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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
2017 година (изменение м.август 2017 г.)

№ Наименование
Цели на
Начин на Извър- Общ размер на
на
предоставяната провеждане шване
БФП по
процедурата
БФП по
на
на
процедурата
процедурата процедурата предва
(в лв.)
съгласно чл.2 риот ПМС № телен
162 от 2016 г. подбор
на
концеп
ции за
проект
ни
предло
жения

1

Регионална
здравна
инфраструктура

Подобрен
достъп до
спешна
медицинска
помощ с
възможности
за спешна
диагностика,
лечение и
наблюдение
до 24 ч.

Процедура
за
директно
предоставяне на
БФП

НЕ

163 502 132,68

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности 1

Категории
допустими
разходи

МаксимаДата на Краен срок Представлява ли
Размер на БФП за
лен
обявяване
за
процедурата/ част
проект (в лв.)
% на съна
подаване
от нея:
финанси- процедурата
на
дърмини- мини- максимален
ране
проектни жавна
мална мален
предложе- помощ
помощ
ния

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“
Министер- - Подпомагане на
− разходи за
85%
ство на
спешните отделения
СМР
ЕФРР
здравеопаз- в областните
− разходи за
ването
многопрофилни
обследвания за
15%
болници да развият
енергийна
НФ
капацитет за оказване
ефективност и
на спешна
конструктивни
медицинска помощ
обследвания и
- Строителство,
технически
реконструкция,
паспорти на
ремонт, оборудване и
съществуващи

декември
2017 г.

В
*
зависимо Предст от
стои да
проектна бъде
та
уточготовнос нено в
т на
процеса
конкретн
на
ият
съглабенефиц суване
иент
с МФ

НЕ

НП3

163 502 132,
68

1

Изчерпателен списък на допустимите дейности ще бъде посочен в Насоките за кандидатстване.
Наредба № 4 за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
3
Тъй като общият ресурс по ПО 4 е над 50 млн. евро и вземайки предвид факта, че конкретен бенефициент е Министерството на здравеопазването, се предвижда модернизацията на системата за
спешна медицинска помощ да се извърши с един голям проект в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
4
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Намаляване на
броя
хоспитализаци
и в здравната
система

обзавеждане
Центровете за
спешна медицинска
помощ (ЦСМП) и
техните филиали
-Закупуване на
съвременни
санитарни превозни
средства
-Техническа
подкрепа,
консултации,
проучвания, анализи,
изследвания и друг
външен експертен
опит в подкрепа на
изпълнението на
големия проект и на
имащите отношение
критерии на
предварително
условие 9.3 и
осигуряване на
усточйивост на
инвестициите.

сгради
− разходи за
проектиране и
авторски
надзор
− разходи за
строителен
надзор и
оценка на
съответствието
− разходи за
въвеждане в
експлоатация
− разходи за
закупуване на
специализиран
и автомобили
(линейки)
− разходи за
оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация
− разходи за
консултантски
услуги
(техническа
подкрепа)

по реда
на
Наредба № 4
от 22
юли
2016 г.2

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“
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Подкрепа за Подобряване Процедура
2 деинституци
на
за
онализация регионалната
директно
на грижите
социална
предостаза деца
инфраструквяне на
тура за
БФП
деинституционализация
на грижите за
деца в
съответствие с
Националната
стратегия
„Визия за
деинституцио
нализация на
децата в
Република
България“ с
хоризонт 2025
и
Актуализиран
ия план за
действие за
изпълнението
й.

4

НЕ

58 095 000,00

Конкретните
- Конкретните
бенефицидейности ще бъдат
енти ще
посочени в Насоките
бъдат
за кандидатстване
определени
след приемане на
в Насоките актуализирания План
за кандидатза действие към
стване в
Националната
съответстви
стратегия „Визия за
е с Картата деинституционализац
на услугите
ия на децата в
за подкрепа
Република
в общността
България“, Картата
и в семейна
на услугите за
среда и
подкрепа в
Картата на
общността и в
резидентнисемейна среда и
те услуги
Картата на
резидентните услуги.

− разходи за
СМР
− разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващит
е сгради
− разходи за
проектиране и
авторски
надзор
− разходи за
строителен
надзор и
оценка на
съответствието
− разходи за
оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация

85%
ЕФРР
15%
НФ

май
2017 г.

1-ви срок
- август
2017 г.
и 2-ри
срок ноември
2017 г.

НП

НЕ

НП

*4
За всеки
конкретен
бенефициент
ще бъде
определен
максимален
размер на
БФП в
съответствие
с Картата на
услугите за
подкрепа в
общността и
в семейна
среда и
Картата на
резидентнит
е услуги

За всеки конкретен бенефициенти ще бъде определен максимален размер на БФП в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
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