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I. Увод
Целта на настоящия документ е да запознае широката общественост с механизмите за управление и контрол на Структурните фондове на ЕС, както и процедурите за разработване и
изпълнение на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС.
От 1 януари 2007 г. България ще бъде пъл ноправен член на
ЕС и ще има възможността да участва като равнопоставен
партньор на Съюза в реализирането на политиките на Общността.
Едно от големите предимства и предизвикателства пред всяка
страна – членка на ЕС, включително и нашата, е възможността
за използване на фондовете на ЕС.
Независимо от факта, че Европейският съюз като цяло представлява просперираща икономическа общност, налице са
различия в състоянието и развитието на над 250-те региона в
Съюза. Именно премахването на тези несъответствия и предоставянето на гражданите на ЕС на равни възможности за
достъп до качествено образование и обучение, за получаване на по-добра работа, за екологично чиста околна среда, за
осигуряване на благоприятна бизнес среда е основната цел на
регионалната политика, или както още се нарича, политика на
сближаване (кохезионна политика).
Регионалната политика на Европейския съюз (ЕС) се основава
на принципа на солидарността и част от бюджета на Общността се насочва към по-малко проспериращите региони и
социални групи.
В чл. 158 от Договора за създаване на Европейската общност
(ДЕС) се заявява, че за да засили своето икономическо и социално сближаване, Общността ще се стреми към намаляване
на различията между равнищата на развитие на различните
региони и на изостаналостта на най-необлагодетелстваните
региони или области.
Европейската регионална политика е обща за всички страни
членки и се базира на финансовата солидарност.
Политиката на ЕС за намаляване на регионалните различия се
реализира чрез структурните инструменти. За периода 2007–
2013 г. това са:
Европейският фонд за регионално развитие е създаден през 1975 г. Той е най-важният инструмент за провеждането на общата “регионална политика”, чиято цел е да
допринесе за намаляване на различията между регионите в
Общността. Той се прилага главно в национални програми
за стимулиране на развитието чрез безвъзмездни субсидии.
Също така и при финансирането на: производствени инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури, които



допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за създаване на работни
места, проекти за местно развитие и подкрепа
на малки фирми.
Европейският социален фонд е
създаден през 1958 г. Този фонд финансира мерки, подпомагащи социалната политика. Мерките
за постигане на висока заетост са една от важните политики на ЕС, залегнала в договора от
Амстердам. Финансирането по фонда конкретно допринася за: улесняване достъпа до пазара
на труда; осигуряване на равни възможности на
пазара на труда; развитие на уменията, способностите, повишаването на професионалната
квалификация, преквалификация и т.н.; насърчаване създаването на работни места; финансиране
на проучвания и пилотни схеми, отнасящи се до
аспекти, които са общи за няколко страни членки.
Кохезионният фонд е създаден през
1993 г. Той финансира изграждането на транспортна и екологична инфраструктура в държавите членки с БВП, по-нисък от 90% от средния
в ЕС.
За периода 2007–2013 г. ЕК предложи и беше
приета промяна на сега действащото законодателство за работа със Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС.
Съгласно одобрения през м. юли 2006 г. от Съвета на ЕС и Европейския парламент пакет от
регламенти, регулиращи политиката на сближаване през периода 2007–2013 г., приоритетите
на политиката за сближаване се групират в 3
цели: “Сближаване”, “Регионална конкурентоспособност и заетост” и “Европейско териториално сътрудничество”.
Основното послание на политиката за сближаване и нейните инструменти за периода 2007–
2013 г. е ускорен растеж и заетост за всички
региони и градове на ЕС. През този период за
политиката на сближаване са отделени 308 млрд.
евро, което е най-голямата инвестиция, която Европа е извършила до този момент за подкрепа
на регионалното развитие и създаването на повече и по-добри работни места. 82% от общото
финансиране ще бъдат отделени за Цел “Сближаване”, 16% от Структурните инструменти ще

бъдат насочени за насърчаване на иновациите
и устойчивото развитие в съответствие с цел
“Регионална конкурентоспособност и заетост”
и 2.5% ще бъдат инвестирани в развитието на
трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество по цел “Европейско териториално сътрудничество”.
Цел “Сближаване” се изразява в стремеж
да се ускори развитието на по-изостаналите
страни членки и региони чрез подобряване на
условията за растеж и заетост посредством
увеличаване и подобряване на качеството на
инвестициите във физически и човешки капитал,
развитието на иновациите и обществото, основано на знание, адаптирането към икономически
и социални промени, защитата и подобряването
на околната среда, както и повишаване на административна ефективност. Финансирането по
тази цел ще става от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален
фонд (ЕСФ) и от Кохезионния фонд, който ще
засили своя принос за устойчиво развитие.
Към нея се включва и укрепването на институционалния капацитет и ефективността на държавната администрация, включително и капацитета за управление на Структурните фондове и
Кохезионния фонд.
Цел “Регионална конкурентоспо
собност и заетост” е насочена, извън найслабо развитите региони, към засилване на конкурентоспособността на регионите и заетостта чрез
изпреварване на икономическите и социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото,
основано на знание, предприемачеството, защита и
подобряване на околната среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на
труда. Финансиране ще се отпуска от ЕФРР и ЕСФ.
Цел “Европейско териториално съ
трудничество” ще се стреми да засили трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни
инициативи на междунационално ниво, чрез действия, водещи до интегрирано териториално развитие, обвързани с приоритетите на Общността, и
чрез мрежи и обмяна на опит на подходящо тери
ториално ниво. Предвижда се финансиране само от
ЕФРР.



За периода 2007–2013 г. ЕК създаде 3 нови инструмента на
регионалната политика, които до подпомогнат държавите
членки и регионите да изградят стабилно и ефективно управление на фондовете и да подобрят ефекта от използването на инструментите за финансово инженерство. В тясно
сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
и др. финансови институции ЕК е разработила средните инструменти:
JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European
Regions) – насърчава сътрудничеството между ЕК, ЕИБ (Евро
пейската инвестиционна банка), ЕБВР (Европейска банка за
възстановяване и развитие) и държавата членка в подготовката на големи проекти.
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises) е съвместна инициатива на ЕК, ЕИБ и ЕИФ (Европейски инвестиционен фонд) за подобряването на достъпа
до финансиране на микро, малки и средни предприятия в европейските региони.
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas) е съвместна инициатива на ЕК, ЕИБ и Банката за
развитие на Съвета на Европа за насърчаване на устойчиви
инвестиции в градските зони.
Основавайки се на принципа на солидарността в Съюза и
идеята за всеобщ икономически и социален прогрес, страните – членки на ЕС, провеждат европейска регионална политика, финансирана от фондовете на ЕС, като по този начин
Съюзът оказва влияние и върху планирането на развитието на
регионално и местно ниво.
Принцип на партньорство – действията на Общността допълват и подпомагат националните дейности. Те
следва да бъдат резултат от тясно сътрудничество и консултации между Европейската комисия и държавата, като в процеса
участват национално определените органи на централно и
местно ниво и социално-икономическите партньори.
Принцип на координация – ЕК и държавата гарантират координиране и недопускане на припокриване на
финансиранията от различните фондове и помощта от други
финансови инструменти.
Принцип на децентрализация - осигурява делегиране на права по управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд от ЕК на държавата членка;
Принцип на допълняемост - средствата от ЕС
следва да допълват (а не да заместват) местните източници
на финансиране, чието ниво се определя от държавата.



II. Хоризонтални
политики при
прилагането на
фондовете
Съгласно изискванията на европейските регла
менти при прилагането на фондовете следва
да се осигури съблюдаването на т. нар. хори
зонтални политики на общността. Това са:
Устойчивото развитие, а именно, че целите на
фондовете се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и насърчаването от Общността
на целта за опазване и подобряване на околната
среда, както е предвидено в член 6 на ДЕС.
Съгласно член 17 от Регламент 1083/2006 цели
те на Фондовете се осъществяват в рамките на
устойчивото развитие и насърчаването от Общността на целта за опазване и подобряване на
околната среда, както е предвидено.

и екологичен и всички те заедно трябва да се имат
предвид по отношение на взаимодействието
между тях в хода на разработване на различни
стратегии и програми за развитие, както и на
определени мерки и действия. Този принцип е
приет също от Европейския съюз и се подпомага
с различни мерки.
Мерките от Оперативните програми попадат в
една от тези три категории: мерки за развитие
на производствения отрасъл; мерки за инфраструктурно развитие; мерки за развитие на човешките ресурси. Основното очакване за всички
тези категории е прокарване на интересите за
опазване на околната среда. Това е видно в случая с мерките за развитие на производствения
отрасъл и инфраструктурно развитие, като не се
отнася пряко за мерките за развитие на човешките ресурси. В таблицата по-долу са представени аспектите на опазване на околната среда.

Повечето търговски дейности включват „екологични разходи” посредством употреба на материали и електроенергия, отделяне на вредни
вещества, промяна в използването на земята.
Широкото разпространение на опазването на
околната среда като хоризонтална цел е да се
гарантира, че за проектите, които предотвратяват или свеждат до минимум екологичните разходи, трябва се отпускат субсидии. Също така
принципът “замърсителят плаща” трябва да се
прилага стриктно.
Опазването на околната среда е тясно
свързано с понятието за устойчиво развитие.
Определението на ООН за понятието
устойчиво развитие е следното:“развитие, което
отговаря на нуждите на настоящето, без да се
прави компромис със способността на бъдещите
поколения да задоволяват собствените си
потребности”. Устойчивото развитие се
основава на три стълба: икономически, социален



Критерии

Управление на
материалите

Управление на
енергията

Управление
на водите

Транспорт,
логистика,
транспорт,
изисквания
за мобилност

Управление на
отпадни води

Природни
богатства

Въздействие
на мерките / проект,
области на анализ

Пестене на материали, използване
на опасни материали.

Изисквания за електроенергия, ре
шения за пестене на енергия, из
ползване на възобновяеми енергий
ни източници, прилагане на свързано
с това производство на топлинна
енергия.

Оценка,
забележки

Критерии

Предпочита се намалено използване на материали и
минимално използване на опасни материали. Отдава
се предпочитание на използването на местни ресур
си и използване според възможността за доставка.
Това е изключително важно при проекти за развитие
на предприятия, при които изискването за матери
алите е важно и при които се използват опасни ма
териали. Препоръчва се прилагането на критерии за
изключване.

Управление на земите
и пейзажа, използване
на земите, визуално
използване
на земите

Човешки аспекти

Предпочитание към нискоенергийни решения и
използване на възобновяема енергия. Предпочитание
към използване на местни ресурси и използване
според възможността за доставка.
Това е изключително важно при проекти за развитие
на предприятия, при които изискването за матери
алите е важно и при които се използват опасни ма
териали. Препоръчва се прилагането на критерии за
изключване.

Екологично съзнание

Отвеждане на водата, пестене на во
дата, повторно използване на водата, Регионално водоснабдяване – ситуацията във връзка
предотвратяване на замърсяването с управлението трябва да се оцени въз основа на ас
на водата, преработване на отпадни пектите за опазване и качество на водата.
води, щети, опасност.

Насърчаване на
управлението на
околната среда и
иновациите

Намаляване на изискването за транспорт, например
Разделяне на транспортните изис
предпочитане на обществен транспорт пред личен
квания на трафик, развитие на
транспорт. Това е особено важно за инфраструктур
обществения транспорт; обновяване
ното развитие и развитието на големи промишленона автомобилния парк.
търговски съоръжения.

Предотвратяване на производство
то на отпадъци, използването на
отпадъци, средства за третиране на
отпадъците, средства за неутрализи
ране на отпадъците.
Избор на място за депото за отпадъ
ци, транспортиране на отпадъците.

Отделяне на вредни
вещества

Трябва да се намали обемът и степента на опасност
на отпадъците, които се връщат в природата.
Това е изключително важен аспект както за проек
тите за развитие на предприятията, така и за тези за
инфраструктурно развитие.
Трябва да се гарантира предпочитание към приори
тетна система за отпадъци (предпазване, използване
и неутрализиране).

Продукти и услуги

Промени в
изискванията
на търговците и
потребителите

Отчитане на способността на района за екологични
доставки. Трябва да се гарантират минималните изис
Опазване и подобряване на природ квания за биологично разнообразие.
ните богатства; засегнато опазване Трябва да се обърне специално внимание на кохе
на природните запаси
рентността на естествения ареал.
Това е изключително важно при проекти за инфра
структурно развитие и инвестиции на зелено.

Въздействие
на мерките / проект,
области на анализ
Използване на земите,
богатство на видовете пейзаж,
селищно проектиране,
проектиране на градските райони,
обезлюдени райони.

Оценка,
забележки
Трябва да се гарантира поддържането на архитектур
ните, пейзажни и културни богатства. Трябва де се
предпочитат решения за опазване на земята. Пред
почитания към инвестиции на кафяво вместо инвес
тиции на зелено. Това трябва да се оценява особено
внимателно при инфраструктурни проекти.

Трябва да се направи анализ дали екологичният риск
Човешко здраве, риск от травми;
застрашава живота.
въздействие върху заетостта,
Трябва да се направи оценка на условията за живот.
пътуване от/до работа, опасни
Това е важно за всеки вид проекти.
професии.
Професионална квалификация, обу
чение.
Разпространяване на информация
за околната среда, осигуряване на
достъп до информация във връзка с
околната среда.
Информиране на населението, со
циално участие.
Опазване на околната среда от мал
ки и средни предприятия.

Трябва да се популяризира с цел осведоменост
относно принципите за устойчиво развитие и да се
гарантира, че те са станали морални норми на обще
ството, и в същото време да се гарантира участието
на заинтересованите страни в процеса на вземане на
решения.
Това трябва особено внимателно да се оценява при
проекти за развитие на човешките ресурси.
При проекти за инфраструктурно развитие е изклю
чително важно да се информира населението.

Екологични ипотечни системи.
Екологични технологии, патенти.
Корпоративен екологичен план.
Трябва да се оценява основно при проекти за разви
1
BAT , прилагане на чисто и по-чисто тие на предприятията и проекти за и нфраструктурно
производство.
развитие.
Екологични консултации2.
Мярката трябва да взема предвид съществуващо
Замърсяване на въздуха, водата и
то ниво на екологична концентрация на природни
почвата.
те елементи (напр. въздух, вода, почва и подпочвен
Шумове,
вибрации,
радиация,
слой) по отношение на евентуално намаляване, а не
отпадъци.
увеличаване на екологичната концентрация.
Екологични
характеристики
на
продуктите (съдържание, жизнен
цикъл на опасните вещества, общи
характеристики на отпадъците,
изисквания за пакетиране).

Екологосъобразни продукти, предпочитание към еко
логични продукти. Това е особено важно при проек
ти за развитие на промишлени или земеделски пред
приятия.

Предпочитание към екологосъобразни решения. Това
Навици за потребление; търговски е особено важно при проекти за развитие на про
зони.
мишлени, търговски и земеделски предприятия.

1

BAT: най-добра налична техника.
Чисто и по-чисто производство: създаване и прилагане на процеси и технологии за производство, които насърчават найефективното използване на материали и енергия, намаляване на производството и отделянето на вредни вещества.
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Осигуряване на равенството
между половете
Съгласно член 16 от Регламент 1083/2006 държавите членки
и Комисията гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство на възможностите в тази област се насърчава по време на различните
етапи на прилагането на Фондовете.
Държавите членки и Комисията вземат съответните мерки
за предотвратяването на всякаква дискриминация, основана
на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения,
недъг, възраст или сексуална ориентация по време на различните етапи на прилагане на Фондовете и особено по отно
шение на достъпа до тях. По-специално, достъпът на хора с
увреждания е един от критериите, който следва да се спазва
при определянето на съфинансирани от Фондовете дейности
и които следва да се вземат предвид по време на различните
етапи на прилагането.
Във връзка със ситуацията в страната и опита на държавите
членки в България е оправдано да се изисква подсилване във
всеки проект на аспектите във връзка с равните възможности
на групите в неравностойно положение, включително ромското население и хората с увреждания.
Прилагането на равните възможности е очевидно за развитието на човешките възможности и проектите за развитие
на производствения отрасъл, като е непряко приложимо за
проектите за инфраструктурно развитие. В таблицата по-долу
са представени аспектите на равните възможности.

1. Анализ на ситуацията
n Преди подготовката на проекта изготвян ли е анализ на
ситуацията по отношение на равните възможности?
n В анализа на проблема, изискването и ситуацията участвали ли са мъже и жени, ромско население, хора с увреждания?
В какво съотношение?
n В хода на планиране взети ли са предвид аспектите на различните изисквания за равни възможности на целевите групи?
(Напр. различни изисквания за комуникация между глухи и
неми хора или например позволява ли проектът бременните
жени и тези, които преждевременно са напуснали училище,



да продължат обучението си, след като станат
родители.)

2. Стратегия
n В проекта заявява ли се как се насърчава
прилагането на равните възможности?
n Гарантира ли се в рамките на проекта достъпът до равни възможности за целевата група?
(Напр. гарантира ли се в подходящата форма и
начин, че възможностите за професионална квалификация и работа са достъпни за групите в
неравностойно положение?)
n Гарантира ли се физически достъп? (Напр. по
какъв начин проектът насърчава намаляване на
изолираността на хората, живеещи в по-слабо
развити селища, посредством създаването на физическа инфраструктура, развитие на транспорта и осигуряване на достъп до информационни
технологии и комуникационни технологии.)
n Гарантира ли се достъп до комуникации
според изискванията на целевите групи (напр.
брайлова азбука, жестомимичен превод, лесно
разбираеми програми)?
n Проектът допринася ли за намаляване на
предразсъдъците и стереотипите?

3. Изпълнение
n Съществува ли сътрудниче ство между организациите и институциите на различните целеви
групи по отношение на равните възможности с
организациите, които работят в защита на техните интереси?

целевите групи за равни възможности? (Напр.
координация на програмата за обучение и
учебните занимания с графика на обществения
транспорт, оценка на възможностите за осигуряване на грижи за децата и т.н.)
n Проектът осигурява ли възможност за нети
пична заетост (напр. почасова работа, гъвкаво
работно време, дистанционна работа) за целе
вите групи, като по този начин се разширява
съставът на евентуалните служители?

4. Управление
n Спазено ли е съотношението в ръко
водството между мъжете и жените според изискването за равните възможности (в рамките
на препоръчителните 40–60%)?
n Има ли представители в ръководството от
целевата група на проекта?
n Има ли наличие на съответните човешки
ресурси и знания и умения, за да се гарантира
широкото разпространение на аспектите във
връзка с равните възможности по проекта?

5. Комуникация
n Участниците по проекта споделят ли поло
жителния си опит във връзка с равните възмож
ности?

Осигуряване на информация
и публичност

n Ръководителите на проекта и другите участници обучени ли са да подобряват осведомеността на и да анализират целевите групи за
равни възможности?

Член 69 от Регламент на Съвета 1083/2006 задължава държавите членки да предоставят информация за и да правят публично достояние
съфинансираните от ЕС програми и дейности.
Информацията е предназначена за европейските граждани и бенефициентите.

n Гарантира ли се на всеки етап от проекта,
че са удовлетворени различните изисквания на

В Регламента на Комисията за изпълнението на
Регламент на Съвета 1083/2006 се определят



изискванията на Европейската комисия относно информацията и публичността.
Прилагането на публичността и информацията означава, че
на различните институции, които управляват Структурните
инструменти, се падат редица задачи, а бенефициентите ще
трябва да изпълняват специални задължения.
Неспазването на разпоредбите за публичност съобразно регламентите ще води до финансови корекции.
Управляващият орган предоставя на потенциалните
бенефициенти ясна и подробна информация като
минимум за следното:
n финансовите възможности, които се предлагат съвместно
от Общността и държавата членка чрез ОП;
n критериите, които трябва да бъдат спазени, за да се получи
право на финансиране по дадена оперативна програма;
n описанието на процедурите за проверка на заявленията за
финансиране, както и на съответните периоди;
n критериите за избор на дейности, които да бъдат финансирани;
n лицата за контакт на национално, регионално или местно
ниво, които могат да предоставят информация за оперативните програми.
Управляващият орган ангажира, когато е целесъобразно по отношение на мерките за предоставяне
на информация и публичност в съответствие с националните закони и практики, поне една или повече
от следните организации:
n национални, регионални и местни органи;
n икономически и социални партньори;
n неправителствени организации;
n информационни центрове за представяне на Европа и Комисията в държавите членки;
n образователни институции и такива, които предоставят
професионално обучение.
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Управляващият орган гарантира, че мерките за информация и публичност се
изпълняват в съответствие с комуникационния план, като се цели възможно
най-широко покриване от медиите на
съответното териториално ниво посредством всички подходящи форми и начини на комуникация. Управляващият
орган отговаря за организацията като
минимум поне на следните мерки:

n изискванията за информация и публичност
са ясно упоменати в договорите за отпускане на помощ;

n основна дейност за предоставяне на информация, която оповестява стартирането на
дадена оперативна програма дори при отсъствието на окончателен вариант на комуникационния план;

n докладите за напредъка от бенефициентите
са подкрепени със снимки, които потвърждават получаването на ползите от Структурните инструменти;

n поне една основна информационна дейност
годишно, както е заложено в комуникационния план, която да представи постиженията
на оперативната(ите) програма(и) и където
е уместно, основните проекти;
n развяване на европейското знаме за период
от една седмица с начало 9 май пред сградата на всеки управляващ орган;
n публикуване (електронно или по друг начин)
на списъка с бенефициентите, наименованието на дейностите и размера на публичните
средства за всяка дейност.
Участниците в дадена дейност на Европейския
социален фонд може да не се посочват.
Публичността на ниво операция е отговорност на Междинните звена или на
Управляващия орган, ако към ОП няма
създадено Междинно звено. Всяко Междинно звено трябва да изпълнява определените в програмата мерки, както и в
допълнение да гарантира, че:
n (в писмото за отпускане на помощ) до бенефициентите се посочва, че безвъзмездната
помощ се съфинансира от Европейския съюз
и българската държава;

n бенефециентите могат да се консултират с
наръчника за идентичност, за да получат техническа информация за това как трябва да
изпълнят задълженията за публичност, както
и да предоставят съвети за технически въпроси, когато бенефициентите ги потърсят с
такава молба;

n проверките на място включват събиране на
сведения за изпълнението на изискванията
за информация и публичност, именно текстово и визуално потвърждение за получаване
на съфинансирането от Структурните инструменти;
n поддържане на база данни, даваща възможност за оповестяване на успешните проекти
и разпространение на най-добрите практики.
С оглед на изключителната роля на Междинните звена при оценката на проекти
и избора/дейността на комисията за избор прозрачността при действията на
тези организации е задължително условие. Следователно Междинните звена
гарантират:
n предоставяне на информация за оценката и
избора на проекти, включително оповестяване на имената и длъжностите на членовете на комисията за избор;
n че кандидатите, чието предложение за проект е отхвърлено, ще получат достатъчно
фактическа информация за причините, поради които проектът им не е избран, както и
за процеса на обжалване, когато последният
е приложим;
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n количествената и качествена информация за напредъка по
постигане на целите по конкретните мерки редовно се
предоставя на знанието на обществото;
n поддържане на непрекъснат диалог с кандидатите, бенефициентите и обществото по време на изпълнение на
мярката, като се набляга на функционирането на специален
сайт за това.
В случай че Управляващият орган на оперативна програма има
пряк контакт с бенефициентите или на междинните звена са
делегирани по-малък кръг от задачи, Управляващият орган на
оперативната програма трябва да извършва гореспоменатите
задачи.

Задачи на бенефициентите
Осигуряването на публичност на проектите е отговорност
на бенефициента, а правилата, които трябва да се следват, се
упоменават в договора по проекта.
Правилата за осигуряване на информация и публичност ще
бъдат общодостъпни и за таза цел ще бъдат публикувани на
информационната интернет страница www.eufunds.bg.
Бенефициентът поставя не по-късно от шест месеца след приключване на дейностите по проекта постоянен пояснителен
плакет, който е видим и със значителни размери. Тези плакети
се отнасят за проекти, отговарящи на следните условия:
n общият принос за дейностите надвишава 500 000 евро;
n дейността се състои в покупка на физически обекти или
финансиране на инфраструктура или строителни дейности.
Плакетът оказва вида и наименованието на дейността. Тази
информация заема най-малко 25% от плакета.
По време на изпълнението на проекта бенефициентът поставя билборд на мястото на всяка от дейностите по него. Това
се отнася за проекти, които отговарят на следните изисквания:
n общият принос за проекта надвишава 500 000 евро;
n дейността се състои във финансиране на инфраструктура
или строителни дейности.
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Упоменатата информация заема най-малко 25%
от билборда.
Когато дейността приключи, билбордът се заменя от постоянен пояснителен плакет най-късно 6 месеца след края на работите.
Когато една дейност получи финансиране по съфинансирана от ЕСФ оперативна програма и в
случаите, когато една дейност получи финансиране от ЕФРР или Кохезионния фонд, бенефициентът гарантира, че участниците в дейността са
информирани за това финансиране.

когато е уместно, незабавно уведомява бенефициента и в същото време изисква незабавно
предприемане на необходимите стъпки. В случай на по-нататъшно или нарочно неизпълнение
на тези задължения от страна на бенефициента
междинното звено прекратява договора с бенефициента и възстановява вече отпуснатата
помощ.

Правила за техническите
средства за информация и
публичност

Бенефициентът ясно отбелязва, че изпълняваната дейност е избрана по оперативна програма,
съфинансирана от ЕСФ или ЕФРР или Кохезионния фонд.

Всички мерки за информация и публичност, насочени към бенефициентите, потенциалните бенефициенти и обществото включват следното:

Във всеки документ, включително удостоверение за присъствие или друго удостоверение относно такава дейност се упоменава, че оперативната програма се съфинансира от ЕСФ или,
когато е целесъобразно, от ЕФРР или Кохезионния фонд.

n европейската емблема в съответствие с графичните стандарти в Приложение I от прилагащия Регламент на ЕС;

По време на седмицата, включваща датата 9 май,
от всяка година на изпълнение на дадена дейност всеки бенефициент развява европейското
знаме на мястото на дейност, разходите за която надвишават 200 000 евро.

n Логото на НСРР или съответното лого на
ОП, ако има такова;
n посочване на съответния Фонд:
n за ЕФРР: “Европейски фонд за регионално
развитие”;
n за Кохезионния фонд: “Кохезионен фонд”;

Процедурите за спазване на правилата за публичност са обвързани с условията във формулярите за участие и писмата/договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ, изготвянето
на годишни доклади и окончателни доклади за
изпълнение и т.н.

Избрано от Управляващия орган изявление, в
което се подчертава добавената стойност от
подкрепата на Общността, за предпочитане:
“Инвестиране във Вашето бъдеще”

Допълнителни подробни процедури трябва да
бъдат изготвени в договорите за услуги между
УО и МЗ, както и в комуникационния план.

Официалните цветове на емблемата на Европейския съюз са син Pantone Reflex за фона и
жълт Pantone 2C за звездите.

n за ЕСФ: “Европейски социален фонд”.

По принцип, когато се установи, че мерките за
информация и публичност на даден бенефициент не са адекватни, Междинното звено/УО,
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Могат да се използват следните принципи по
следните различни начини:

Лого на НСРР/Лого на ОП

3.1. Репродукция на цветен
фон
Ако е възможно, логото трябва да се постави на бял фон. Трябва да се избягват други цветове, най-вече
тези, които не допълват синия. Ако е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът трябва да бъде ограден с
бял кант, ширината на който трябва да е равна на една двадесет и пета от височината на правоъгълника.

3.2. Репродукция в бяло и
синьо
За фон на звездите трябва да се използва
рефлексно синьо.

3.3. Репродукция на документи в черно и бяло
В този случай знамето трябва да се представя като черни звезди на бял фон. Емблемите във формат .eps и .jpg могат да бъдат намерени на адрес:
http://europa.eu.int/conn/regional_policy/sources/graph/enblene_
en.htn
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n емблемите да се представят в съответствие
със съществуващите спецификации и наръчника за идентичност;
n надписът за обозначаване на финансовия
принос на Европейския съюз трябва да е със
същия размер като този за националния принос;
n въпросните Фондове;
n частта от билборда за приноса на Европейския съюз да заема най-малко 25% от общата площ на билборда.
- логото и мотото на НСРР се представят според съществуващите спецификации и наръчника
за идентичност, които се изготвят от ЦКЗ
- големината на логото на НСРР е равна на тази
на емблемата на ЕС
Билбордовете се махат не по-късно от шест месеца след приключване на работата по проекта
и се заменят от възпоменателни плакети.

a) Билбордове

б) Възпоменателни плакети

Билбордовете се поставят на мястото на съответните проекти за частично финансирани инфраструктурни инвестиции,
чийто обем надвишава споменатите по-горе суми. Такива билбордове включват място за приноса на Европейския съюз и на
държавата. Те трябва да са с големина, която съответства на
мащаба на дейността. Частта от билборда за приноса на Европейския съюз и държавата трябва да отговаря на следните
критерии:

Постоянните възпоменателни плакети се поставят на достъпни за обществеността места
(конгресни центрове, летища, гари и т.н.) и представят частично финансираните от Европейския
съюз и държавата проекти. Освен емблемите на
ЕС и НСРР тези плакети трябва да отбелязват
приноса на Европейския съюз и държавата, както и съответните Фондове.

n трябва да съдържа логото на Европейския съюз и на НСРР,
както и текста “Проект, частично финансиран от Европейския съюз и Република България”;

В случай на физически инвестиции в търговски
сгради, възпоменателните плакети се поставят
за период от една година.

в) Плакати
С цел да се информират участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата при създаването на човешки ресурси,
професионално обучение и заетост, инвестиране във фирми и развитие на селските райони, в
сградите на организациите, които изпълняват
или се облагодетелстват от обхванатите в договора мерки, трябва да се разпространяват
плакати, в които се посочва приносът на Европейския съюз и държавата, както и евентуално
съответните Фондове.
г) Уведомление до бенефициентите
Във всички уведомления за помощи до бенефициентите, изпращани от компетентните органи, се споменава частичното финансиране
от Европейския съюз и Република България и
се упоменава размерът на процента от помощта, финансирана от съответния инструмент на
Общността.
д) Информационни и кому
никационни материали
В публикациите (като книжки, брошури, информационни писма) за помощ, финансирана от Европейския съюз и държавата, ясно се посочват
на заглавната страница участието на Европейския съюз и държавата и когато е целесъобразно, съответните Фондове, както и емблемите на
Европейския съюз и НСРР. Публикациите съдържат информация за организацията, отговаряща
за съдържанието на информацията и Управляващия орган, определен за изпълнение на въпросния помощен пакет.
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В случай че информацията се предоставя електронно (сайтове, бази данни за потенциални бенефициенти) или като аудиовизуален материал, аналогично се прилагат гореспоменатите
принципи. В сайтовете относно Структурните фондове следва:
n да се спомене приносът на Европейския съюз и, ако е целесъобразно, този на съответния Фонд поне на началната
страница;
n да се показва емблемата на ЕС и НСРР;
n да се включат хиперлинкове към други сайтове на Европейската комисия относно Структурните инструменти и
информационния интернет портал.
е) Информационни събития
Организаторите на информационни събития като конференции, семинари, панаири и изложения във връзка с изпълнението на дейностите в договора ясно посочват приноса на
Европейския съюз към тези помощни пакети посредством
поставяне на европейското знаме в заседателните зали и поставяне на емблемата на ЕС върху документите.

Доброволни дейности във връзка с
публичността и информацията
Ако даден компетентен орган или бенефициент реши да постави билбордове или възпоменателни плакети, да извършва
публикации или да предприеме други информационни действия за проекти, чиито общ обем е по-малък от гореспоменатия, аналогично трябва да посочи приноса на Общността.
Ето как изглежда една информационна табела на обект в регион Сицилия, Италия:
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III. Стратегически
програмни
документи
За да получи средства от Структурните инструменти на ЕС, всяка държава–членка на ЕС, трябва да разработи няколко типа стратегически
документи:
Национална стратегическа референтна рамка;
Оперативни програми.
Националната Стратегическа референта
рамка (НСРР) определя основните цели на
политиката за развитие и приоритетите, които
ще бъдат съфинансирани със средства от Структурните инструменти на ЕС за периода 2007–
2013 г. Това ще бъде и основният стратегически програмен документ, описващ стратегията
на нашата страна за използване на средствата
от Структурните инструменти на ЕС. НСРР е
изготвена на базата на социално-икономически
анализ, анализ на основните различия между
България и ЕС и Националния план за развитие
(НПР) за периода 2007–2013 г. Тя е разработена
в съответствие със Стратегическите насоки за
сближаване на общността, основния документ,
описващ приоритетите на ЕК за постигане на
балансирано, хармонично и устойчиво развитие
на регионите.
Основната цел на помощта, предвидена в НСРР,
е да допринесе за развитието на секторите, в които нашата страна има потенциал за развитие и
стратегическо предимство. Документът описва
институционалните и административни механизми за прилагане на Структурните инструменти
на ЕС, както и участието и ролята на регионалните и местни власти и социално-икономически
партньори. Рамката на НСРР е описана в Регламента на ЕС, формулиращ условията по Европейския социален фонд, Европейския фонд
за регионално развитие и Кохезионния фонд.
Съгласно тези изисквания документът съдържа
анализ на силните, слабите страни и потенциала

за развитие, стратегия за интервенциите, списък
и описание на Оперативните програми, приноса
на НСРР към европейските приоритети за конкурентноспособност и заетост, механизъм за
изпълнение, финансов контрол и наблюдение.
Документът се основава на задълбочен социално-икономически анализ и ключови аспекти
на националните стратегии, приети и осъществявани в България. Целите на стратегията на
НСРР се вписват напълно в рамката на Стратегическите насоки на Общността в областта на
сближаването, Лисабонската стратегия и принципите за устойчивост, формулирани в Заключенията на Съвета от Гьотеборг. Главната цел на
стратегическите интервенции, които ще бъдат
финансирани от Европейския съюз в България,
е да се подкрепят инвестициите, необходими
за икономическото развитие, като се инвестира
в необходимите инфраструктури, човешкия потенциал и поддържане на благоприятна бизнес
среда и социално включване. Тази цел акцентира
силно върху необходимостта да се даде приоритет на инвестициите, насочени към развитие
на икономика, основана на знанията, за да се
поддържа устойчив ръст на Европа на един поконкурентен световен пазар.
Визията на стратегията се основава на обширен
анализ на различията в развитието на страната,
като същите са идентифицирани в Националния
план за развитие 2007–2013 г. и в Националната програма за реформи. Визията на България
за развитие като държава–членка на ЕС, е към
2015 г. България да стане конкурентоспособна
страна–членка на ЕС, с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.
Дългосрочната визия за България обединява две конкретни средносрочни цели за
програмния период 2007–2013 г.:

n Засилване на конкурентоспособността на
икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж;
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n Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на повисока заетост, доходи и социална интеграция.
За да постигне цялостните средносрочни цели, България
трябва да се фокусира върху четири стратегически приоритета – три тематични и един териториален:
n Подобряване на базисната инфраструктура;
n Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент
върху заетостта;
n Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;

n Транспорт;
n Околна среда;
n Техническа помощ.
Съгласно европейското законодателство Оперативната програма е одобрен от Европейската комисия документ, определящ стратегията
за развитие на държавата членка чрез използването на набор от приоритети, финансирани от
един фонд.

n Поддържане на балансирано териториално развитие.

Оперативната програма е разделена на приоритетни оси и операции.

Първият приоритет предвижда оказване на подкрепа за
по-качествени транспортни инфраструктури, информационни
и комуникационни технологии и връзки и инвестиции в инфраструктурата за защита на околната среда.

Приоритетната ос е съставена от група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели.

Вторият приоритет предвижда оказване на подкрепа за
адекватни човешки ресурси както в публичния, така и в частния сектор.
Третият приоритет се фокусира върху създаване на ефективна рамка за подкрепа на бизнеса чрез подобряване на
регулаторната среда, насърчаване на предприемачеството,
иновациите и развиването на ефикасна, модерна и прозрачна
държавна администрация.
Четвъртият приоритет е с териториална насоченост и има
за цел балансиран растеж посредством подпомагане на районите на България да развиват своя потенциал за растеж, опазването на околната среда и биоразнообразието, опазването
на природното и културно наследство.
Всеки стратегически приоритет ще бъде подкрепен по един
съгласуван начин от действия, формулирани в 7 Оперативни
програми:
n Регионално развитие;
n Развитие на конкурентоспособността на българската икономика;
n Развитие на човешките ресурси;
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n Административен капацитет;

Операцията е проект или група от проекти, които са избрани от съответния Управляващ орган на ОП съгласно критериите, одобрени от
Комитета за наблюдение, изпълнявана от един
или повече бенефициенти и позволяваща постигането на целите на приоритетната цел.
Оперативните програми адресират основните
проблеми в социално-икономическата система
и по своята същност представляват правителствената политика за тяхното разрешаване в
рамките на приоритета на програмата.
ОП “Регионално развитие” ще подкрепя
мерки за възстановяване и обновление на
градовете, развитието на туризма, разработване
на местни и регионални транспортни схеми
и подпомагане на интегрирани инициативи за
регионално и местно развитие. Средствата по
тази програма са от ЕФРР.
Потенциалните бенефициенти са общини, общински компании, асоциации на общини, неправителствени организации с представителство
на местните власти.

Приоритетите и основните операции на
Оперативната програма са:
Приоритет 1
Устойчиво и интегрирано градско развитие
Сред операциите са:
n

Социална инфраструктура

n

Жилищна политика

n

Организaция на икономическите дейности

n

Подобряване на физическа среда и предот
вратяване на рискове

n

Системи за устойчив градски транспорт

Приоритет 2
Регионална и местна достъпност
Сред операциите са:
n

Регионална и местна пътна инфраструктура

n

Мрежи и услуги, свързани с информационни и
комуникационни технологии

n

Достъп до устойчиви и ефективни енергийни
ресурси

Приоритет 3
Устойчиво развитие на туризма
Сред операциите са:
n

Подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура

n

Разработване на туристически продукт и маркетинг на дестинациите

n

Маркетинг на международния туризъм
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Приоритет 4
Създаване на регионални и местни мрежи; сътрудничество и
изграждане на капацитет
Сред операциите са:
n

Партньорства за интегрирано развитие

n

Териториално планиране и разработване на проекти

n

Маломащабни местни инвестиции

n

Междурегионално сътрудничество

Приоритет 5

n

Повишаване на иновативния потенциал на
предприятията

n

Подобряване на проиновационната инфраструктура в подкрепа на бизнеса

Приоритет 2
Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда.
Операции:
n

Проекти за МСП за технологично развитие и
модернизация

n

Създаване на консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса

n

Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи
технологии и използването на възобновяеми
енергийни източници

n

Подкрепа за бизнес коопериране

Техническа помощ
Сред операциите са:
n

Управление, мониторинг, оценка и контрол

n

Комуникация, информация и публичност

n

Техническо администриране

Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството

ОП “Развитие на човешките ресурси”
ще насърчава подобряването на достъпа до
образование и повишаване на неговото качество, насърчаване на ученето през целия живот,
насърчаване на социалната интеграция и равните възможности, подобряване на достъпа
до социални и здравни услуги, подобряване на
социалната инфраструктура, повишаването на
адаптивността, мобилността и конкурентоспособността на работната сила, създаване на повече и по-добри работни места. Средствата по
тази програма са от ЕСФ.
Потенциалните бенефициенти са образователни
институции, центрове за професионално обучение, НПО, училищни и академични организации,
институции на пазара на труда на национално и
регионално равнище

Приоритетите на Оперативната програма са:
Приоритет 1

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ще подкрепя мерки, свързани с повишаване ефективността на предприятията и развитие на
бизнес среда, подобряване на достъпа до финансиране, развитие на икономика, основана на знанието и иновационните
дейности и укрепване на международните пазарни позиции
на българската икономика. Средствата по програмата са от
ЕФРР.
Потенциалните бенефициенти са малки и средни предприятия, изследователски институти, университети

Финансови ресурси за развитие на
предприятията

Приоритетите на Оперативната програма са:

Приоритет 4

Приоритет 2

Приоритет 1

Укрепване на международните пазарни позиции
на българската икономика.

Повишаване на продуктивността и адаптивността на заетите лица

Операции:

Основни операции:

Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни
дейности.
Операции:
n
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Приоритет 3

n

Подкрепа за стартиращи технологични фирми

Операции:
n

Подкрепа за гаранционни фондове

n

Подкрепа за фондове за дялов (рисков) капитал

n

Подкрепа за фондове за микрокредитиране

n

Подкрепа за създаване на мрежа от бизнес
ареали

n

Подкрепа за привличане на инвеститори

n

Подкрепа за популяризиране и увеличаване
на износа

Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването.
Операциите имат за основна цел повишаване
инициативността на безработните хора и тяхното мотивиране за активно участие в трудовия
живот, било то чрез създаване на свой собствен
бизнес и/или чрез посещаване на обучителни
курсове, които ще им бъдат от полза при търсенето на работа.

n

Повишаване на професионалните умения на
заетите лица
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n

Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда

n

Подобряване на условията на труд на работните места

Приоритет 3
Подобряване на качеството на образованието и обучението
в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, базирана на знанието
Основни операции:
n

Подобряване на качеството на образователните услуги

n

Модернизиране на образователната система

n

Свързване на образователната институции с бизнеса и изследователската дейност

Приоритет 4
По-добър достъп до образование и обучение
Основни операции:
n

Достъп до образование и обучение за уязвимите групи

n

Младежта в образованието и обществото

n

По-нататъшно развитие на ученето през целия живот

Приоритет 7

Приоритетът е основан на принципите на
EQUAL и има за цел разработването на проекти, свързани с пригодността за заетост, предприемачеството, адаптивността, равнопоставеността на половете и проблематиката на лицата,
търсещи убежище в европейските страни.
ОП “Административен капацитет” ще
подкрепя мерки за укрепване на административния капацитет на всички нива – централно,
регионално и местно, с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги на гражданите
и управлението на Структурните инструменти.
Тази програма ще получава средства от ЕСФ.

Социално включване и насърчаване на социалната икономика

Приоритетите на Оперативната програма са:

Основни операции:

Приоритет 1

n

Подкрепа на социалната икономика

Добро управление

n

Работоспособност чрез по-добро здраве

Основни операции:

Приоритет 6

n

Ефективна структура на администрацията

Подобряване ефективността на институциите на пазара на
труда, социалните и здравни услуги

n

Прозрачна и открита държавна администрация

Основни операции:

n

Ефективен процес на провеждане на политики и координация

n

Администрацията – партньор с бизнеса

n

Прозрачна и ефективна съдебна система

n

Управление на човешките ресурси в държавната
администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество

n

Компетентна и ефективна държавна администрация

n

Укрепване на капацитета на структурите на
гражданското общество

n

Модерно управление на човешките ресурси в
държавната администрация

n

Компетентна и ефективна съдебна система

Транснационално сътрудничество

Приоритет 5

Развитие и модернизация на системата на пазара на труда
и повишаване ефективността на работа на институциите,
работещи в сферата на пазара на труда.

Приоритет 2

Основни операции:

Потенциални бенефициенти са структурите на
държавната администрация на всички нива и
структурите на гражданското общество.

n
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социални и здравни услуги, подобряване на капацитета и ефективността на работата на институциите,
ангажирани в сферата на социалните и здравни услуги, както и насърчаване на тяхното взаимодействие и
сътрудничество със съответните частни доставчици.

Приоритет 3
Качествено административно обслужване и
развитие на електронното правителство
Основни операции:
n

Подобряване на обслужването за гражданите
и предоставяне на електронни услуги

n

Развитие на услугите за бизнеса, в това число
и на електронно правителство

n

Интегриране на услугите и оперативна съвместимост

n

Въвеждане на информационни технологии в
съдебната система

ОП “Транспорт” ще подкрепя инвестиции
в модернизация и рехабилитация на националната транспортна инфраструктура, подобряване
на транспортните връзки със съседните страни,
развитие на комбиниран транспорт, подобряване на корабоплаването и безопасността по
морските и вътрешноводни пътища на България,
развитие на устойчив градски транспорт. Тази
програма ще получава финансиране от Кохезионния фонд и ЕФРР.

Укрепване на капацитета на институциите за предоставяне на
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Потенциалните бенефициенти са Национална компания ”Железопътна инфраструктура”, общини, Национална компания
”Пристанища”, Извънбюджетен фонд “Републиканска пътна
инфраструктура”.

n

Изграждане на товарни селища;

Приоритет 2

n

Развитие на подземна градска железница,
свързваща ключови транспортни центрове от
национално значение (централни железопътни гари, централни автогари, летища, пристанища и др.) с други видове транспорт.

Развитие на необходимата инфраструктура за
третиране на отпадъци

Приоритетите на Оперативната програма са:
Приоритет 1
Развитие на железопътната инфраструктура по основните
национални и трансевропейски транспортни оси
Операции:
n

Строителство, рехабилитация, модернизация и електрификация на железопътни линии и участъци по трансевропейските транспортни оси и прилежащата им инфраструктурата от национално и европейско значение.

Приоритет 4
Подобряване на условията за корабоплаване по
морските и вътрешноводни пътища
Основни операции:
n

Изграждане и модернизация на средства за
навигация;

n

Изграждане на буни и брегоукрепителни съоръжения;

n

Подобряване на дълбочината и широчината в
критичните участъци по р. Дунав;

n

Драгажни работи.

Приоритет 2
Развитие на пътната инфраструктура по основните национални и трансевропейски транспортни оси
Операции:
Строителство на нови, рехабилитация и модернизация на
съществуващи магистрали от национално и европейско значение;

n

n

Строителство, модернизация и рехабилитация на съществуващи първокласни пътища от национално и европейско
значение;

n

Строителство на нови, модернизация и рехабилитация на
съществуващи второкласни пътища по трансевропейските
транспортни оси от национално и европейско значение;

n

Строителство, модернизация и рехабилитация на пътни
участъци, свързващи основната пътна мрежа на Република
България с тази на съседните страни.

Приоритет 3
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ОП „Околна среда” ще подкрепя мерки,
свързани с изграждане на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води, третиране на отпадъци, подобряване качеството на атмосферния
въздух, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Тя, както и ОП „Транспорт”
ще получава финансиране от Кохезионния фонд
и ЕФРР.
Потенциални бенефициенти са общински администрации, общински фирми, регионални асоциации/сдружения на общини, публични ВиК дружества

Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари

Приоритетите на Оперативната програма са:

Основни операции:

Приоритет 1

n

Изграждане на интермодални терминали;

n

Подобряване на техническите, технологичните и експлоатационни параметри на терминалите;

Приоритет 3
Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие
ОП ”Техническа помощ” ще подкрепя
мерки, свързани с осигуряване на подкрепа за
изпълнение на дейностите, финансирани по
СКФ, и координация на програми, допълнителна
подкрепа за усъвършенстване функционирането
на единната Информационна система за наблюдение и управление на средствата от ЕС и повишаване публичната информираност за Структурните инструменти на ЕС.

Приоритетите на Оперативната програма са:
Приоритет 1
Подкрепа за изпълнението на дейностите на
Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и Комитета
за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка

Приоритет 2
По-нататъшно разработване и подкрепа за
функционирането на информационната система
за управление на средствата от СФ на ЕС

Приоритет 3
Разпространение на обща информация по отно
шение на Структурните инструменти на ЕС.

Изграждане на необходимата инфраструктура
за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води (в населени места с над 2000 екв. ж.)
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iV. Органи, отговорни
за управлението,
изпълнението, финансовото
управление и контрол на
Европейските фондове –
функции и отговорности
Едно от основните изисквания на Европейската комисия една
страна да получава средства от Структурните инструменти на
ЕС е да бъде изградена ясна рамка за управлението, изпълнението, финансовото управление и контрол.
В България тази рамка съдържа следните звена:
Централно координационно звено
Управляващ орган
Междинно звено
Сертифициращ орган
Одитиращ орган
Комитет за наблюдение
Сред функциите на Централното координационно
звено са:
Разработване и координация на изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка;

Управляващият орган отговаря за управлението и изпълнението на оперативната програма в съответствие с принципа
за стабилно финансово управление и поспециално:
Гарантира, че изборът на операциите за фи
нансиране е съобразно установените критерии;
Удостоверява извършването на съфинансираните дейности;
Осигурява система за запис и съхранение
на счетоводните документи;
Осигурява отделна счетоводна система;
Създава процедури за гарантиране на подходяща одитна пътека;
Осигурява, че сертифициращият орган получава цялата необходима информация.
Управляващият орган на ОП „Регионално
развитие” е главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Гарантира наличието на системите за управление и контрол;

Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е дирекция „Предприсъединителни програми и проекти”, Министерство на икономиката и
енергетиката.

Отговаря за разработването, въвеждането в експлоатация
и правилното функциониране на Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на ЕС;

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” е дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти”,
Министерство на труда и социалната политика.

Координира разработването и одобрението на големите
проекти.

Управляващият орган на ОП „Административен
капацитет” е дирекция „Управление на програ-

Осигуряване на съгласуваност на политиката на сближаване с останалите политики на страната и ЕС;
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За Централно координационно звено е определена дирекция „Управление на средствата от
ЕС”, Министерство на финансите.

ми и проекти”, Министерство на държавната администрация и административната реформа.
Управляващият орган на ОП „Транспорт” е дирекция „Координация на програми и проекти”,
Министерство на транспорта.
Управляващият орган на ОП „Околна среда” е
дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Министерство на околната среда и водите.
Управляващият орган на ОП „Техническа помощ” е дирекция „Управление на средствата от
ЕС”, Министерство на финансите.
Междинно звено може да бъде всяка публична или частна организация или служба, която
действа под отговорността на орган за управление или сертификация или която изпълнява
задачи от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициенти.
Функциите на междинните звена са предмет на
споразумение между него и Управляващия орган.

Най-често неговите функции са:
Да разработва и публикува тръжната документация
Да предоставя техническа помощ и информация на крайните бенефициенти
Да получава и проверява на апликационните
форми
Да проверява започването на работата по
проекта
Да проверява финансовите документи
Към настоящия момент 4 от Оперативните
програми имат междинни звена и това са:
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За ОП „Регионално развитие” – 6 звена в 6-те района за
планиране
За ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – Агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия”
За ОП „Развитие на човешките ресурси” – Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Министерство на
образованието и науката”
За ОП „Околна среда” – дирекция „Фондове на ЕС за
околна среда”, Министерство на околната среда и водите.

Сертифициращият орган
Изготвя и подава на ЕК заверените отчети за разходите и
платежните нареждания;
Удостоверява точността и съответствието на разходите;
Поддържа счетоводни данни за разходите в компютризирана форма;
Гарантира възстановяването на всяко финансиране, платено неправомерно в резултат на открити нередности;
Функциите на сертифициращ орган ще бъдат изпълнявани от
дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите.

Одитиращият орган
Гарантира, че одитът се извършва в съответствие с международните стандарти за одит;
Представя стратегия за одита;
Изготвя годишен доклад за контрола;
Изказва мнение дали системата за управление и контрол е
работила ефективно;

За одитиращ орган е определена дирекция
“Одит на средствата от ЕС”, Министерство на
финансите.
Адресите на всички органи са изведени в Приложение 1.
Комитетът за наблюдение следва да се
увери в ефективността и качеството на
изпълнението на оперативната програма, като:
разглежда и одобрява критериите за подбор
на операциите, финансирани в срок от шест месеца от одобряването на оперативната програма, и одобрява всяко преразглеждане на тези
критерии в съответствие с нуждите на програмирането;
преразглежда периодично извършения напредък за постигането на специфични цели на
оперативната програма въз основа на представените от управителния орган документи;
разглежда резултатите от изпълнението, поспециално от постигането на целите, набелязани за всяка приоритетна ос;
разглежда и одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението на програмата.
Към всяка ОП има създаден Комитет за наблюдение, а в допълнение е създаден и Комитет за
наблюдение на НСРР.
Всеки комитет за наблюдение се състои от
председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на комитета имат право на
глас при вземане на решения, а наблюдателите
имат право на съвещателен глас.

Предоставя декларация при приключването на програмите;
Подготвя и изпълнява одит на проекти, частично финансирани от Структурните инструменти на ЕС.
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Членове на Комитета за наблюдение на НСРР
са заместник-министърът на финансите, отго-

варящ по въпросите на европейската интеграция, заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството, в чийто ресор е
управляващият орган на оперативна програма
“Регионално развитие”, заместник-министърът
на икономиката и енергетиката, в чийто ресор
е управляващият орган на оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, заместник-министърът на
труда и социалната политика, в чийто ресор е
управляващият орган на оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”, заместникминистърът на транспорта, в чийто ресор е
управляващият орган на оперативна програма
“Транспорт”, заместник-министърът на околната среда и водите, в чийто ресор е управляващият орган на оперативна програма “Околна
среда”, заместник-министърът на държавната
администрация и административната реформа,
в чийто ресор е управляващият орган на оперативна програма “Административен капацитет”,
заместник-министърът на външните работи,
заместник-министърът на земеделието и горите, заместник-министърът на образованието и
науката, заместник-министърът на здравеопазването и заместник-министърът на културата,
отговарящи по въпросите на европейската интеграция, заместник-председателят на Националния статистически институт, в чийто ресор
е методологическото ръководство на статистическата дейност, изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и горите,
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция за икономически анализи и прогнози
към министъра на финансите, ръководителят на
Централното координационно звено, ръководителят на Сертифициращия орган, директорите на дирекции “Икономическа и социална политика”, “Стратегическо планиране и управление”
и “Координация по въпросите на Европейския
съюз и международните финансови институции”
на Министерския съвет, представител на Наци-
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оналното сдружение на общините в Република България, по
един представител на регионалните съвети за развитие в районите за планиране и по един представител на национално
представените организации на работодателите, работниците
и служителите, признати от Министерския съвет по реда на
Кодекса на труда.
В заседанията на комитета като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват ръководителят на Одитиращия орган, представител на Европейската комисия, представител/представители на Европейската инвестиционна банка
или друга финансова институция (при получаване на финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или друга
финансова институция), по един експерт, компетентен по хоризонталните въпроси в една от следните области: устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и обществени
поръчки, и представители на неправителствените организации. Ръководителят на Централното координационно звено
определя процедурата за избор на експертите, компетентни
по хоризонталните въпроси.

тивна програма, представител на Националното
сдружение на общините в Република България и
по един представител на регионалните съвети
за развитие в районите за планиране, по един
представител на национално представените
организации на работодателите, работниците и
служителите, признати от Министерския съвет
по реда на Кодекса на труда.
При необходимост към Комитета за наблюдение могат да се създават постоянни и временни
подкомитети по специфични и текущи въпроси.

Членове на Комитетите за наблюдение на Оперативните програми са ръководителят на Управляващия орган на съответната оперативна програма, ръководителите на управляващите
органи на останалите оперативни програми, ръководителят
на структурата в Министерството на земеделието и горите,
определена за управляващ орган на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 - 2013 г., ръководителят
на структурата в Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и горите, отговорна за
Националния стратегически план за развитие на рибарството,
изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите,
ръководителят на Централното координационно звено, ръководителят на Сертифициращия орган, ръководителите на
междинните звена на съответната оперативна програма (ако
тя предвижда такива), по един експерт от дирекция “Икономическа и социална политика”,“Стратегическо планиране и управление” и “Координация по въпросите на Европейския съюз
и международните финансови институции” на Министерския
съвет, представители на министерства, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други ведомства, които имат отношение към приоритетите на съответната опера-
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v. Цикъл на проекта
Проектите на структурните фондове – както на практика и
всички проекти – преминават през четири основни етапа, а
именно:
Идентификация – концепцията за проекта е още на етап
идея и отговаря на дадена нужда, посочена в ОП;
Дефиниция – концепцията се утвърждава и се описва в изпълним план (заявление), подлежащ на одобрение от финансиращите институции;
Изпълнение – планът за изпълнение се прилага на практика
и се контролира напредъкът по него (когато се касае за
инвестиция, инвестицията и управлението могат да бъдат
разделени в рамките на етапа на изпълнение);
Заключителен етап – процесите, свързани с проекта, се
приключват, документират и оценяват.
Този процес е познат като “жизнен цикъл на проекта”, за кратко “цикъл на проекта”.
Поради факта, че оперативните програми обхващат различни
сектори и дейности, предвидените процедури за обработка на
заявленията за проектите не могат да бъдат напълно идентични. Съществуват обаче определени аспекти от процедурите,
при които единният подход е както необходим, така и подходящ.

а) Проектна идея
За да бъде финансиран от Структурните инструменти на ЕС,
проектът трябва да е финансово, икономически и социално издържан. За да докаже, че отговаря на това условие, той трябва
да е изготвен в съответствие с голям брой технически критерии и критерии по същество. Преди всичко проектът трябва
да е в съответствие с целите на оперативната програма, ясно
да се вписва в един от нейните приоритети, да има налице
ресурси за осигуряване на неговото съфинансиране, както и
да е в състояние да приключи своята дейност в рамките на
изискуемия период.
Проектната идея започва с формулирането на определена нужда и/или ситуация, която трябва да бъде
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променена. Проектът е определена във
времето целева интервенция, която следва ясна логика. В неговата подготовка
следва да бъдат идентифицирани следните параметри:

стваща с проект, трябва да се стреми да включи
всички страни, които по някакъв начин ще бъдат
повлияни от изпълнението или въздействието на
планирания проект, имат пряк интерес от него
или чието съдействие или опозиция могат да се
окажат от решително значение за успеха или про- общата цел;
вала на инициативата. Установяването на диалог
между тези играчи – властите, държавните инсти- специфичните цели и измерими индикатори към тях;
туции на централно, регионално и местно ниво,
граждански организации, предприятия или прос- доказване на необходимостта от проекта;
то засегнатата част от населението, би спомогна- описание на дейностите по проекта;
ло за спечелване на подкрепата на онези, които
формулират средата за развитие на проекта, както
- продължителност на и план за действие по прои за формулирането на проекта в съответствие с
екта;
точните нужди и в общия случай подобрява шан- очаквани резултати вследствие на изпълнението совете за успех на проекта.
на проекта;
Всички кандидатстващи с определен проект ще
- бюджет на проекта, необходим за постигането бъдат стимулирани на ранен етап да търсят съвет
на заложените в него цели;
и насоки от местни партньорства и други партньори при разработването на своите проекти.
- очаквани източници на финансиране на проекта.
Местните партньори биха могли да предоставят
Съдействие на кандидатстващите съвети относно всички проекти по места и да
съдействат на онези, които се вписват в тяхната
с проекти
стратегия за развитие. По-конкретно, те с готовЗа да се гарантира, че проектът е действително ност биха съдействали на разработващите проекв съответствие с изискванията по програмата и та лица да обхванат нужните хора и организации
други изисквания, кандидатстващите с проекти при разработването на проекта, както и да покрилица трябва да могат (което се гарантира от (УО/ ят всички аспекти, свързани с общи теми, както и
МЗ) да се консултират с независими експерти и да такива, свързани с други дейности в региона.
получат съдействие, така че да превърнат идеите
си в достатъчно конкретни и изпълними проекти, Хоризонтални политики
които ще подлежат на финансиране.
Управляващият орган въвежда и контролира процеса по оценката, като при подбора на проектите се
Разработване на проект в
съобразява напълно с хоризонталните политики.
партньорство
Успешните проекти са резултат от колективно
мислене. Търсенето на възможности за широкообхватни консултации по съдържанието на
проекта е важно средство, спомагащо за дефинирането и подобряването на идеите за развитието му. В общия случай организацията, кандидат-

За да се гарантира ангажиментът по осигуряването на равни възможности, всички проекти трябва да демонстрират стриктна ангажираност към
равнопоставеността, напр. като предоставят обучение на всички свои служители в областта на равните възможности посредством разработването
и прилагането на план за действие за предоставя-
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нето на равни възможности. Следователно необходимо е да
се използват системи за оценка и подбор, които гарантират, че
проектите отговарят на минималните изисквания, определени от Комитета за наблюдение във връзка с равните
възможности и недопускането на дискриминация, както и че
приоритет се дава на онези проекти, които имат значителен
принос в тази област.
Малко вероятно е по-доброто познаване на аспекта устойчиво развитие само по себе си да е достатъчно, за да гарантира, че то ще се превърне в основен приоритет в рамките на
оперативните програми. Следователно системата за оценка и
подбор трябва също да гарантира, че проектът отговаря на
минималните изисквания, определени от Комитета
за наблюдение по отношение на устойчивото развитие,
както и че приоритет се дава на онези проекти, които имат
значителен принос в тази област.

б. Проектно предложение
След одобряването на Оперативните програми съответния
Управляващ орган или Междинното звено периодично публикуват на Информационния портал www.eufunds.bg и в националните всекидневници покана за представяне на проектни
предложения по конкретна операция на ОП.
Информацията, публикувана в информационния портал, ще съдържа насоки за попълване на проектната документация, крайните срокове за нейното представяне и формата на съответните апликационни форми.

Описание и общи принципи
За всички проекти се подава подробна информация, като се
попълва формуляр за кандидатстване (апликационна форма),
който се изпраща в Междинното звено или Управляващия орган, ако не съществува (съответно) междинно звено. Формулярът на заявлението съдържа полета с данни, които се попълват
задължително.

Указания и оперативни въпроси
Освен в случаите, когато съществува основателна причина,
апликационните форми за всеки един от структурните фондове се подават в електронен формат и на хартия. При из-

34

ключенията, за които има основателна причина,
целевите групи, от които не може да се очаква
да разполагат с необходимите ресурси за попълване на стандартния електронен формуляр,
могат да подават единствено документи на хартия. Не се приемат заявления, написани на ръка.
Причина за изискването заявленията да се подават в електронен формат е, че информационната
система е в състояние да обработва подадените
заявления само в електронен формат и по този
начин намалява обема на работата, свързана с
обработката им.
Независимо дали заявленията са подадени в
електронен формат или на хартия, Управляващият орган/Междинното звено следи за документирането и архивирането в електронен формат
на цялостния процес на подбор на проекти и
пълната информация за одобрените проекти в
информационната система за управление.
Управляващият орган/Междинното звено гарантират, че информацията, изискана от кандидатите, стриктно се ограничава до необходимата и
реално използваната за целите на оценката на
проекта. Подаването на допълнителна информация трябва да се ограничи до изисканата от
екипа, осъществяващ оценката, за да се избегне
неравнопоставено третиране на определена
категория или кандидат. Подаването на съпътстващата документация, която предполага голям обем работа – напр. подробно изследване
за приложимост, планове за формата на проекта
и т.н., се изисква само за мащабните инвестиционни проекти. Също така трябва да бъдат взети
мерки за недопускане на дублиране на процесите – документи, уверения и информация не могат да се събират повече от един път (напр. при
подаването на заявлението или при подписването на договора за отпускане на заема).
Със средства по Структурните инструменти могат да се финансират основно 2 типа проекти

– проект по т. нар. схема за безвъзмездна помощ и инвестиционен проект.
Образци на тези апликационни форми ще бъдат
публикувани на интернет страница www.eufunds.
bg, както и в насоките за кандидатстване, издавани преди обявяването на тръжната процедура.
Схеми за безвъзмездна помощ ще бъдат използвани най-често в ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Развитие на конкуренто
способността на българската икономика” и ОП
“Административен капацитет”.
Схемата за безвъзмездна помощ ще съдържа следните основни полета:
1. 	Резюме на проекта (концепция) – не
повече от 4 страници
1.1. Oбобщение на проекта – кратко описание
на проектопредложението
1.2. Съответствие – съответства ли проектът на
описаната цел и приоритети на настоящата покана за набиране на предложения, кои
проблеми трябва да бъдат решени и кои са
нуждите, които трябва да бъдат удовлетворени.
1.3. Методология и устойчивост – кои са основните цели на проекта, дейности и очаквани
резултати, как проектът би постигнал устойчивост на резултата.
1.4. Компетентност и оперативен капацитет:
– какъв опит притежава кандидатът при работата с проекти в последните 3 години,
свързани с разширение на дейността и т.н.
2. Проект
2.1.		Заглавие на проекта
2.2.		Име и адрес на кандидатстващата организация (и партньори, ако има такива)
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2.3. Размер на исканата безвъзмездна помощ – като сума и
процент от общата стойност на проекта
2.4. Цели
2.5. Описание на дейностите
2.6. Методология
2.7. Продължителност и план за действие
2.8. Очаквани резултати
3. Бюджет на проекта
4. Информация за кандидата
- Пълно наименование
- Правен статут
- Официален адрес

лови разходи, разходи за въвеждане в експлоатация и поддръжка на продукта

бъде заменена с въвеждането на тези данни в
информационната система за управление);

7. Анализ на разходи срещу ползи, вкл. описание
на методологията, разгледаните алтернативни възможности, оценка на риска и предпоставките за изпълнението на проекта и т.н.

формуляр на заявлението със съпътстващите
го документи.

8. Анализ на риска, вкл. описание на външните и
вътрешните фактори, пораждащи риска
9. Съвместимост с хоризонталната политика
на Общността – обществени поръчки, оценка на въздействието върху околната среда,
равни възможности и мерки за публичност
10. Механизми за управление, наблюдение, контрол и оценка на проекта

в. Оценка на проектното
предложение

- Лице за контакт
- Капацитет за управление и изпълнение на проекти, в т.ч. опит
от подобни проекти и т.н.
Инвестиционни проекти ще бъдат финансирани основно по
ОП “Транспорт”, ОП “Околна среда” и ОП “Регионално развитие”.
Апликационната форма за инвестиционен проект
ще съдържа следните основни полета:
1. Заглавие на проекта
2. Име и местонахождение на кандидатстващата организация
3. Цели
4. Описание на проекта, вкл. дейности и резултати
5. Продължителност и план за действие
6. Бюджет на проекта
6.1. Финансов план
6.2. Финансов анализ, вкл. описание на методологията, капита-
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След като се установи, че подаденото заявление отговаря на критериите за приемане (подадено е преди изтичане на срока, на подходящ
формуляр и в точния брой копия), заявлението
се завежда в информационната система за управление. В случай че заявлението е неприемливо,
Управляващия орган/Междинното звено го връща обратно на кандидата с писмена обосновка
за отхвърлянето му.
Всички заявления получават печат с дата (или
съответния електронен еквивалент) в деня на
постъпването им. На заявленията, отговарящи
на критериите за приемане, се дава входящ номер на проект.
За всяко заявление за проекта се разкрива папка. Тази папка съдържа:
таблица за мониторинг, в която могат да се
регистрират основните стъпки за подбор на
проекта, възлагане на договор на изпълнителя
и изпълнението на проекта (таблицата може да

В тази папка се съхраняват всички документи,
събрани през отделните етапи на подбор на
проекта, възлагането на договора на изпълнителя и изпълнението на проекта.
Процедурите по получаване и регистриране на
заявленията се разписват подробно в договори
(на служебно ниво) между управляващия орган
или междинното звено, където такова е сформирано.
Оценката на проектите е процес, състоящ се от множество отделни етапи. Тя
включва:
формална проверка дали заявлението е пълно и проверка за легитимност на заявлението и придружаващите го документи;
проверка за право за кандидатстване;
оценка на проекта по отделните критерии
за подбор, определени предварително;
финансова и техническа оценка;
изготвяне на класация и списък с резервни
кандидатури;
препоръка за предварителен подбор, одобрение или отхвърляне.

Проверка за пълнота
Тук преди всичко се проверява дали формулярът
на заявлението за кандидатстване е попълнен
правилно и дали са подадени всички изискуеми
документи. Тази проверка се извършва от Междинното звено (Управляващия орган, ако не е
сформирано Междинно звено) посредством попълването на въпросник по критериите, дефини-
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рани в поканата за изпращане на предложения. Този въпросник е идентичен в рамките на всяка оперативна програма.
Сред подлежащите на проверка критерии са:
Дадени ли са адекватни отговори на всички въпроси във
формуляра за заявление;

Допустима област, за която по право се отпускат субсидии;
Допустим период;

Наличие на пакет за финансиране, като се
посочват както собствените средства на
кандидата, така и източникът на съфинансиране;
Наличие на добавена стойност за отпуснатите средства по проекта;

Подадени ли са по съответния начин всички документи,
изискани в поканата за изпращане на предложения или в указанията за кандидатите.

Допустими дейности, дефинирани в съответните приоритети на оперативната програма/покана за изпращане на предложения;

Спазване на принципа на допълняемост;

На този етап Управляващият орган/Междинното звено може
по свое усмотрение да се свърже с кандидатите, чиито заявления съдържат неточности или неправилно попълнени части, за да им посочи каква допълнителна информация трябва
да предоставят и в какъв срок, преди да може заявлението
им да бъде прието за оценка по техническите и финансови
критерии. Процедурата за внасяне на корекции и подаване
на допълнителна изискуема информация трябва да бъде дефинирана предварително от Управляващия орган, за да може
крайният срок за внасянето на корекции да бъде идентичен
за всички кандидати.

Наличие на кандидати, съответстващи на дефинираните критерии в поканата за кандидатстване;

Интеграция на аспекти, свързани със защитата на околната среда и равни възможности
(виж по-горе);

Наличие на необходимите ресурси за съфинансиране или привеждане на доказателство,
че ресурсите за съфинансиране ще бъдат налични към необходимия момент.

Спазване на правилата на ЕС относно държавните субсидии (виж по-горе);

Проверка за право на финансиране
Критериите за това, кои разходи по проектите подлежат на
финансиране, се дефинират в оперативната програма и други
специфични документи, издадени от Сертифициращия и Одитиращия органи. Тези критерии са в съответствие с изискванията за допустимост за финансиране, залегнали в националното законодателство, базирани на регламентите за съответния
Структурен фонд/Кохезионен фонд.
Проверката за право на финансиране винаги обхваща първия
етап от оценката на проекта. На въпросите за допустимост
за финансиране винаги отговаря с “да” и “не”. Ако се установи, че проектът няма право на финансиране, той няма да
бъде подложен на техническа оценка. Ако се констатира, че
определени елементи от разходите на проекта не подлежат
на финансиране, те няма да се взимат предвид при калкулирането на субсидията, която ще бъде отпусната. В този случай
разходите, неподлежащи на финансиране, трябва да бъдат гарантирани от страна на кандидата или трето лице с определен документ.
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В общия случай следните критерии подлежат на оценка за всички проекти:

Техническа оценка на проектите
Оценката на проектите трябва да гарантира, че
заявленията отговарят на критериите, очертани
в регламентите за структурните и кохезионния
фондове и съответната оперативна програма.
Процесът на оценка гарантира също, че са изпълнени целите на Комисията и националните
власти. Специфичните критерии за селекция на
проекти най-вероятно ще бъдат много детайлни за всеки приоритет по оперативна програма,
но всички проекти подлежат на оценка по следните критерии:
Принос за изпълнение на целите на Националната стратегическа референтна рамка;
Принос към една или повече от социалноикономическите цели на оперативната програма;
Наличие на измерими крайни резултати и
подробно формулиране на ясни, постижими
и измерими цели;

Икономическа стабилност;

Избягване на припокриване с други проекти,
финансирани от фондове на Общността или
национални такива;
Съответствие с респективните общински/
регионални планове за развитие и стратегия
на областта;
Гаранция, че развитието на проекта няма да
бъде възпрепятствано от обозрими външни
условия.
Важен аспект на оценката е получаването на информация относно размера и периода на очакваните разходи и ползи от проекта, обикновено
изразени като разходи и резултати.
Ако проектът е одобрен за финансиране, резултатите от оценката се излагат в писмото за
оферта (договора), което се контролира в рамките на етапа на мониторинг. Би било много
трудно, ако не и невъзможно да се контролират
резултати, които не са ясно дефинирани. Архивите на проекта подлежат на последващ одит,
при който се изисква ясно доказателство относно задоволителната оценка и контрол.
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Извършване на оценката
Оценката се извършва от специалисти по оценяването на
проекти, притежаващи необходимите квалификации, които са
запознати с поканата за изпращане на предложения, съответното европейско и национално законодателство, критериите
и техниките за подбор на проекти, но не и ограничено до
сектора/областта, в която ще се изпълнява съответния проект
За извършването на всяка оценка се сформира работна група. Нейни членове са:
- представители на междинното звено;
- представители на Управляващия орган
- експерти
Оценителите – служители на междинното звено (Управляващият орган, ако не е сформирано междинно звено) и външните експерти, както и техните висшестоящи подписват декларация за безпристрастност и конфиденциалност.

Финансова стабилност
В самото начало на оценката се преценява финансовата стабилност както на проекта, така и на кандидата.
Степента, до която се проверява стабилността на организацията, зависи от съответната организация. Даден орган на
местната власт или държавен орган може да се смята за напълно финансово стабилен. Същото не може да бъде заключено автоматично за неправителствените организации, особено
когато се касае за малки независими неправителствени организации. Когато има разумни основания за съмнения относно финансовата стабилност на дадена неправителствена организация, се предоставят годишните счетоводни отчети от
последните три години, като препоръчително е те да бъдат
заверени от експерт-счетоводител. Отчети за управлението
се приемат единствено ако не са предоставени заверени от
експерт-счетоводител отчети. Ако по закон неправителствената организация не е задължена да изготвя пълни годишни
отчети, оценителите трябва да разчитат на информацията, която организацията е в състояние да предостави. Когато за
неправителствената организация, за чиято финансова стабил-
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ност съществуват съмнения, се дават гаранции
от организация с добра репутация (банки, застрахователни компании, големи корпоративни
организации и т.н.), отпускането на субсидията зависи от потвърждението, че гаранцията е
дадена. Това трябва да се потвърди по време
на оценката или да се постави като условие за
отпускане на субсидията. Когато кандидатът не
е осъществявал дейност до момента, прогнозите за бъдещото му развитие трябва да бъдат
проверени обстойно (напр. насрещни проверки
между реалните резултати и залегналите в прогнозите).
Икономическата стабилност на проекта ще зависи от наличието на достатъчно финансиране
за покриване на разходите в рамките на периода на съществуване на проекта. Кандидатът
трябва да е в състояние да удостовери, че ще
му бъде предоставено и финансиране от източник, различен от ЕФРР/ЕСФ. Доказателството
за друга форма на финансиране (освен приходите по проекта) трябва да бъде предоставено в
рамките на периода на оценка.

Финансова оценка
Финансовата оценка на проекта обхваща:
добавената стойност за отпуснатите средства;
проверка за правото на финансиране и необходимостта от разходите;
рентабилност и възвращаемост при проекти,
генериращи приходи.
Изискването, че субсидията от ЕФРР/ЕСФ трябва да осигури допълнително финансиране, гарантира, че крайното въздействие на субсидията е
да се подпомогне дейност, която в противен
случай не би могла да се осъществи. Основна
част от оценката на проекта е да се установи, че
проектите наистина се нуждаят от субсидия, за

да могат да бъдат изпълнени. Трябва да се търси обосновка за нуждата от субсидия за всеки
проект. Например местните власти биха могли
да докажат, че даден проект е с по-нисък приоритет в плановете им за изразходване на средства. Неправителствените организации биха
могли сравнително лесно да демонстрират, че
не притежават достатъчно финансиране. В крайна сметка обаче трябва да се направи преценка за валидността на кандидатурата. Във всички
случаи, причините за одобряване на кандидатурата трябва да бъдат документирани надлежно.
Вероятността за отпускане на дадена субсидия
намалява, ако проектът е стартирал преди даването на одобрение. Тук обаче не се включват
подготвителните, координационни и партньорски дейности от основно значение за всеки
проект. В случай че проектът е стартирал, оценителите трябва да проверят внимателно дали
ползите нарастват. В допълнение към обичайните изисквания за обосновка на необходимостта
от субсидия кандидатът трябва също да предостави убедително раз-яснение защо проектът е
стартирал, без да е поет ангажимент за отпускането на субсидия. Приключилите проекти нямат
право на субсидия, тъй като тя не би могла да
повлияе върху резултата от тях и би представлявала финансиране за минали периоди.
Проверяват се разчетите за бъдещите разходи
и приходи, за да се постигне уверение, че са реалистични, напр. прогнозираното ниво на рентабилност може да бъде съпоставено с постигнатото от подобни проекти или с определен
стандарт на индустрията за дадения сектор. Когато предлага точни цифри за разходите, кандидатът демонстрира разумен подход. Естествено подобна документация би била по-надеждна
при несубсидираните допускания.
В рамките на оценката се проверява дали разходите подлежат на финансиране. Това е необхо-
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димо, тъй като в договора за субсидия се включват единствено
разходите, подлежащи на финансиране. Всички неподлежащи
на финансиране разходи не се взимат предвид при калкулиране на субсидията.

Техническа оценка
Най-значимият елемент от оценката на проекта е нейната
техническа част. Аспектите на техническата оценка се различават в зависимост от типа на проекта. Техническата оценка
на проекта обхваща следните елементи:
подробно описание и обоснованост на планирания проект, от една страна;
и от друга, очакваните резултати от проекта.
Сред общите аспекти на техническата оцекна проектите се
включват:

Комитетът за избор на проекти разглежда
представената документация и представя на
Управляващия орган предложение за проектите, които да бъдат одобрени.
Окончателното решение за одобряване на проекти се взима от Управляващия орган на Оперативната програма.
Списъкът с одобрените проекти се изпраща на
Междинното звено, което уведомява кандидатите за резултатите от процедурата за подбор
на проекти.

Дали проектът отговаря на целта, заложена в поканата за
изпращане на предложения;

В случай че даден проект не е одобрен за финансиране, кандидатът получава подробно обяснение за съответните причини.

Дали проектът е изграден върху ясни концепции, съответствие между силните страни на кандидата и нуждите на
целевата група, между планираната дейност и разходите и
резултатите;

Договорът се сключва между бенефициента и
Управляващия орган в срок до 30 дни след получаване на уведомлението за одобряване на
проект.

Дали проектът притежава някои уникални характеристики
(нещо отличаващо се, нещо новаторско);

Договорът следва да съдържа следната
информация:

Дали проектът трябва да бъде смятан за стратегически
(от гледна точка на кандидата или сектора/региона);
Дали за изпълнението на проекта са привлечени партньори.
В съответствие с изискванията на Европейския съюз за всеки
проект трябва да се направи оценка на аспектите на устойчиво развитие и равнопоставеност, както и съответствието със
законодателството, регламентиращо държавните субсидии и
обществените поръчки.
В края на процедурата по оценка на проектните предложения работната група съставя списък с проектите, подредени
съгласно получените точки, заедно с обосновка за оценката на
всеки един проект.
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Списъкът с проекти е представен на Управляващия орган, който подготвя заседанието на Комитета за избор на проекти.

име на кандидата;
източник на помощта (напр. от ЕФРР);

правила за държавни субсидии (където такива са приложими);
вид процедури и правила за държавна субсидия;
предоставяне на информация и публичност;
предоставяне на документация;
правила за проверките на място;
регламентиране на арбитрирането на спорове, разрешаване на спорове и правни ресурси (където са приложими);
регламентиране на случаите, в които се прекратява изплащането на субсидията;
гаранции;
процес и условия за изменение и допълнение на договора за субсидия.
Анексите към договора за субсидия включват:
разходи с разбивка по категории и години;
количествена цел и индикатори, които трябва да бъдат постигнати, с разбивка по години;
гаранции (напр. пълномощно за незабавно
събиране, договор за ипотека, ако такива са
необходими).

размер на помощта и съфинансирането;
начална дата на проекта и дата на приключването му, предвиден период за извършване
на дейността;
правила за определяне на подлежащите на
финансиране разходи;

Придружителното писмо към офертата съдържа списък с документи, чието
предоставяне на Управляващия орган/
Междинното звено от страна на бенефициента е условие за подписването на договора. Те могат да включват:

процеси и условия за заявяване на плащания;

спесимен на подпис;

предоставяне на доклади по напредъка на
проекта;

удостоверения за актуално съдебно състояние;
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удостоверения за съфинансиране;
служебни документи от данъчните и социални служби, че
бенефициентът няма неизплатени публични задължения;
удостоверения от органите, отговарящи за защита на околната среда, опазване на природата и управление на водите,
че бенефициентът няма неизпълнени задължения;
пълномощно (пълномощни) за незабавно събиране по отношение на всяка от сметките на бенефициента;
договор за ипотека и удостоверение, че ипотеката е заведена в поземления регистър или в нотариалната камара на
Република България, ако подобни гаранции са предвидени
по закон.
С писмото за оферта се определя също и краен срок за изпълнение на предварителните условия – а именно подаване
на изискуемите документи, както и на подписаните от бенефициента договори, и бенефициентът се информира, че решението за отпускане на субсидия ще загуби давност, в случай че
предварителните условия не са изпълнени преди изтичането
на крайния срок.
След сключване на договора Управляващият орган/Междинното звено изготвя уведомление за възлагане на проект по
всяка покана за предложения, което незабавно се публикува
на интернет страницата на съответния управляващ орган и
уебпортала www.eufunds.bg.
Процедурата по подбор и оценка на проекти обикновено
продължава от 60 до 100 календарни дни.

Специална процедура за оценката на
мащабни проекти (>25 и >50 милиона евро)
В рамките на оперативната програма ЕФРР и Кохезионният
фонд могат да финансират разходи по дадена дейност, обхващаща серия от типове работа, дейности и услуги, чиято цел
е осъществяването на неразделимо задание от точен икономически или технически характер, което има ясно дефинирани цели и чиито общи разходи надхвърлят 25 милиона евро,
когато се касае за околната среда, и 50 милиона евро в други
области.
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В съответствие с чл. 40 от Регламент (EО)
1083/2006 Европейската комисия трябва да
бъде уведомена и включена в процеса на
оценка на тези “мащабни проекти”.

Управляващият орган трябва да е в
състояние да предостави следната
информация за тези мащабни проекти на Централното координационно звено и ЕО:
a) информация относно органа, който ще отговаря за изпълнението;
б) информация относно характера на инвестицията и описание за нея, финансовия й обем
и местоположението й;
в) резултатите от проучванията за приложимост;
г) програма за последователното изпълнение
на проекта във времето и в случаите, когато
се очаква периодът на изпълнение да бъде
по-дълъг от срока на програмата, фазите, за
които се кандидатства за съфинансиране от
страна на Общността за програмния период
2007–2013 г.;
д) анализ разходи – ползи, включващ анализ на
риска и предвидимото въздействие върху съответния сектор и социално-икономическото
положение на държавата членка и/или региона
и по възможност въздействието върху други
региони от Общността;
е) гаранция за съответствие със законодателството на Общността;
ж) анализ на въздействието върху околната
среда;
з) обосновка на публичната вноска;
и) планът за финансиране, показващ общите
планирани финансови ресурси и планираната

вноска от фондовете, ЕИБ, ЕИФ и всички други
източници на финансиране от Общността, вкл.
годишния график на проекта.
ЦКЗ представя предложението за проекта на
Съвета за координация, контрол и изпълнение
на инфраструктурните проекти от национално
значение.
Одобрените проекти се предоставят на ЕК
заедно със съпътстващата информация, посочена по-горе.
Формулярите за кандидатстване за мащабни
инфраструктурни проекти могат да бъдат намерени на адрес:
http://www.europa.eu.int/conn/regional_policy/
sources/docforn/pdf/infra_en.pdf
и за мащабни инвестиционни проекти в об
ластта на производството – на адрес:
http://www.europa.eu.int/conn/regional_policy/
sources/docforn/pdf/inves_en.pdf

г. Изпълнение на проекта
Изпълнението на проекта започва с подписването на договор между УО и бенефициента.
Съгласно Европейските изисквания тръжните процедури по проектите, финансирани от
Структурните инструменти на ЕС, ще бъдат
извършвани съгласно националното законодателство.
В България процедурите по възлагане на обществени поръчки са система от предвидени
в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и НУРВСОП действия на
възложителя и участниците в процедурата,
чиято крайна цел е определянето на изпълнител на обществената поръчка и сключването
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на договор за обществена поръчка с него, а при конкурса за
проект – придобиването от възложителя на план или проект,
избран от независимо жури.

В случай на неспазване трябва да се следват инструкциите във връзка с това от Закона за обществените поръчки.

Законът за обществени поръчки урежда общо 5
вида процедури:

По принцип, когато се установи, че мерките за
обществени поръчки от страна на даден бенефициент не са адекватни, Междинното звено
незабавно информира бенефициента и едновременно изисква незабавното предприемане
на съответните стъпки. В случай на по-нататъшно или нарочно неспазване на тези задължения
от страна на бенефициента Междинното звено
прекратява договора с бенефициента и възвръща вече отпуснатата безвъзмездна помощ.

- открита процедура, при която всички заинтересовани лица
могат да подадат оферти;
- ограничена процедура, при която оферти могат да подадат
само кандидати, които са получили покана от възложителя
след предварителен подбор;
- процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с един или повече кандидати, избрани от него след
предварителен подбор;
- процедура за договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на
договора с едно или повече точно определени лица;
- конкурс за проект е процедурата, при която възложителят
придобива план или проект, избран от независимо жури въз
основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.
Бенефициентите трябва да спазват закона за обществените
поръчки и правилниците за неговото изпълнение.
Задълженията на бенефициентите трябва ясно да бъдат разписани и в договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ.
В докладите за изпълнение на проектите бенефициентите
трябва да предоставят на Управляващия орган/Междинното
звено информация за провеждане на процедурите за обществени поръчки (ако е необходимо). Към докладите трябва да
се приложат допълнителни документи (само за първия доклад
след провеждане на процедурата за обществени поръчки) и
да се включат в досието на проекта.
Правилата относно докладването и документацията са част
от договора за безвъзмездна помощ.

По време на изпълнението на проекта се извършва и наблюдението на степента на изпълнението на предварително поставените дейности
и постигането на резултатите.
За тази цел се представят докладите за напредъка на изпълнението на проектите. По принцип докладите се представят всеки месец, като
те трябва да съдържат информация по отношение на постигнатия напредък по изпълнение
на поставените цели в сравнение с предходния
месец, както и да дават оценка на цялостното
изпълнение на проекта.
За целите на осигуряването на ефективно и ефикасно управление и наблюдение на средствата
от Структурните инструменти на ЕС е създадена информационна система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС.
Системата се отнася за всички Оперативни програми. Тя е достъпна през интернет с издадено
потребителско име и парола.
Потребителското име и парола се издават от съответния Управляващ орган на ОП, по която се
подава проектът.
Това потребителско име важи за съответния
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проект, след приключване на проекта тя ще бъде
спряна.
В случай че същият бенефициент е кандидатствал
с друг проект по същата ОП или друга, правата
за достъп до системата ще бъдат възстановени
отново.
Чрез системата се изпращат докладите за изпълнение и крайният доклад на проекта. Тази информация се подава от съответния бенефициент.
Условията и реда за подаване на доклади чрез
системата са описани в договора по проекта.
Чрез системата се подават и процедират всички
разходооправдателни документи.
Системата ще позволява във всеки един момент
бенефициентът да следи къде се намира неговото проектно предложение въз основа на входящия номер, получен при неговото подаване,
както и след това при изпълнението на проекта
на какъв етап се представените доклади и разходооправдателни документи, кога са прегледани от междинното звено и в какъв срок са
изпратени към Управляващия орган, а оттам към
Сертифициращия орган.
Информационната система цели подпомагане на административните задачи,
бизнес процедурите, изискванията за
наблюдение и отчитане, свързани с управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд. По този начин системата гарантира:
проследяване на изпълнението на проектите;
регистрация на всички документи и цялата
кореспонденция;
контрол на всички финансови процедури;
осигуряване на последна информация, теку-
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щи доклади и статистически данни на вземащите решения;
подготовка и отпечатване на необходимите бизнес документи, доклади и кореспонденция.
Разширеното управление на документация на системата включва:
разпределение на документи и писма по съответните
проекти;
проследяване на движението на кореспонденцията и документите по проекта;
отпечатване на документи и писма, използвайки шаблони;
електронно прилагане на документи към всяко заявление
или проект във всички модули;
наличност на пространни средства за отчитане на управлението от гледна точка на различните процедури на
грантовите схеми;

Одобреният краен доклад е и основание за получаване на окончателно разплащане по проекта.
Съгласно законодателството на ЕК, което ще
бъде директно приложимо в България след
1.01.2007 г. , всички оригинални разходооправдателни документи се съхраняват от бенефициента 7 години след приключване на дейностите
по проекта.

За всеки проект, Междинното
звено/УправляващияТ орган
следва да съхранява досие,
включващо:
1. договора по проекта;
2. докладите за изпълнение на дейностите по
проекта;

дневник за регистрация на събитията за извличане на информация за всички действия, извършени от потребителите;

3. копия на всички предадени разходооправдателни документи, подадени чрез информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Структурните инструменти на ЕС;

дневник за регистрация на данни за търсене на всички отделни позиции информация, които са въведени в системата;

4. кореспонденцията между бенефициента и
Управляващия орган/Междинното звено, касаеща проекта.

защита, основана на разрешение, ще позволи пълен или
частичен достъп до модули, екрани, бутони и полета данни.

Досието се съхранява 7 години от Междинното
звено/Управляващия орган.

За използването на информационната система ще бъде издаден специален наръчник на потребителите, който ще бъде
достъпен чрез информационния портал www.eufunds.bg, както и в представителствата на Междинните звена и Управляващите органи на електронен и хартиен носител.

д) Приключване на проекта
Приключването на проекта се осъществява с представянето
на краен доклад по проекта, който описва постигнатите резултати от проекта и въздействието, което той е оказал върху
подобряването на състоянието в съответния сектор.
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vi. Критерии за
допустимост на
разходите

По Европейския фонд за регионално
развитие не се допуска финансово подпомагане за следните разходи:
лихви по заеми

Съгласно европейските изисквания разход, включително за
големи проекти, е допустим за финансиране от фондовете,
ако е бил действително платен между датата на представяне
на оперативните програми на Комисията или между 1 януари
2007 г., ако тази дата е по-ранна от първата и 31 декември
2015 г. Операциите не трябва да са завършени преди започването на датата за допустимост.
Правилата за допустимост на разходите се определят на национално ниво при спазване на изключенията, предвидени в
специалните регламенти за всеки фонд. Те обхващат всички
разходи, декларирани по оперативната програма.
По Европейския социален фонд се допускат разходи, доколкото са направени съгласно националните
стандарти, включително счетоводни стандарти, и
при следните изброени по-долу специални условия:
помощи или заплати, изплащани от трета страна в полза
на участниците в дадена операция и одобрени в полза на
бенефициента;
в случая с помощи – непреките разходи, обявени еднократно, в рамките на 20% от преките разходи за операцията;
амортизации на амортизиращите се активи – само за срока на операцията, доколкото за придобиването на тези активи не е ползвана държавна помощ.
Не се допуска финансово подпомагане от ЕСФ за
следните разходи:

извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали;
възстановим данък добавена стойност.
Разходите за жилищно строителство се
допускат само при следните обстоятелства:
разходите са планувани в рамките на комплексна операция за градско развитие или
във връзка с приоритетна ос, касаеща райони, засегнати или застрашени от физическо
разрушение и социална изолация;
разходите са свързани с изграждане на многофамилни жилища или сгради, които са публична собственост или се експлоатират от
субекти с нестопанска цел, предназначени
за домакинства с ниски доходи или лица със
специални нужди.
По Кохезионния фонд не са допустими
следните разходи:

възстановим данък добавена стойност.

лихви по заеми;

лихви по заеми

покупката на земя на цена над 10% от общите допустими разходи за съответната операция;

закупуване на движимо имущество, оборудване, транспортни средства, инфраструктура, сгради и земя.

50

закупуване на земи на стойност над 10% от
общите допустими разходи за съответната операция. В изключителни случаи и при
надлежна обосновка управителният орган
може да допусне по-висок процент за операции, свързани с опазване на околната среда;

жилищно строителство;
извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали;
възстановим данък добавена стойност.
Амортизацията и плащанията в натура,
могат да бъдат считани за извършен
разход при следните условия:
сумата на извършения разход е обоснована
със счетоводни документи, които са със същата стойност като фактурата;
по отношение на плащания в натура съфинансирането от фондовете не превишава
общия размер на разхода, който изключва
стойността на това плащане.
Стойността на амортизацията на стоки, подлежащи на амортизация, за които съществува пряка връзка с целите на операцията, са избираем
разход при следните условия:
национални средства или средства от фондовете на Общността не са използвани за
закупуването на тези стоки;
стойността на амортизацията е изчислена
съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане;
разходът е свързан с периода на съфинансирането на въпросната операция.
Плащанията в натура са избираем разход при
следните условия:
те включват предоставяне на земя или недвижимо имущества, оборудване или материали, изследване или професионална дейност, неплатен доброволен труд;
те не са платени във връзка с мерки, свързани
с финансово инженерство;
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тяхната стойност не може да бъде оценена или одитирана отделно;

vii. Процедури за
разплащане

в случай на предоставяне на земя или недвижимо имущество тяхната стойност е сертифицирана от независим квалифициран оценител или специално определено официално лице;

Схемата на превеждане на средствата по
проекта се описва в договор по проекта.

в случай на неплатен доброволен труд неговата стойност е
определена, взимайки предвид изкараното време и обикновената почасова или дневна надница на еквивалентната
работа.
Разходите, свързани с поддоговаряне и със закупуване на оборудване втора употреба не са избираеми за финансиране от
Структурните инструменти.
Закупуването на земя, която не е застроена, ще бъде
избираем разход за финансиране от ЕФРР и КФ при
следните 3 условия:
да съществува пряка връзка между покупката на земята и
целите на операцията. Тази връзка следва да бъде одобрена от УО и отразена в споразумението/договора, сключен
между УО/МЗ и бенефициента;
покупката на земята може да не представлява повече от
10% от общия избираем разход на операцията;
да е налице сертификат от независим квалифициран оценител или оторизирано официално лице, че цената на покупката не надвишава пазарната цена.

Съществуват 3 основни типа плащане – авансово, междинно и финално.

и разполагаемите средства НФ заявява и държавното съкровище осигурява средства от републиканския бюджет, включително финансиране за
покриване на недостиг.
Национален фонд отпуска лимит за плащане на
Управляващия орган до размера на сертифицираните разходи.

От своя страна Управляващият орган уведомява
Плащанията се извършват само след представя- съответното Междинно звено за отпуснати лине на валиден разходен документ, т.е. след като мити по одобрените разходи.
средствата вече са изразходвани.
Междинните звена подават платежни нареждаБенефициентът предоставя разходния документ ния в рамките на отпуснатите лимити по серти(фактура) заедно с останалите реквизити по дофицирани разходи на бенефициентите.
говора по проекта (доклад за напредъка и др.) на
Междинното звено.
МЗ преглежда получените заявки за плащане, обобщава ги и изпраща сертификат на разходите до
Управляващия орган на ОП.
Управляващият орган преглежда получените сертификати, обобщава ги и изпраща обобщен сертификат на Сертифициращия орган.
Сертифициращият орган отново преглежда получените обобщени сертификати, одобрява тяхната
законосъобразност и уведомява отдела в Национален фонд, Министерство на финансите, отговорен за управление на средствата, за размера на
одобрени сертификати на Управляващия орган.
На основата на одобрените сертификати Сертифициращият орган изготвя искане на средства до
ЕК, където сертифицира направените одобрени
и допустими разходи на ниво Оперативна програма.
След одобряването на сертификатите ЕК превежда средствата на Национален фонд – отдела,
отговорен за управлението на средствата.
На основата на одобрена бюджетна рамка по
ОП, информацията за сертифицираните разходи, както и прогнозата за очакваните плащания
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viii. Полезни връзки

Приложение 1

Повече информация можете да намерите на

Централно координационно звено
Министерство на финансите
Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Директор Боряна Пенчевa
Тел. (+359 2) 9859 2901
e-mail: B.Pencheva@minfin.bg

следните интернет адреси:

www.eufunds.bg
www.minfin.bg
www.mlsp.government.bg
www.mee.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.mtc.government.bg
www.moew.government.bg
www.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htn

Сертифициращ орган
Министерство на финансите
Дирекция “Национален фонд”
Директор Силвия Инджова
Тел. (+359 2) 9859 2781
e-mail: S.Indjova@minfin.bg
Одитиращ орган
Министерство на финансите
Дирекция “Одит на средствата от ЕС”
Директор Дилянка Железарова
Тел. (+359 2) 9859 5200
e-mail: D.Zhelezarova@minfin.bg
Управляващ орган на ОП
“Регионално развитие”
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Дирекция “Програмиране на регионалното
развитие”
Директор Бояна Чавдарова
Тел. (+359 2) 94 05 439
e-mail: bchavdarova@mrrb.government.bg
Управляващ орган на ОП “Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика”
Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция “Предприсъединителни програми и
проекти”
Директор Атанас Кирчев
Тел. (+359 2) 940 7500
e-mail: a.kirchev@mee.government.bg
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Управляващ орган на ОП “Развитие на
човешките ресурси”
Министерство на труда и социалната политика
Дирекция “Европейски фондове и
международни програми и проекти”
Директор Красимир Попов
Тел. (+359 2) 981 1717
e-mail: k.popov@mlsp.government.bg
Управляващ орган на ОП “Транспорт”
Министерство на транспорта
Дирекция ”Координация на програми и
проекти”
Директор Нели Йорданова
Тел. (+359 2) 94 09 886
e-mail: nyordanova@mtc.government.bg
Управляващ орган на ОП
“Околна среда”
Министерство на околната среда и водите
Дирекция “Кохезионна политика за околната
среда”
Тел. (+359 2) 940 6157
Управляващ орган на ОП
“Административен капацитет”
Министерство на държавната администрация и
административната реформа
Дирекция “Управление на програми и проекти”
Директор Биляна Раева
Тел. (+359 2) 940 1141
e-mail: Bilyana.Raeva@ndaar.government.bg
Управляващ орган на ОП
“Техническа помощ”
Министерство на финансите
Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Директор Боряна Пенчевa
Тел. (+359 2) 9859 2901
e-mail: B.Pencheva@minfin.bg
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Приложение ii
Списък на използваните
съкращения
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УСЕС

Дирекция “Управление на средствата от ЕС”, МФ

НФ

Дирекция “Национален фонд”, МФ

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

СКФ

Структурни и кохезионни фондове

ЦКЗ

Централно координационно звено

УО

Управляващ орган

МЗ

Междинно звено

СО

Сертифициращ орган

ОП

Оперативна програма

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЕСФ

Европейски социален фонд

КФ

Кохезионен фонд

ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

ЕИФ

Европейски инвестиционен фонд

