коорди �al•l11.1 "'�нно
звено, с което е препоръчано преди да се постигнат договорености с F < по
отношение обхвата и конкретните бенефициенти по всички приоритетн� �� , да
се преосмисли обявяването на предстоящите схеми през 2014 г. и 2015 1., о лед
да не се допусне финансиране на определени проекти, които в после� с IИ� да
бъдат финансирани изцяло с национални средства, поради еее!- "' лна
недопустимост на съответните разходи. В тази връзка УО п:>el�а:>оти
Индикативната годишна работна програма за 2015 г. като схемите предЕ и1 �..и за
2014 г. са изместени в програмата за 2015 г. По този начин през 2 )1 . се
планира да бъдат обявени четири схеми за предоставяне на безв рЗ �щна
финансова помощ, като общият размер на помощта възлиза на 1,700 м 11• лв.,
което е близо 57 % от бюджета на оперативната програма. По то�и Н�чин
договарянето по програмата се планира да стартира още през 2)1 г. с
обявяването на такива схеми за безвъзмездна финансова помощ, на кс. iir'P на
един по-ранен етап е създадена голяма проектна готовнс т �ред
бенефициентите. Индикативната годишна работна програма е съглас1�z със
Съвета за координация и управление на средствата от ЕС и след одобрЕ �е от
Комитета за наблюдение ще бъде обявена на интернет стран11 ц< а на
програмата. Г-жа Станевска каза, че първата схема по Приерите �с , с с 1
"Устойчиво и интегрирано градско развитие" се планира да бъде обяве�а �)ема
наречена "Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие' р�а е
���ско
схемата, която е свързана с реализацията на интегрираните планове з
възстановяване и развитие. Конкретни бенефициенти по схемата са 39-т с 1u�ини
на градовете от трето ниво съгласно Националната концепция за простра!- �ено
развитие. Общият размер на схемата възлиза на 1,075 млн. лв., ка о у са
обхванати дейностите, които ще бъдат финансирани с безвъзмездна ф �н -t� ова
помощ, т.е. в областите на образователна, културна и социална инфрас р пура,
включително социални жилища за маргинализирани групи; обновяване, ене йна
ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни изто� н ��� в
административни сгради на държавната и общинската админ11 с ·� ация;

1�

:I

]

1

подобряване на градската среда; зони с потенциал за икономическо р
мултимодална градска мобилност. Индикативната дата за обявяване н
е 12.05.2015 г., като крайният срок за подаване на проекти зависи от п о
готовност на конкретните бенефициенти. Г-жа Станевска каза, че и ч
схеми, които се планира да бъдат обявени през 2015 г., ще се изпълн
процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова пом
1
идентифициране не е установено да попадат в режима на държавнит
но в съответствие с ПМС N2107 от 20014 г. съответните насоки за канди а
ще бъдат съгласувани предварително с Министерство на финансите.
са разписват примерните допустими дейности, както и детайлните
дейности и те ще бъдат разписани в съответните насоки за кандидатсте н
Следващата схема е по Приоритетна ос 3 "Регионална обра
инфраструктура".
г.

30.03.2015

Тя е планирано да бъде обявена на по-ранен е

Тази

схема

ще

подкрепи

инвестиции

в

образа а

инфраструктура на територията на цялата страна, съгласно Метод л
приоритизиране на образователната инфраструктура, одобрена от Ми

�

]
на образованието и науката. Схемата обхваща училища, които са рег �
национално значение. В тази връзка допустимите кандидати са разд

с

1

компонента. По отношение професионалните училища това са Минист р
образованието и науката, Министерство на земеделието и храните и
Вторият компонент са специални училища и обслужващи звена, като ко к
бенефициенти са Министерство на образованието и общини. Третият к
са спортни училища с конкретни бенефициенти Министерство на мл"'.I-U'�I'
спорта и общини. Четвъртият компонент са училища по изкуства и
конкретен бенефициент Министерство на културата. Дейностите по с
свързани

с

общински

училища,

Включват

се

ефективност,

цялостно
мерки

обновяване,

включително
за

ремонт

на

реконструкция

на дъ ж

прилежащото дворно място и об

енергийна

осигуряване

и

ефективност,

достъпна

обследвания

архитектурна

среда,

за
като

ч

предвидените стротелно-монтажни работи и не на последно място - д
дейности са доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за тез
Тази схема е само за държавни и общински училища, а отделно ще бъд
схема за висшите учебни заведения. Размерът на схемата е 181 млн. лв.
Третата схема, която се планира да бъде обявена е по Приорит т
..
Регионална пътна инфраструктура. Това е схемата с конкретен бен"' ....�о:•�-'1'"'

Агенция

"Пътна

инфраструктура".

Схемата

е

насочена

към

стра т

реконструкция и рехабилитация на първокласна и второкласна път
извън Трансевропейската транспортна мрежа, както и на третокласн
чрез пряка връзка и достъп до TEN-Т мрежата. Общият размер на
възлиза на 380 млн. лв., а крайният срок е в зависимост от проектната ...v-.��'"'""'u
на бенефициента.
Последната планирана за обявяване схема е по линия на Приорит т
"Техническа помощ". Предвижда се безвъзмездната финансова помо
предостави чрез бюджетна линия за УО на ОПРР. Ще се подпомагат

.Ll=···'"''-'

свързани с програмиране, управление, контрол и отчетността на опер
програма,

осигуряване на информация и публичност,

административния

както и укре в

капацитет на УО. Общият размер на бюджетна а

възлиза на 85 млн. лв. и дата на обявяване на схемата е 27.02.2015 г.
Г-жа Станевска каза, че след одобряване на оперативната пр г
възможно да настъпят някакви малки п омени в Индикативната годишн

с8
се

програма по отношение или уточняване на някои от детайлите или
размер на средствата.
Г-жа Деница Николова каза, че към настоящия момент тази Ин и
годишна работна програма е съобразена с националните правила и е
от Съвета за координация и управление на средствата от ЕС. В зави и
начина и времевата рамка на преговорния процес и неговото прикл
възможно в рамките на тази годишна програма да настъпят съответни и
които ще направят по формалния ред .
Г-жа Силвия Георгиева каза, че НСОРБ би искало, ако УО на ОПР

п

че е възможно и Комитетът за наблюдение вземе такова решение пре
срок по Приоритетна ос 1 да бъде изтеглен по-рано, т.к. колкото по-ран
подготовката на проектите и влязат в оценка, толкова по-рано ще с а
реалното изпълнение на програмата.
Г-жа Деница

Николова

каза,

че

в

зависимост

от

финализир

на

преговорите с ЕК, а УО полага всички усилия да приключат най-скоро
направи

всичко

възможно

максимално

рано

да

се

обявят

и

ех

кандидатстване, така че градовете които имат интегрирани планове з
възстановяване и развитие и разработени инвестиционни проекти
поканени, оценени и да се стартира реалното изпълнение.
Г-жа Маргарита Борисова каза, че през новия програмен пер о ,
реформата на правилата по държавните помощи на европейско ниво, к
от документи се разглеждат не само насоките за кандидатстване,
документи които имат за цел за гарантират осигуряване на съответстаи
на схемите, а до нива на всеки индивидуален проект. Това означав ,
насоките за кандидатстване следва да бъдат приложени всички съп
документи,

съобразно които се извършва о

в т.ч. и документите,

у

подбора на проектите. В случай, че попаднат в правилата на държавнит
те

се изпращат

заедно в

пакет

към

Министерство на финансите

изключително важно от гл.т. на Приоритетна ос 1, където мерките
идентифицирани, че на пръв прочит те могат да попаднат в обхвата н
на новия общ регламент за групово освобождаване.
Г-жа Деница Николова каза, че направеният коментар ще бъд
предвид и ще бъде направено всичко възможно да се осигури съответе в
насоките

за

кандидатстване

и

на

пакета

мерки,

които

ще

се

из

съобразно изискванията за държавни помощи.
Г-жа Деница Николова предложи да се вземе решение, с което да
проекта на Индикативна годишна работна програма за 2015 г., кат
направи всичко възможно, където може да се съкратят сроковете за обя
схемите за финансиране.

Взети решения:
Решение 3

Комитета

за

наблюдение

одобрява

Индикативната

годишна

р

програма за 2015 г.
Г-жа Деница Николова каза, че в допълнение на разгледана Инд к
годишна работна програма би искала да информира членовете на Ко и

за

наблюдение

на

за едно

ешение на

УО по отношение на

азп еде

средствата по техническа помощ. В рамките на техническа помощ в 1 н� и има
компонент, които е съпътстващ помощта и е предоставен в пo�"._,lt:ll:a на
бенефициентите за укрепване на техния капацитет. УО счита, че опред 1�Е ният
ресурс по техническа помощ в подкрепа на бенефициентите, може l-г бъде
предоставен под формата на бюджетни линии, но само при услови� � има
конкретен анализ на нуждите, който да дефинира ясно спецификата на п >.� �репа
на капацитета на бенефициентите. При отчитането на проектите за, f ! новия
програмен период ще има нова методика и начин на отчитане о lд . . на
възможностите за електронно отчитане. За УО е важно в рамките нс: r ·� вата
година на изпълнение на проектите и старта на периода на изпълне ие на
програмата, капацитетът на бенефициентите да бъде укрепен по начин п •ойто
те да отговарят на изискванията, които има и регламента към изпълнЕ н 1 �,о на
проектите и по отношение на контролите, които УО счита, че са необх рд�fЛ�. В
тази връзка, съгласно методики и критерии УО ще определи възм
т, в
рамките на която бенефициенти ще могат да се възползват от тех и� �с ката
помощ на програмата.
Г-жа Лилия Макавеева попита кой ще направи предварителната �ц�'il а за
нуждите на бенефициентите за повишаване на определени техни потрееrнл1, �·
Г-жа Деница Николова каза, че е необходимо бенефициентите �а lц�нят
своя капацитет и да представят анализ на нуждите съобразно, който УО б1J �ргъл
да предостави техническа помощ на ниво бенефициент, но само за спЕ ц� р 11чни
нужди, които отговарят на изискванията на УО от гл.т. на внедр в� IE на
правилните системи за управление и контрол.
Г-жа Лилия Макавеева попита допустимо ли е за финансиране, дЕ й � �< т по
осъществяване на добър консултативен процес със заинтересованите стр� ни на
местно ниво, с цел по-добро планиране на проекти.
Г-жа Деница Николова отговори, че ще бъдат дадени допълващи у�;�З;�ния
по отношение на посоката и целите, за които би могла да се и�lr оnзва
предоставената помощ. Към момента необходимостта на ниво под )б,!,А �ане
капацитета на бенефициентите е в посока внедряване на качествени CL с ·Е Nи за
управление и контрол, които подсигуряват процеса по изпълнение на про�к1� · е.
Г-жа Силвия Георгиева благодари на УО от името на НСОРБ :� �ази
инициатива, т.к. в този програмен периоди още в самото начало УО о ���ява
необходимостта да се инвестира не само в капацитета на самия УО, н'г � на
неговите бенефициенти. Тя увери членовете на Комитета за наблюдение, �IE лед
седем години опит общините вече имат достатъчно трезва преценка за 1 и� ���те в
собствения си капацитет, която ще бъде предоставена на УО. Сб�и 'iите
непрекъснато се учат от грешките си и вече правят добри тръжни докуме �т:1 �� и, а
изпълнителните подават все по-качествени оферти.
Г-жа Деница Николова изрази надежда, че с общи усилия сист mi•r·� за
управление и контрол на ниво бенефициент ще бъдат подобрени, така �е �О да
се налага да прави все по-малко контроли. Това е процес, който има lсв�>ята
времева рамка и няма да се случи днес или утре, но постепенно ;ЦЕ , � ъде
постигната общата цел, като се отчита че изпълнението реално са осъ �е� ява
от бенефициента и УО ще прави своите контроли от гл. т. подсигур в:.1 �Е на
правилното отчитане на проектите.

\

Представяне на Национална комуникационна стратегия за
период 2014-2020 r.
1

npor�1амен

1111

По

следваща

точка

от

дневния

ред,

"Представяне

на

На

комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. ", г-ж
Николова каза, че стратегията е приета съвсем скоро и в тази връзка з
важно членовете на Комитета за наблюдение да бъдат информиран
комуникационната стратегия, която ще се следва от УО по отношение н
за информация и публичност при изпълнението на настоящата оп
програма. Тя даде думата на г-н Иван Попов.
Г-н

Иван

структурните

Попов

и

каза,

че

във

инвестиционните

връзка

с

фондове

по-добрата

и

коорди

включването

им

�\
в

Споразумение за партньорство, е разработена обща Национална комуни а
стратегия за програмен период 2014-2020 г., която обхваща програмите
1
в Споразумението за партньорство. Тя е разработена от междувед
работна

група,

преминала е през обществени консултации чрез Е

информационен портал на фондовете и предстои нейното одобрение от

о

за наблюдение на Споразумението за партньорство, съгласувано с коми е
всички оперативни програми, включени в него. Общите цели на комуника и
стратегия са насочени към популяризиране на ролята на ЕС, информ
възможностите

за финансиране на програмите,

осигуряване на ма с

прозрачност в процеса на изпълнение, изграждане и поддържане н
обществено

доверие

Споразумението

към

за

процесите

партньорство

по

и

изпълнение

програмите.

и

управл н

Чрез

Наци н

комуникационна стратегия трябва да се повиши информираността на
групи

за

визията

и

приоритетите

на

Споразумението

за

е

партньор т

бенефициентите относно възможностите предоставяни от Общността, к
се реализира общественото признание за ролята на ЕС за развитие на р г
Специфичните

цели

популяризиране

на

на

комуникационната

оперативните

програми,

стратегия

са

осигуряване

на

ма с

публичност и прозрачност в процеса на управление и изпълнение на пр г
информиране
финансиране,

на

потенциалните

повишаване

бенефициенти

информираността

бенефициентите при изпълнение на

за
и

компетентнос

проекти и насърчаване на учас и

всички заинтересовани страни в процеса на изпълнение на Споразуме
партньорство и програмите. Те могат да бъдат постигнати чрез достиг н
различни аудитории с широка гама от актуални мерки.

Г-н Попов к

Националната комуникационна стратегия определя рамката за стра
комуникация за програмен период 2014-2020 г. на програмите. В изпъл е
стратегията УО на ОПРР ще отговаря за изпълнение на мерките по инфо
комуникация на ниво програма. УО разработва Годишен план за дей т
осъществяване на конкретни информационни и комуникационни дейност
ще

бъдат

застъпени

и

използвани

комуникационни

дейности

и

съобразени с подходящите начини за достигане до съответната цел в
група. Ще се поддържа препратка от уебсайта на програмата към п б
модул на ИСУН и ще се популяризират възможностите за финанс р
новооткрити процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ. В таз
задължение на УО е в началото на всяка календарна година да изготвя
план за действие в изпълнение на комуникационната стратегия. Той по л
одобрение от Ръководителят на УО и се представя на членовете на Ко и
наблюдение.

Националната

комуникационна

стратегия

ще

подл

актуализация при промяна в някои от целевите групи или под-групи, п о
обсега,

акцентите

изпълнението

или

на ин

дейностите

по

съответната

програма,

о мационните и ком никацианните

закъо

дейности,

на
на

неефективност или при необходимост от пренастройването й веле
неочаквани непрогнозируеми събития. Актуализацията на стратегията м
инициира от Централния координационен офис, включително след коне л
в

диалог

с

професионалните

организации

областта

в

на

комун к

проучванията, медиите. Процесът на комуникация и публичност се явяв

1

политика, която трябва да допринесе за по-широката разпознаваемос
подкрепата, която той осъществява. В индикативния бюджет за изпъ
мерките за информация и комуникация на Оперативна програма

�

н.

"�

растеж" 2014 - 2020 г. са предвидени близо 1 О млн.евро за осъществя а
тези мерки.

Закриване на заседанието на КН на ОПРР - заключителни елов
Деница Николова
Г-жа Деница Николова благодари на членовете на Комитета за на л
за участието в заседанието и изрази надежда за бъдеща добра комуни а
подчерта, че се надява следващото заседание на Комитета за наблю
започне позитивно с одобрена оперативна програма, предвид че това е п
в която работи УО. Тя увери, че ще бъде направено всичко възможно
не бъде нулева за бенефициентите по програмата.

УТВЪРДИЛ:

ДЕНИЦА НИКОЛОВА,
Председател на КН на ОПРР,
Ръководител на УО на ОПРР и
Заместник-министър на регион
развит е
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РАДОСТИНАМ ХАЙЛОВА,
Заместник-председател на КН н
Заместник-ръководител на УО н
и и.д. главен директор на
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