Информация по изпълнението на Оперативните програми
2014 - 2020

Уважаеми членове на АИКБ,
Представяме ви кратка информация по изпълнение на Оперативните програми 2014 –
2020 г., която цели да ви запознае с текущи процедури, презентации и възможности за
бъдещи партньорства, обществени поръчки и проекти. В част от посочените процедури
конкретни бенефициенти са общини и/или държавни администрации, но дейностите,
които ще се изпълняват подлежат на обществени поръчки, които предстоят да се обявят
в началото на 2016 г.
Надяваме се информацията да ви е полезна!
Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Програма Трансгранично сътрудничество (ТГС)
Министерството на регионалното развитие и благоустройството в сътрудничество със
Службата за европейска интеграция на Република Сърбия oбявявиха на 17.08.2015 г.
първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП
за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чиятo цел е подобряване на
трансграничното сътрудничество между България и Сърбия.
Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на
граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство
- постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в
околната среда и подобряване на културата на обучение. Общият бюджет на първата
Покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304, 24 евро. Проектните
предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични
цели на Програмата:
Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа. П
Приоритетна ос 2. Младежи:
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
Приоритетна ос 3. Околна среда:
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти
в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен
регион, определен по Програмата, както следва:

За България (административно ниво NUTS III) - областите Видин, Монтана, Враца,
София, Перник и Кюстендил;
За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) - областите Бор, Зайчар,
Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.
Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е
публикуван
на
следните
интернет
страници:
www.ipacbc-bgrs.eu;
www.mrrb.government.bg; www.evropa.gov.rs; www.eufunds.bg;
Краен срок за набиране на предложения:
Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на
18-ти януари 2016 г. на адрес: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий" № 17 - 19, зала 1.2 1202 София,
България.
Забележка: Предстои стартирането на информационната кампания за потенциалните
кандидати, за която ще бъдете уведомени след публикуване на графика от МРРБ.
Допустими бенефициенти:
Водещия партньор, както и останалите партньори трябва да отговарят на всички от
следните общи критерии за допустимост:
- да бъдат законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното
законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за
дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че
структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа
като юридическо лице, нейната централна организация, ако такава съществува, следва
да бъде партньор по проекта;
- са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия
(посочен по-горе);.
- са организации с нестопанска цел;
- са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат в
качеството си на посредник.
Примерен списък на потенциални бенефициенти по всяка конкретна специфична цел:
1. Специфична цел 1.1:
за развитие;
ентралните и регионални служби и структури на съответните държавни институции
/ администрации;
о културни институти (музеи, библиотеки, читалища и т.н.);
2. Специфична цел 1.2:
ции за развитие;

ентралните и регионални служби и структури на съответните държавни институции
/ администрации;
Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциации, бизнес
клъстери;
/ обучителни центрове;
3. Специфична цел 1.3:
труктури на гражданското общество (асоциации / фондации / НПО);
труктури за подкрепа на бизнеса;
телни/ обучителни центрове;
и галерии, читалища и т.н.);
рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за
България и в рамките на IPARD за Сърбия.
4. Специфична цел 2.1:
ЦПО;
нституции за професионално обучение;
Университети, изследователски институти;
труктури на гражданското общество (асоциация / фондация) / НПО;
труктури за подкрепа на бизнеса;
5. Специфична цел 2.2:
местните власти;
ладежки организации / Неправителствени организации;
ЦПО;
труктури на гражданското общество (асоциация / фондация);
труктури за подкрепа на бизнеса;
6. Специфична цел 3.1:
ъответните местни и регионални структури, занимаващи се с извънредни ситуации;
ентралните и регионални служби и структури на съответните държавни институции
/ администрации;
Агенции за регионално развитие.
7. Специфична цел 3.2:
и и регионални служби и структури на съответните държавни институции /
администрации в сферата на тяхната компетентност;
Агенции за регионално развитие;
защитени територии;

Изследователски и академични институти;
околната среда;
рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за
България и в рамките на IPARD за Сърбия.
До 15 септември 2015 г. ще ви предоставим пълна информация за насоките за
кандидатстване по тази процедура.
Министерство на околната среда и водите – ОП Околна среда (ОПОС)
На 20 август 2015 г. е проведено първото публично представяне на процедурата за
конкурентен подбор на проекти - BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци,
вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на зелени и биоразградими отпадъци“.
Бенефициенти по тази схема са общините. Общият размер на средствата по
процедурата е близо 98 млн. лв.
Срокът за подаване на проектни предложения е до 1 август 2016 г., 23.59 часа.
Цел на процедурата е подпомагане на изпълнението на специфичната цел на ОПОС
2014-2020 г. - намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими
битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране.
След спечелване на проект, всяка община ще трябва да направи план на обществените
поръчки и да стартира процедури за избор на изпълнители за изграждане, доставка
монтаж на инсталации за компостиране.
Допустими за финансиране са следните видове инсталации за открито компостиране с
капацитет между 2 000 т/год. и 20 000 т/год. включително:
- система за компостиране в редове без аерация;
- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и принудителна
аерация;
- системи за компостиране в открити клетки с или без навес.
Допустимо за финансиране е и :
- Осигуряването на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на зелени и биоразградими отпадъци;
- Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към инсталацията за
компостиране (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само
изгражданите обект.
База за подготовка на проект от общината:
Определянето на капацитета на инсталацията за компостиране и доказването на
нейната икономическа целесъобразност, както и на броя, видовете и капацитета на
необходимите съдове и техника, се извършва въз основа на:
- Актуален анализ на морфологичния състав на битовите, в частност на
биоразградимите отпадъци, както и на база общото количество на генерираните на
територията на региона/ите и на съответната/ите община/общини биоразградими
отпадъци, като дял от общинските битови отпадъци.

За актуални се считат тези анализи, които са изготвени през 2014 и 2015 г., по
изключение – 2016 г.
- Прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и анализ на
инфраструктурата за управление на отпадъците в актуална общинска/общински/
регионална програма (програми) за управление на отпадъците.
За актуални се считат тези програми, чиито краен срок на действие е до 2020
г. и са в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.
Допустими за финансиране са следните дейности:
1. Подготовката на подадения проект - изготвяне на предварително
(прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; анализ разходи-ползи;
идейно/работно проектиране на проект на компостиращата инсталация; идейно/работно
проектиране на довеждащата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на
процедури с цел издаване на административни актове и др.;
2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки;
3. Строително-монтажни работи, строителен надзор и други дейности във връзка с
изграждането на инсталация за компостиране и необходимата инфраструктура;
4. Свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване,
път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;
5. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за
експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации, включително и за разделно
събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.
Максималните размери на БФП са определени при съобразяване на възможна
комбинация от максимален за групата капацитет, вид с най-много компоненти и найголяма сложност на инсталация за компостиране и включват всички допустими разходи
за допустими дейности, вкл. разходите за закупуване на земя, за подготовка,
организация и управление, и за публичност и комуникация.

Забележка: АИКБ ще ви уведоми своевременно за одобрените проектни предложения
на общини, в които се очаква обявяване на обществени поръчки по посочените
допустими за финансиране дейности.

Министерски съвет - ОП „Добро управление“ (ОПДУ)
На 27 август 2015 г., четвъртък, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро
управление“ ще проведе информационен ден по първата процедура за кандидатстване
BG05SFOP001-1.001 „Структуриране на данни и аналитични дейности в
изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната
администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на
електронното управление в сектор „Правосъдие“.
Процедурата е обявена на 31.07.2015 г. и е насочена към конкретни бенефициенти:
Администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието,
Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи; и Националния статистически институт.
Краен срок за подаване на проектните предложения:
30.09.2015 г. 17:00 ч.
Допустими дейности по процедурата са:
•
Инвентаризация (одит), анализи и оценки на състоянието на ИТ и
комуникационната инфраструктура, информационните системи в администрацията и в
сектор „Правосъдие“, вкл. техническата им обезпеченост;
•
Инвентаризация (одит), анализи и оценки на
режими и услуги в
администрацията и в сектор „Правосъдие“;
•
Инвентаризация на информационните масиви (електронни и/или хартиени) и
системи, участващи в работните процеси в администрацията и съдебната власт;
•
Извършване на цялостен преглед на регистровата система;
•
Надграждане на ИИСДА за поддържане на динамичен каталог на услугите с
„Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“;
•
Оптимизация и реинженеринг на работните процеси с оглед въвеждане на
комплексно административно обслужване;
•
Стандартизиране и унифициране на процесите, документите и сроковете при
предоставяне на административни услуги и създаване на референтни модели за
ключови услуги;
•
Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг
на европейски и национални стратегии и регионална политика.
Допустими разходи:
Допустими за финансиране по процедурата са следните видове разходи:
•
Разходи за анализи, проучвания, методики и оценки, изследвания, технически и
финансови експертизи;

•
Разходи за разработване и/или закупуване на софтуер, включително за
информационни системи;
•
Разходи за закупуване на хардуер – допустими за финансиране по операцията
единствено при условие за прехвърляне на закупения хардуер към държавния хибриден
частен облак (ДХЧО).
Всички дейности подлежат на процедури по Закона за обществените поръчки.
Обявяването на поръчките се очаква да започне в началото на 2016 г.
Забележка: Екипът на АИКБ чрез АИКБ Консулт, остава на разположение за
възникнали въпроси по предоставената информация.

