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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета1, и по-специално член 29, параграф 4 и член 96, параграф 10 от него,
след консултация с Европейската инвестиционна банка,
като има предвид, че:
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(1)

На 31 май 2014 г., България представи чрез електронната система за обмен на
данни на Комисията („SFC 2014“) оперативна програма „Региони в растеж“ за
подкрепа по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по
целта „Инвестиции за растеж и работни места“ в България.

(2)

Оперативната програма отговаря на условията, посочени в член 90, параграф 2,
първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(3)

Оперативната програма е изготвена от България в сътрудничество с
партньорите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и
Комисията.

(4)

В съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 Комисията направи
оценка на оперативната програма и представи коментари съгласно параграф 3 от
посочения член на 1 август 2014 г. България представи прередактираната си
оперативна програма на 9 юни 2015 г.

(5)

Комисията стигна до заключението, че оперативната програма допринася за
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за
постигането на икономическо, социално и териториално сближаване и е
съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС)

1

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
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№ 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета2 и със съдържанието на
Споразумението за партньорство с България, одобрено с Решение C(2014) 5582
на Комисията от 7 август 2014 г и изменено с Решение за изпълнение
C(2015) 1470 на Комисията от 9 март 2015.
(6)

Оперативната програма съдържа всички елементи, посочени в член 27,
параграфи 1—6 и член 96, параграфи 1—7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и е
изготвена в съответствие с образеца, установен в приложение I към Регламент за
изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията3.

(7)

По силата на член 76, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 настоящото
решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 84 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета4.
При все това е необходимо да се определят елементите, необходими за
поемането на съответни бюджетни задължения по отношение на оперативната
програма.

(8)

В съответствие с член 96, параграф 2, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 е необходимо за всяка година да се посочи размерът на общия
финансов бюджетен кредит, предвиден за подкрепата от ЕФРР и да се определят
сумите, свързани с резерва за изпълнение. Необходимо е също така да се посочи
размерът на общия финансов бюджетен кредит на подкрепата от ЕФРР и
националното съфинансиране за оперативната програма и да се определят
сумите, свързани с резерва за изпълнение за целия програмен период и за всяка
приоритетна ос. За приоритетните оси, които съчетават инвестиционни
приоритети от различни тематични цели, е необходимо да се уточни и размерът
на общия финансов бюджетен кредит от ЕФРР и на националното
съфинансиране за всяка от съответните тематични цели.

(9)

Съгласно член 120, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е
необходимо за всяка приоритетна ос да се определи ставката на съфинансиране
и да се посочи дали ставката на съфинансиране за приоритетната ос се прилага
за общите допустими разходи, включително публичните и частните разходи, или
за допустимите публични разходи.

(10)

Настоящото решение не засяга позицията на Комисията по отношение на
съответствието на всяка операция, подкрепена по линия на оперативната
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Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на
целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006
(OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за установяване
на правила съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, по отношение на образеца
на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и съгласно Регламент
(ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за
подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ по отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско
териториално сътрудничество“ (ОВ L 87, 22.3.2014 г., стр. 1).
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
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програма, с правилата за държавните помощи, приложими към момента на
отпускането на помощта.
(11)

В съответствие с член 96, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
елементите на оперативната програма, позоваване на които се съдържа в
параграф 2, първа алинея, буква a), буква б), подточки i)—v) и vii), буква в),
подточки i)—iv) и буква г), в параграф 3 и в параграф 6, буква б) от същия член,
следователно следва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
С настоящото се одобряват следните елементи на оперативната програма „Региони в
растеж“ за подкрепа по линия на ЕФРР по целта „Инвестиции за растеж и работни
места“ в България за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., представена в
окончателната ѝ редакция на 9 юни 2015 г.:
а)

обосновката за избора на тематични цели, на съответстващите им
инвестиционни приоритети и на разпределението на финансови средства, така
както са посочени в раздели 1.1.2 и 1.2 на оперативната програма;

б)

изискуемите елементи за всяка приоритетна ос по силата на член 96,
параграф 2, първа алинея, букви б) и в)] от Регламент (ЕС) № 1303/2013, така
както са посочени в раздел 2 на оперативната програма, с изключение на
раздели 2.A.9 и 2.Б.7;

в)

елементите на плана за финансиране, изискуеми по силата на член 96, параграф
2, първа алинея, буква г) от Регламент (EС) № 1303/2013, така както са
посочени в таблици 17, 18a и 18в от раздел 3 на оперативната програма;

г)

интегрираният подход към териториалното развитие с демонстриране на
начина, по който оперативната програма допринася за постигането на нейните
цели и очакваните от нея резултати, както е посочено в раздел 4 на
оперативната програма;

д)

за всяко приложимо предварително условие — оценка на това дали то е
изпълнено към датата на представяне на Споразумението за партньорство и
оперативната програма, а когато предварителните условия не са изпълнени —
описание на действията, които трябва да бъдат предприети, сроковете за
тяхното изпълнение и отговорните органи в съответствие с представеното
резюме в Споразумението за партньорство, както е посочено в раздел 9 на
оперативната програма.
Член 2

Следните приоритетни оси се подкрепят от оперативната програма:
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а)

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие;

б)

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“;

в)

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

г)

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“;
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д)

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

e)

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“;

ж)

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

з)

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.
Член 3

Разходите са допустими от 1 януари 2014 г.]
Член 4
1.

Максималният размер на общия финансов бюджетен кредит, предвиден за
подкрепата от ЕФРР и сумите, свързани с резерва за изпълнение, са определени
в приложение I.

2.

Общият финансов бюджетен кредит за оперативната програма се определя в
размер на 1 311 704 793 EUR, финансирани от специфичния бюджетен ред
13 03 60 (ЕФРР — по-слабо развити региони) в съответствие с номенклатурата
на общия бюджет на Европейския съюз за 2014 г.

3.

Ставката на съфинансиране за всяка приоритетна ос е определена в
приложение II. Ставката на съфинансиране за всяка приоритетна ос се прилага
за общо допустимите разходи.
Член 5

Адресат на настоящото решение е Република България.
Съставено в Брюксел на 15.6.2015 година.

За Комисията
Corina CREŢU
Член на Комисията

BG

5

BG

