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ЕВРОПЕЙСКАТA 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 96, параграф 10 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С Решение за изпълнение C(2015) 4138 на Комисията, последно изменено с 

Решение за изпълнение C(2021) 2778 на Комисията, бяха одобрени някои 

елементи на оперативната 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) На 16 януари 2023 г. България представи, чрез електронната система за обмен на 

данни на Комисията, искане за изменение на тази оперативна програма. 

Искането беше придружено от преразгледана оперативна програма, в която 

България предложи изменение на елементите на оперативната програма, 

посочени в член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки iii) и iv) и 

буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, като всички те са предмет 

на Решение за изпълнение C(2015) 4138.  

(3) Изменението на оперативната програма се състои главно в пренасочване на 

неразпределените средства по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм”, в размер 

на 27,89 млн. EUR, към приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско 

развитие” за индексиране на проекти в процес на изпълнение, финансирани 

изцяло с финансовите инструменти, както и за нови проекти по тематична цел 6 

за групата дейности „градско развитие“ и „области с потенциал за икономическо 

развитие“.  

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320. 
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(4) Изменението на оперативната програма се състои и в преразпределяне на 

икономиите, определени по приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура“, в размер на 5,55 млн. EUR, към приоритетна ос 1 за 

индексиране на текущите договори за отпускане на безвъзмездни средства. 

(5) Освен това изменението на оперативната програма се състои в приключване на 

процеса на договаряне по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 

ефективност в периферните райони-3“, стартирана по приоритетна ос 2 

„Енергийна ефективност“ и чрез разширяване на териториалния обхват на мярка 

„Енергийна ефективност в еднофамилни сгради“ от центъра на града на цялата 

територия на общините, за да се гарантира постигането на целите по 

финансовите инструменти по приоритетна ос 1. След горепосочените 

преразпределения, целевите стойности на някои индикатори за крайните 

резултати се коригират съответно. 

(6) В съответствие с член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 искането за 

изменение на оперативната програма е надлежно обосновано от необходимостта 

да се отговори на забавянията в изпълнението, дължащи се на въздействието на 

увеличението на цените на енергията и на строителните материали, както и 

поради необходимостта от изменение на съответните индикатори за крайните 

резултати на програмата, за да се отразят посочените промени. В искането за 

изменение на оперативната програма се посочва очакваното въздействие на 

промените в програмата върху постигането на стратегията на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на специфичните цели, 

определени в програмата, като се вземат предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 и 

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета2, както и 

хоризонталните принципи, посочени в членове 5, 7 и 8 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013. 

(7) В съответствие с член 110, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 

мониторинговият комитет на заседанието си от 30 ноември 2022 г. разгледа и 

одобри предложението за изменение на оперативната програма, като взе предвид 

текста на преразгледаната оперативна програма и нейния план за финансиране. 

(8) Комисията направи оценка на преразгледаната оперативна програма и не 

представи коментари в съответствие с член 30, параграф 2, първа алинея, второ 

изречение от Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

(9) Поради това изменените елементи на преразгледаната оперативна програма, 

които подлежат на одобрение от страна на Комисията в съответствие с член 96, 

параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да бъдат одобрени. 

(10) Поради това Решение за изпълнение C(2015) 4138 следва да бъде съответно 

изменено, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Решение за изпълнение C(2015) 4138 се изменя, както следва: 

                                                 
2 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 (ОВ 

L 347, 20.12.2013 г., стр. 289). 
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1. В член 1 уводното изречение се заменя със следното:  

„Одобряват се следните елементи на оперативната програма „Региони в растеж 

„за подкрепа от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в 

България за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., която се ползва 

от средствата по линия на REACT-EU за 2021 г., представена в окончателната ѝ 

версия на 9 юни 2015 г., последно изменена с преразгледаната оперативна 

програма, представена в окончателната ѝ версия на 16 януари 2023 г.” 

2. Приложение II се заменя с текста на приложението към настоящото решение.  

Член 2 

Адресат на настоящото решение е Република България. 

Съставено в Брюксел на 3.3.2023 година. 

 За Комисията 

 Elisa FERREIRA 

 Член на Комисията 

 

 

 


