
Съвместно заседание 
на Регионалния съвет за развитие 

и на Регионалния координационен комитет 
в Североизточен район

4 октомври 2016 г., гр. Шумен

Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС,

на територията на Североизточен район
през първото шестмесечие на 2016 г. 

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
договорените 

средства
01.01-30.06. 2016г. 

(лв.)

Приоритетна ос 8: 
Техническа помощ

Процедура 
BG16RFOP001-8.001:
„Бюджетна линия за 
39 общини – 
бенефициенти по
приоритетна ос 1 на 
ОПРР 2014-2020"

Варна - 0 0,00    
Добрич - 1 150 161,40
Търговище -1 95 538,00
Шумен -0 0,00    

СИР - 2 245 699,40

Общо по Приоритетна ос 8 в СИР  -         2 245 699,40
 Общо сключени договори по ОПРР  в СИР  - 2 
 По области: Варна  - 0,  Добрич – 1, Търговище – 1 и  Шумен -  0    
               

245 699,40

Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР:
Техническа помощ Проектите “Подкрепа за междинното звено и за управлението на 

инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ 
и „Бюджетна линия за община Търговище в качеството й на 
бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“  целят:
1. Обучение на служителите
2. Осигуряване на заплати за служители на непълен работен ден, 
включително на граждански или друг договор

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
договорените 

средства
01.01-30.06. 2016г. 

(лв.)
Приоритетна ос 2
Инвестиционен 
приоритет 2.2 
„Капацитет за 
растеж на МСП“
 

Подобряване на 
производствения 
капацитет в МСП

Варна - 29 23 064 517,94
Добрич - 10 7 529 573,18
Търговище - 5 3 418 098,97
Шумен - 13 8 985 484,40
СИР - 57 42 997 674,49

Общо по Приоритетна ос 2 в СИР  -           57 42 997 674,49

Общо сключени договори по ОПИК  в СИР   -     57 
По области:  Варна  -  29, Добрич – 10, Търговище – 5 и Шумен  - 13 
                  

42 997 674,49

Социално-икономическо въздействие на ОПИК в СИР:

Капацитет за растеж 
на МСП

Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния 
потенциал на българските МСП

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Оперативна програма  „Околна среда“ 2014-2020 г. 
на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
договорените средства
01.01-30.06. 2016г. (лв.)

Приоритетна ос 1 
"Води"

BG16M1OP002-1.005 
“Втора фаза на 
проекти за 
изграждане на ВиК 
инфраструктура, 
чието изпълнение е 
стартирало по ОПОС 
2007-2013 г.”

Варна - 1 28 658 890,06
Добрич - 1 4 898 642,95
Търговище - 0 0,00
Шумен – 1 9 812 748,29
СИР -3 43 370 281,30

Общо по Приоритетна ос 1  в СИР  -      3 43 370 281,30
Общо сключени договори по ОПОС  в СИР   -     3 
 По области: Варна  - 1, Добрич – 1, Търговище – 0 и Шумен -  1 
                   

43 370 281,30

Социално-икономическо въздействие на ОПОС в СИР:

Приоритетна ос 1 
"Води"

Подобряване на ВиК инфраструктурата и опазване на качеството на водите.
В проекта на община Шумен подобектите, които ще бъдат финансирани в 
рамките на II фаза са: ЛОТ 1: Изграждане на биологично стъпало с 
отстраняване на азот и фосфор за ПСОВ и ЛОТ 3: Изграждане на 
канализационна помпена станция (КПС) Дивдядово с напорен колектор.  

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие  
на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.

Приоритетна ос  Наименование
Процедура

Наименование

Брой договори в 
СИР и по 

области 01.01-
30.06. 2016г.

Обща стойност на  
договорените средства 01.01-30.06. 2016г. 

(лв.)

Приоритетна ос 1: "Подобряване на достъпа до 
заетост и качеството на работните места" 

Процедура: 
BG05M9OP001-
1.002 „Активни“

Варна -  5 1 676 737,55   

Добрич -  2 436 486,28   

Търговище -1 232 740,30   

Шумен -1 299 189,00   

СИР - 9 2 645 153,13   

Процедура: 
BG051PO001-
1.1.13-Ново 
работно място

Варна -  12 1 485 759,36   

Добрич -  0 0,00   

Търговище - 0 0,00   

Шумен - 2 306 260,00   

СИР - 14 1 792 019,36   

 Общо по Приоритетна ос 1: 23  4 437 172,49

Приоритетна ос 2: "Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване" 

Процедура: 
BG05M9OP001-
2.002 
"Независим 
живот"

Варна -  16 7 438 367,92
Добрич - 8  3 997 316,53
Търговище - 5 2 495 794,57
Шумен - 10 4 992 775,16   

СИР - 39 18 924 254,18   
Процедура: 
BG05M9OP001-
2.004 - Услуги за 
ранно детско 
развитие

Варна -  2 525 522,75   
Добрич -  0 0,00   
Търговище - 1 207 260,00   
Шумен - 0 0,00  

СИР – 3 732 782,75   
Общо по Приоритетна ос 2: 42   19 657 036,93   
Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР:
По области: Варна  - 35, Добрич – 10, Търговище-7 и  Шумен - 13 65 24 094 209,42

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.

Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР:

Приоритетна ос 1: 
„Подобряване на достъпа до 
заетост и качеството на 
работните места”

Основната цел на процедурата „Активни“ е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-
годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са 
регистрирани като безработни лица в АЗ. Тя е насочена към идентифициране и мотивиране за 
активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи 
дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. 
Процедурата «Ново работно място» цели да осигури предпоставки за създаване на устойчиви 
работни места за безработни и неактивни лица чрез комбинация от мерки за осигуряване на 
подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни 
стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата  поставя акцент върху 
интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното 
включване”

Процедурата «Независим живот» е с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 
цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на 
комплексните потребности, включително и здравни услуги, на хора с увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и 
бедността. От друга страна, операцията има за цел да предостави възможности за връщането на 
реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. По този начин се 
осигурява заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а също се дава  и възможност на 
хората с увреждания да избират желания и необходимия асистент и им вдъхва увереност за контрол 
на средата. Всеки човек с увреждане, съобразно нуждите си, може да ползва различни услуги, според 
необходимостта и вида помощ. 
Процедурата «Услуги за ранно детско развитие» цели превенция на социалното изключване, 
намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за 
дейности, насочени към социално включване и интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца 
до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи 
родители. Явява се продължение на Проекта за социално включване и основа за разработване на 
цялостна Стратегия за ранно детско развитие в България.

Секретариат на РСР в СИР, Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР 
и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Оперативна програма  „Добро управление“ 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016г. 

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  договорените средства
01.01-30.06. 2016г. (лв.)

Приоритетна ос 4 
„Техническа помощ за 
управлението на ЕСИФ ” 
(ПО4)

„Осигуряване функционирането на 
националната мрежа от 27 областни 
информационни центрове“

Варна-1 500 000,00
Добрич-1 299 245,36
Търговище - 1 314 995,00
Шумен – 1 314 942,00
СИР - 4 1 429 182,36

Общо по Приоритетна ос 4   в СИР  -  4 1 429 182,36

Общо сключени договори по ОПДУ в СИР -    4 
 По области:    Варна  - 1, Добрич – 1, Търговище – 1 и Шумен -   1                  

1 429 182,36

Социално-икономическо въздействие на ОПДУ в СИР:
Техническа помощ за 
управлението на ЕСИФ

Процедурата надгражда постигнатото чрез осигуряване функционирането на 27-те ОИЦ и цели да повиши 
информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които ЕС 
предоставя през програмен период 2014-2020. 
ОИЦ ще предоставят следните безплатни услуги: 
• Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението 
и изпълнението на ЕСИФ;
• Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по 
програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
• Организиране на събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (публични информационни 
събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните 
бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури; 
• Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ;
• Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за 
финансиране от ЕСИФ в България;
• Сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на ОП и работа с национални, регионални медии и 
други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие
 на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. 
на територията на СИР за периода 01.01-30.06. 2016 г.

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
договорените 

средства
01.01-30.06. 2016г. 

(лв.)

  Операция Тип 
3"Осигуряване на 
топъл обяд-2016"

Варна - 4 289 553,44

Добрич - 2 42 504,00

Търговище - 1 9 791,10

Шумен - 4 184 538,20

СИР - 11 526 386,74

Общо по Операция Тип 3  в СИР  -      11 526 386,74

Общо сключени договори по ОПХОМП  в СИР                       -     11 
 По области:   Варна  -     4,  Добрич – 2, Търговище – 1 и Шумен -   4  
                 

526 386,74

Социално-икономическо въздействие на ОПХОМП в СИР:

Операция Тип 
3"Осигуряване на 
топъл обяд-2016"

Предоставяне на първоначална базова подкрепа (осигуряване на топъл 
обяд) на 1049 най-уязвими граждани, засегнати от форми на крайна 
бедност. Разпределение на потребителите по общини в СИР: Вълчи дол 
- 120, Девня – 135, Аврен – 154, Дългопол – 100, Генерал Тошево – 90, 
Шабла – 35, Смядово – 150, Нови пазар – 50, Велики Преслав – 50, 
Венец – 120 и Антоново – 45.

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Програми за Европейско териториално сътрудничество за програмен период 2014-2020 г.
на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.
Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в СИР и по 
области 01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
договорените средства

01.01-30.06. 2016г. (евро)

Приоритетна ос 1 "Зелен 
регион"

Инвестиционен приоритет 2.1
„Подобряване на устойчивото 
използване на природното 
наследство, ресурсите и 
културното наследство "

Варна-0 0,00
Добрич-2 878 907,61     
Търговище - 0 0,00
Шумен – 0 0,00
СИР -2 878 907,61     

Общо по Приоритетна ос 1  в СИР  -      2 878 907,61     
Общо сключени договори по Програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния - България 2014-2020 в СИР                                                                                                -     
2 
По области:     Варна  -     0,  Добрич – 2, Търговище – 0 и  Шумен -   0                    

878 907,61евро  
(1 718968 лв.)     

Социално-икономическо въздействие на Програмата в СИР:
Приоритетна ос 1 "Зелен 
регион"

Проектът „Рекламиране на регионалното културно наследство в “3D-ARCH 3D“ ще подобри 
устойчивото използване на обекти на културното наследство в трансграничния регион.

Проектът „Благосклонна към наследството трансгранична икономика между Румъния и България“ 
ще подпомогне приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното и 
природно наследство чрез разработване на трансгранична стратегия за благоприятна към 
наследството бизнес среда и създаване на трансгранична рамка за подкрепа на бизнеса.

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Програми за Европейско териториално сътрудничество за програмен период 2014-2020
на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
на Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06.2016 г.
Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в СИР и 
по области 01.01-30.06. 

2016г.

Обща стойност на  договорените 
средства

01.01-30.06. 2016г. (евро)
Приоритетна ос 1 
"Научноизследователск
а дейност, технологично
развитие и 
иновации“ /НИДТРИ/

1.2 Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за 
регионално развитие,  по-специално  програмите  за  Инвестиции  за 
 растеж  и  работни места  и,  когато  е  уместно,  програмите  за  
ЕТС,  които  подпомагат предоставянето  на  иновации  от  
участници  в  регионалните  вериги  за иновации  в  области  н за  
„интелигентна  специализация“  и  възможности  за иновации

Варна-1 124 399,00     
Добрич-0 0,00
Търговище - 0 0,00
Шумен – 0 0,00
СИР -1 124 399,00     

Общо по Приоритетна ос 1  в СИР  - 1 124 399,00     
Приоритетна ос  2 
„Конкуренто-
способност на 
малките и
средни предприятия"

2.1 Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за 
регионално развитие,  по-специално  програмите  за  Инвестиции  за 
 растеж  и  работни места  и,  когато  е  уместно,  програмите  за  
ЕТС,  подпомагащи  МСП  във всички  етапи  от  техния  жизнен  
цикъл  с  цел  развиване  и  постигане  на растеж и включването им 
в областта на иновациите

Варна-1 252 154,00     
Добрич-0 0,00
Търговище - 0 0,00
Шумен – 0 0,00
СИР -1 252 154,00     

Общо по Приоритетна ос 2  в СИР  -      1 252 154,00     
Общо сключени договори по Програма за междурегионално сътрудничество  ИНТЕРРЕГ Европа  2014-2020 в СИР - 2  
                По области:   Варна  -     2,  Добрич – 0,  Търговище – 0 и Шумен -   0                    

376 553,00 евро 
(736 462 лв.)     

Социално-икономическо въздействие на Програмата в СИР:
Приоритетна ос 1
"Научноизследователск
а дейност, технологично
развитие и иновации“

Проектът „Доставка на иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството от типа „четворна спирала“ в регионалните 
иновационни вериги“ цели да стимулира прилагането на домашни грижи с иновативни решения чрез укрепване на сътрудничеството между 
участниците в регионалната иновационна система, използвайки подхода на сътрудничество от типа „четворна спирала“ (между 4-те партньора - 
правителство, бизнес, научни среди и гражданско общество).

Приоритетна ос 2 
„Конкуренто-
способност на МСП"

Проектът „Интернационализация на регионалните МСП“ се фокусира върху ролята на публичните власти в създаването на 
интернационализирани услуги, в подкрепа на конкурентоспособността на регионалните икономики. Той се основава на резултатите от научните 
изследвания и подчертава значението на регионалните партньорства от типа „четворна спирала“ за научни изследвания и проектиране на нови 
интернационализирани модели на политиките.

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие на 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
на територията на СИР за периода 01.01-30.06. 2016 г.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

има отворени мерки, но няма сключени договори  в СИР за първото полугодие на 2016 г.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

на територията на СИР за периода 01.01-30.06. 2016 г.

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за първото полугодие на 2016 г.

 няма информация.
Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД 
"СПРР и АТУ", МРРБ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  2014-2020 

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

 1. Договаряне и разплащане (в лева) към 30.06.2016 г. по ОПТТИ 2014-2020 г.:

Към 30.06.2016 г. по ОПТТИ са сключени/издадени 9 договора/заповеди за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ (БФП), в размер на 753 млн. евро евро или 42,5% от бюджета на програмата. 

На бенефициентите е изплатена БФП в размер на 126 353 268,21 лева (64 603 400,19 евро), което 
представлява 4,28%от бюджета на програмата без резерв. Изплатената БФП е с източници на 
финансиране, както следва: Кохезионен фонд (КФ– 21 956 618,25 лева – 0,74% от финансирането по 
фонда, Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – 85 443 659,72 лева – 2,90% от финансирането 
по фонда, национално съфинансиране – 18 952 990,24 лева – 0,64% от финансирането от държавния 
бюджет. 

Подаден е първият сертификат до НФ на стойност 116 730 563,73 лева  

 2. Общ физически напредък по програмата:

Подготвено е изменение на програмата. Предложените промени са съгласувани от Съвета за координация 
при управлението на средствата от ЕС с протокол № 2 от 16.10.2015 г. и от Комитета за наблюдение на 
ОПТТИ на 23.10.2015 г. Министерският съвет на Република България одобри проект на изменение на 
програмата (Протокол № 48 от 27.11.2015 г.). Изменението на ОПТТИ 2014-2020 г. беше изпратено на ЕК 
на 27.11.2015 г. и беше разгледано от службите на комисията, като поради ограниченото време за 
процедирането му не беше одобрено. В резултат на проведени допълнителни консултации с 
представители на ЕК, в проекта за изменение на ОПТТИ 2014-2020 г. бяха направени допълнителни 
промени, които бяха предложени за разглеждане от Съвета за координация при управлението на 
средствата от ЕС (официално писмо с наш № 03-00-189 от 14.03.2016 г.) и бяха одобрени на 31.03.2016 г.

За СИР се предвиждат  по:

Приоритетна ос 2 - Развитие на пътната инфраструктура по "основната" и "разширената" 
Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти

 = проект „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно море““  с бенефициент Агенция  
"Пътна инфраструктура “, сключен договор за БФП.

  и по 

Приоритетна ос 5 - Техническа помощ

 = проект „Проектиране и внедряване на Интегрирана информационна система (ИИС) за 
планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура”” с бенефициент 
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", сключен договор за БФП.

 

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



ВЕРИФИЦИРАНИ СРЕДСТВА 

Оперативна програма  „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 
на територията на СИР за периода 01.01-30.06. 2016 г.

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
договорените 

средства
01.01-30.06. 2016г. 

(лв.)
Приоритетна ос 1: 
Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие

Oперация 1.5. 
„Системи за устойчив 
градски транспорт“ 

Варна - 1 106 578 767,26
Добрич - 0 0,00
Търговище -0 0,00    
Шумен -0 0,00    

СИР - 1 106 578 767,26
Общо по Приоритетна ос 1в СИР  -      1 106 578 767,26

Общо сключени договори по ОПРР  в СИР                       -    1 
 По области:  Варна  - 1,  Добрич – 0, Търговище – 0 и Шумен - 0    
               

106 578 767,26

Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР:
Устойчиво и 
интегрирано 
градско развитие

По проекта “ Интегриран градски транспорт на Варна“ са осигурени: 
билетна система, BRT коридор, съоръжения за колоездене, ремонт на 
крайни спирки, мерки за подобряване на достъпността, предимства 
на МГОТ на кръстовищата и подобрения ПТБ. 

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



ВЕРИФИЦИРАНИ СРЕДСТВА 

ОП “Транспорт“ 2007-2013 г.
на територията на  СИР за периода 01.01-30.06. 2016 г.

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
верифицираните 

средства
01.01-30.06. 2016г. 

(лв.)

Приоритетна ос IV 
„Подобряване на 
условията за 
корабоплаване по 
морските и 
вътрешните водни 
пътища“

Процедура: 
BG161PO004-4.0.01 
Отворена процедура 
за директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ

Варна - 1 29 893 259,90

Добрич - 0 0.00

Търговище -0 0.00

Шумен - 0 0.00

СИР - 1 29 893 259,90

Общо по Приоритетна ос IV в СИР  -      1 29 893 259,90

Общо сключени договори по ОПТ в СИР                       -    1 
По области:  Варна  - 1, Добрич – 0, Търговище – 0 и Шумен - 0     
              

29 893 259,90

Социално-икономическо въздействие на ОПТ в СИР:

Управление на 
човешките ресурси

Подобряване на транспортните връзки чрез: система за управление 
на корабния трафик и информационно обслужване на морския 
транспорт (VTMIS), повишаване  на безопасността, сигурността и 
ефикасността на морския трафик и намаляване екологичните 
последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските 
пространства на България.

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



ВЕРИФИЦИРАНИ СРЕДСТВА

ОП „Административен капацитет ” 2007-2013 г.
на територията на СИР за периода 01.01-30.06. 2016 г.

Приоритетна ос  
Наименование

Процедура
Наименование

Брой договори в 
СИР и по области 
01.01-30.06. 2016г.

Обща стойност на  
верифицираните 

средства
01.01-30.06. 2016г. 

(лв.)

Приоритетна ос 2:  
„Управление на 
човешките ресурси”

2.2. „Компетентна и 
ефективна държавна 
администрация”

Варна - 7 621 037,18
Добрич - 4 365 242,28
Търговище -2 214 683,79
Шумен -3 160 327,20
СИР - 16 1 361 290,45

Общо по Приоритетна ос 2 в СИР  -      16 1 361 290,45
Общо сключени договори по ОПАК  в СИР                       -    16 
По области: Варна – 7, Добрич – 4, Търговище – 2 и  Шумен -   3
                   

1 361 290,45

Социално-икономическо въздействие на ОПАК в СИР:
Управление на 
човешките ресурси

1. Повишаване квалификацията на служителите от общините в СИР 
чрез обучения
2. Повишаване мотивацията на общинските служители за компетентно 
и резултатно изпълнение на задълженията

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В СИР 
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ, 

ЗА ПЕРИОДА 01.01-30.06. 2016 Г.

Програма
Брой договори в 

СИР 
01.01 - 30.06.2016 г.

Обща стойност на  договорените 
средства 01.01-30.06. 2016 г. 

/ в лева/

Оперативни програми 2014-2020    

Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 2 245 699,40    

Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. 57 42 997 674,49    

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 4 1 429 182,36    

Оперативна програма  „Околна среда“ 2014-2020 г. 3 43 370 281,30    

Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 г. 65 24 094 209,42    
Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане  по Фонда за европейско подпомагане на най- 
нуждаещите се лица 2014-2020 г. 11 526 387,74
Общо за ОП 142 112 663 434,71    

Програми за Европейско териториално сътрудничество 2014-2020    

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
Европа 2014-2020 г. 2 736 462,00    

Програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния - България 2014-2020 г. 2 1 718 968,00    
Общо по Програми за ЕТС 4 2 455 430,00    

ОБЩО ПО ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА  
2014-2020 г. 146 115 118 864,71

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



СПРАВКА ЗА ВЕРИФИЦИРАНИТЕ СРЕДСТВА В СИР
ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2007-2013 Г. 

ЗА ПЕРИОДА 01.01-30.06. 2016 Г.

Оперативни програми 
от периода 20007-2013

Брой договори 
в СИР през 
01.01-30.06. 

2016 г.

Обща стойност на 
верифицираните 

средства през 01.01-
30.06. 2016 г. в лева 

Оперативна програма  
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. 1 106 578 767,26    

Оперативна програма  
„Административен капацитет“ 2007-2013г. 16 1 361 290,45    

Оперативна програма  „Транспорт“ 2007-2013 г. 1 29 893 259,90    

ОБЩО: 18 137 833 317,61    

Секретариат на РСР в СИР, 
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", 
МРРБ



ОБОБЩЕНА СПРАВКА 
ПО ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА ПЕРИОДИТЕ 2007-2013 Г. И 2014-2020 Г. 

В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 
ПРЕЗ ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

Вид програма
Брой договори в 

СИР 
01.01-30.06. 2016 г.

Обща стойност 
01.01-30.06. 2016 г.  

  /в лева/

Оперативни програми  2007-2013 18 137 833 317,61    
Оперативни програми 2014-2020 142 112 663 434,71 

Програми за Европейско 
териториално сътрудничество 
2014-2020

4 2 455 430,00    

ОБЩО: 164 252 952 182,32    

Секретариат на РСР в СИР,
Отдел "СПКРР в СИР", ГД "СПРР и АТУ", МРРБ



Изпълнение и социално-икономическо въздействие 
 на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС 

на територията на Североизточен район през първото шестмесечие на 2016 г.

За контакти: 
9000 Варна, ул. “Бдин” №14 а, 

Тел: 052/802 201, 052/800881, 0884 66 26 87, 
E-mail: PNestorova@mrrb.government.bg
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