
РЕЗЮМЕ  

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за съгласие със 

съдържанието на Оперативната програма УРБАКТ ІІІ преди представянето 

й в Европейската комисия и за одобряване на ангажиментите на Република 

България, като държава-участник в програмата. 

В периода 2014-2020 г.  Република България ще продължи да развива 

активно трите компонента на европейското териториално сътрудничество, 

а именно: трансгранично, транснационално и междурегионално 

сътрудничество. Оперативна програма УРБАКТ ІІІ е част от четирите 

програми на Европейския съюз за междурегионално сътрудничество наред 

с ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, ЕСПОН 2020, и ИНТЕРАКТ III, в които Република 

България ще участва през периода 2014-2020 г.  

Оперативна програма (ОП) УРБАКТ ІІІ обхваща всичките 28 държави – 

членки на Европейския съюз, както и двете страни партньори  – 

Норвегия и Швейцария. ОП УРБАКТ ІІІ за периода 2014–2020г. 

доразвива УРБАКТ I (2002-2006г.) и УРБАКТ II (2007-2013 г.) и 

способства за обмена на знания и добри практики между градовете и 

другите равнища на държавното управление. Целта е да се насърчава 

интегрирано устойчиво развитие и да се повишава ефективността на 

регионалната политика и политиката на сближаване. Градовете като 

основни бенефициенти по програмата се запазват, като основната целева 

група ще включва практикуващи професионалисти, членове на 

градските управи, лица, заемащи изборни длъжности, както и 

заинтересовани страни от други публични ведомства, частния сектор и 

гражданското общество. 

ОП УРБАКТ ІІІ ще функционира чрез две приоритетни оси: 



1. Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие;  

2.Техническа помощ. 

Програмата ще се реализира чрез следните основни изпълнителни 

структури: Управляващ орган, Сертифициращ орган, Съвместен 

секретариат, Комитет за наблюдение, Одитен орган и група на одиторите. 

С решение от 28 януари 2013 г. на държавите членки и страните партньори 

по програмата УРБАКТ, за Управляващ орган на ОП УРБАКТ ІІІ бе 

избран Генералният комисариат за равнопоставеност на териториите, 

Франция, който ще изпълнява функциите и на Сертифициращ орган. 

Одитен орган ще бъде Междуведомствената комисия на Франция за 

координация на контрола върху дейностите, съфинансирани от 

структурните фондове.  Одитният орган ще бъде подпомаган от Група на 

одиторите. Съгласно Решение № 156 на Министерския съвет от 21 март 

2014 г. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ 

към Министерство на регионалното развитие е определена за Национален 

орган и Национално звено за контакт в България, като ще бъде и отговорна 

за създаване на система за финансов контрол в съответствие с член 23 (4) 

от Регламент (ЕС) № 1299/2013. 

В процеса на подготовка на програмата взеха участие всички страни - 

участнички. За целите на програмирането беше създадена Съвместна 

работна група (СРГ), която имаше основната задача да подготви новата 

програма. След приключване на проекта на програмата СРГ предприе 

мерки за обсъждането му с институциите и обществеността. Националните 

консултации по проекта на програмата се проведоха в периода от 

15.04.2014 до 26.05.2014 г. чрез обявления на електронната страница на 

Министерството на регионалното развитие и Единния информационен 

портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България. 



Стратегическа екологична оценка не е необходима. На 02.06.2014 г. чрез 

писмена процедура на държавите-членки беше представен финалният 

проект на програмата. 

Неразделна част от програмата е Приложение № 2 - „Съгласие с 

програмата за сътрудничество и потвърждение за национално 

съфинансиране“. Страните в Програмния комитет одобриха кратък 

образец на съгласието, което следва да бъде подписано от всички държави. 

Образецът отговаря на минималните изисквания, заложени в чл. 8 (9) от 

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) по цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ и съдържа съгласие със съдържанието на програмата, 

потвърждение на ангажимента за предоставяне на национално 

съфинансиране и данните за контакт на националните органи, отговорни за 

управлението, контрола и одита по програмата на национално ниво.  

Общият бюджет на програмата за периода 2014-2020г. е в размер на 

96 324 550 евро, от които 74 301 909 евро се предоставят от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 22 022 641 

евро национално съ-финансиране от държавите, участващи в програмата. 

В периода 2014-2020 г. процентът за съфинансиране от ЕФРР за 

партньорите от по-слабо развитите региони и регионите в преход, в т.ч. 

Република България е 85% съфинансиране от ЕФРР и 15% от национални 

средства. Всяка държава членка поема ангажимент да предостави 

съфинансиране, необходимо за изпълнението на програмата както следва: 

годишна вноска към приоритетна ос „Техническа помощ“ и национално 

съфинансиране за одобрените бенефициенти.  



Размерът на национално съфинансиране по приоритетна ос 

„Техническа помощ“, което следва да се осигури от България, е в размер 

на 55 801 евро, разпределени на 7 равни годишни вноски.  

С оглед насърчаване участието на по-голям брой български партньори, 

Министерството на регионалното развитие предлага България да осигури 

15% национално съфинансиране от републиканския бюджет за 

българските бенефициенти по ОП УРБАКТ ІІІ. 

Точният размер на средствата за национално съфинансиране на 

българските партньори не може да бъде определен на този етап, тъй като 

зависи от броя на българските партньори в одобрени проекти по 

програмата и размера на техните бюджети. На основание увеличения 

бюджет на програмата за периода 2014-2020 г., повишения интерес на 

кандидатите, създадените партньорства и натрупан опит, се очаква 

нарастване на участието на българските партньори в проекти по ОП 

УРБАКТ ІІІ, като прогнозната сума на общия им бюджет може да достигне 

1 500 000 евро. При осигуряване на 15 % национално съфинансиране, 

изчислено въз основа на прогнозния общ бюджет на българските 

партньори на обща стойност 1 500 000 евро, за целия период от 2016 г. до 

приключване на последните проекти, финансирани по програмата през 

2022 г., държавният бюджет ще трябва да осигури за съфинансиране 225 

000 евро с левова равностойност 440 055 лева. 

   

 


