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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
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Европейската комисия
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Европейски социален фонд
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Централно координационно звено
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Цел: „Сближаване”
Допустима област: България
Програмен период: 2007-2013 г.
Номер на програмата (CCI №): 2007BG161PO002
Наименование на програмата:
„Техническа помощ”

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Оперативна

програма

ЗА Отчетна година: 2010 г.
Дата на одобрение на годишния доклад от Комитета за
наблюдение: 12.05.2011 г.
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2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
2.1 Постигнати резултати и анализ на напредъка
2.1.1 Информация за физическия напредък на оперативната програма
За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:
Индикатори

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Oбщо

0%

1,98%

4,84%

10,38%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

40%

NP

NP

NP

95%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%3

0%

1,98%

4,84%

10,38%

NA

NA

NA

NA

NA

2. Сертифицирани
разходи по ОПТП
спрямо всички
разходи по
програмата,
предоставени за
сертификация

Постигнат резултат

0%

0%

86%

82,83%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

30%

NP

NP

NP

95%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

0%

0%

86%

82,83%

NA

NA

NA

NA

NA

3. Намаляване на
текучеството сред
персонала на
бенефициентите за
година

Постигнат резултат

10,1%

10,5%

8%

22,05%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

По- малко от
12%

NP

NP

NP

По-малко от 10%

NP

NP

NP

14,6%

10,1%

10,5%

8%

22,05%

NA

NA

NA

NA

NA

4. Общ брой обучения
за структурите-

Постигнат резултат

90

170

251

324

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

350+

NP

NP

NP

500+

NP

NP

NP

Приоритетна ос 1
1. Плащане по ОПТП
от предвидените за
целта средства

Постигнат резултат1
Цел

2

Цел
Базова стойност

1

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година
Целта се залага годишно или за целия програмен период
3
Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма
Легенда:
NI – неизпълнен
NP – неприложимо
NA – няма налични данни
2
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бенефициенти

Базова стойност

82

90

170

251

324

NA

NA

NA

NA

NA

5. Среден брой
участия на експерти
от структуритебенефициенти в
обучения

Постигнат резултат

4,6

7,3

10,3

11,73

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

25+

NP

NP

NP

40+

NP

NP

NP

Базова стойност:

4

4,6

7,3

10,3

11,73

NA

NA

NA

NA

NA

6. Общ брой обучения
за експерти на
местните власти и на
други структури,
работещи по СКФ

Постигнат резултат

36

36

36

36

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

120+

NP

NP

NP

200+

NP

NP

NP

Базова стойност

33

36

36

36

36

NA

NA

NA

NA

NA

7. Брой обучени
експерти на местните
власти и на други
структури, работещи
по СКФ

Постигнат резултат

820 (399 мъже,
421 жени)

820 (399
мъже, 421
жени)

820 (399 мъже,
421 жени)

928 (434
мъже, 494
жени)

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

2 000+

NP

NP

NP

3 500+

NP

NP

NP

600 (318 мъже,
282 жени)

820 (399
мъже, 421
жени)

820 (399 мъже,
421 жени)

NA

NA

NA

NA

NA

8. Степен на
удовлетвореност на
участниците от
проведеното
обучение

Постигнат резултат

86%

89%

90%

92,82%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

70%

NP

NP

NP

80%

NP

NP

NP

Базова стойност

0

86%

89%

90%

92,82%

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

10

10

13

16

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

80+

NP

NP

NP

130+

NP

NP

NP

Базова стойност

10

10

10

13

16

NA

NA

NA

NA

NA

100 (34 мъже, 66
жени)

100 (34
мъже, 66
жени)

193 (70 мъже, 123
жени)

341 ( 107
мъже,
234 жени)

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

800+

NP

NP

NP

1 300+

NP

NP

NP

Базова стойност

100

100 (34
мъже, 66

100 (34 жени, 66
мъже)

193 (70
мъже, 123

341 ( 107
мъже,

NA

NA

NA

NA

NA

Цел
Базова стойност

820 (399
928 (434
мъже, 421 мъже, 494
жени)
жени)

Приоритетна ос 2
1. Брой организирани
обучения

2. Брой обучени
служители

Постигнат резултат
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жени)

жени)

234 жени)

3. Продължителност
на периода, през
който ИСУН не е
използваема

Постигнат резултат

NI

5,5

3

0

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

3

NP

NP

NP

1

NP

NP

NP

7

NI

5,5

3

0

NA

NA

NA

NA

NA

4. Ефективност на
обучението на базата
на оценката на
участниците

Постигнат резултат

NI

NI

95%

85%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

75%

NP

NP

NP

90%

NP

NP

NP

Базова стойност

50%

NI

NI

95%

85%

NA

NA

NA

NA

NA

5. Индекс на
удовлетвореност на
потребителите от
ИСУН

Постигнат резултат

NI

40%

43%

67%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

50%

NP

NP

NP

75%

NP

NP

NP

Базова стойност

30%

NI

40%

43%

67%

NA

NA

NA

NA

NA

6. Удовлетвореност
на потребителите от
услугите, осигурени
от помощната
система (Help Desk)

Постигнат резултат

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

50%

NP

NP

NP

75%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

NI

NI

NI

NI

NA

NA

NA

NA

NA

1. Брой на всички
публикации (печатни
материали –
ръководства,
резюмета, книжки,
брошури,
информационни
листовки и др.)

Постигнат резултат

12

16

16

28

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

30+

NP

NP

NP

65+

NP

NP

NP

Базова стойност

10

12

16

16

28

NA

NA

NA

NA

NA

2. Степен на
удовлетвореност на
целевите групи от
публикациите

Постигнат резултат

49%

94%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

70%

NP

NP

NP

85%

NP

NP

NP

Базова стойност

45%

49%

94%

NI

NI

NA

NA

NA

NA

NA

3. Брой организирани
събития (форуми,
конференции,
семинари,

Постигнат резултат

23

24

27

38

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

55+

NP

NP

NP

90+

NP

NP

NP

Базова стойност

20

23

24

27

38

NA

NA

NA

NA

NA

Базова стойност

Приоритетна ос 3
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пресконференции,
работни групи), които
популяризират
европейските и
националните
стратегически
документи и насоки,
политиките и мерките
по Структурните
фондове
4. Степен на
удовлетвореност на
целевите групи от
организираните
събития/кампании.

Постигнат резултат

58%

97%

NI

79%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

65%

NP

NP

NP

85%

NP

NP

NP

Базова стойност

42%

58%

97%

NI

79%

NA

NA

NA

NA

NA

5. Създаване на
функциониращи и
оборудвани 28
областни
информационни
центъра

Постигнат резултат

0%

0%

0%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

100%

NP

NP

NP

100%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

0%

0%

0%

NI

NA

NA

NA

NA

NA

6. Степен на
удовлетвореност сред
потребителите на
услугите на
информационните
центрове

Постигнат резултат

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

60%

NP

NP

NP

80%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

NI

NI

NI

NI

NA

NA

NA

NA

NA

7. Процент (%) на
гражданите, които са
информирани за
кохезионната
политика на ЕС и
СКФ

Постигнат резултат

52,4%

57,3%

65%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

55%

NP

NP

NP

70%

NP

NP

NP

Базова стойност

45%

52,4%

57,3%

65%

NI

NA

NA

NA

NA

NA

8. Среден брой
осъществени връзки с
уеб-сайта за месец

Постигнат резултат

114 339

NI

NI

51 910

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

60 000

NP

NP

NP

100 000+

NP

NP

NP

30 000

114 339

246 684

NI

51 910

NA

NA

NA

NA

NA

Цел
Базова стойност
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9. Адаптиран модел
HERMIN за оценка на
въздействието на
финансирането от ЕС
върху
макроикономическата
ситуация в България

Постигнат резултат
Цел
Базова стойност

Брой
обучени Постигнат резултат
служители
от
структуритебенефициенти
по
ОПТП
Цел
Базова стойност:

0

0

0

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

Методология за
адаптиране

NP

NP

NP

Функциониращ
модел HERMIN

NP

NP

NP

0

0

0

0

NI

NA

NA

NA

NA

NA

68 (18 мъже, 50
жени)

410 (129
мъже,
281
жени)

826 (285 мъже,
541 жени)

1 119
(375
мъже,
744
жени)

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

500

NP

NP

NP

2 200

NP

NP

NP

0

68 (18
мъже, 50
жени)

410 (129 мъже,
281 жени)

826 (285
мъже,
541
жени)

1 119
(375
мъже,
744
жени)

NA

NA

NA

NA

NA

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични,
Управляващият орган следва да представи информация кога ще са налични и кога ще ги изпрати на Европейската комисия



Индикаторът не е включен в оперативната програма и се представя за информация.
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2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в евро)
Общо финансиране по
оперативната програма
(от ЕС и национално)

Основа за
изчисляване на
приноса от ЕС
(публични или
общи разходи)

Обща сума на
сертифицираните
допустими
разходи, платени
от
бенефициентите

Съответстващ
публичен принос

Коефициент на
изпълнение
(в проценти)

c
Колона 3
1 447 244,79

d
Колона 4
1 447 244,79

d/a
Колона 5
4,92%

(1)*

(1)*

Приоритетна ос 1 Подпомагане реализирането на дейностите
на структурите на централно ниво. Мерки за изграждане на
капацитет на институциите, работещи по Структурните
фондове;
ЕФРР
- от които ЕСФ тип разходи (2)
- от които ЕФРР тип разходи (2)
- разходи за региони, които не се ползват от преходно
подпомагане (3)
- разходи за регионите, които се ползват от преходно
подпомагане (3)
Приоритетна ос 2 Допълнително разработване и подпомагане
на функционирането на Унифицирана информационна
система за управление и наблюдение (ИСУН);
ЕФРР
- от които ЕСФ тип разходи (2)
- от които ЕФРР тип разходи (2)
- разходи за региони, които не се ползват от преходно
подпомагане (3)
- разходи за регионите, които се ползват от преходно
подпомагане (3)
Приоритетна ос 3 Популяризиране на европейската
кохезионна политика и нейните цели в България и
осигуряване на обща и статистическа информация.
ЕФРР

a
Колона 1
29 411 765,00

b
Колона 2
Публични

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

11 363 886,00

Публични

642 126,00

642 126,00

5,65%

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

16 043 776,00

Публични

825 024,66

825 024,66

5,15%
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- от които ЕСФ тип разходи (2)
- от които ЕФРР тип разходи (2)
- разходи за региони, които не се ползват от преходно
подпомагане (3)
- разходи за регионите, които се ползват от преходно
подпомагане (3)

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо
Неприложимо
Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

56 819 427,00
Публични
2 914 395,45
2 914 395,45
5,13%
Общ сбор
Суми, изразени кумулативно. Посочена е стойността на разходите, сертифицирани от СО през периода 01.01.2007 г. – 31.12.2010 г.
* Сумата включва безвъзмездната финансова помощ - съфинансиране от ЕФРР и национално съфинансиране.
(2)
Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или ЕСФ и когато е използвана възможността по
член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
(3)
Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма включва подкрепа за регионите, които се ползват от преходно подпомагане и
регионите, които не се ползват от такова. За оперативни програми, по които е налице участие на ЕФРР като специално отпуснати средства за най-отдалечени региони: разпределение
на разходите на: оперативни и инвестиции в инфраструктура.
(1)
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2.1.3. Информация за разбивката на усвояването на фондовете по категории
Информация, предоставена в съответствие с разпоредбите на част В на приложение
ІІ от Регламент (ЕО) №1828/2006.
Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5
Код *

Код *

Код *

Код *

Код *

Сума

Измерение 1

Измерение 2

Измерение 3

Измерение 4

Измерение 5

в евро

Приоритетна
тема

Форма на
финансиране

Територия

Стопанска
дейност

Местонахождение

**

81

01

00

17

BG

8 493 317,84

85

01

00

17

BG

1 691 512,30

86

01

00

22

BG

1 979 070,65

Общо

12 163 900,79

* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типовата им
класификация
** Размер на отпуснатата помощ от Общността за всяка комбинация от категории
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2.1.4. Предоставяна помощ по целеви групи
-

За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви
групи, в съответствие с приложение ХХІІІ

-

За оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР: когато е приложимо,
съответната информация за всяка от целевите групи, сектори или области.
ОПТП има само конкретно определени бенефициенти, които могат да
изпълняват проекти в рамките на приоритетните оси.
Основната целева група на приоритетна ос едно са структури на централната
администрация, които имат конкретни функции и отговорности във връзка с
прилагането на структурните инструменти - Централното координационно звено,
Сертифициращият орган, Одитният орган, Управляващият орган на ОПТП, дирекция
“Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз (АФКОС)”. През 2010 г. структурите на централната администрация
изпълняват проекти, насочени към укрепване на капацитета и подпомагане на
изпълняваните от тях функции. Изпълняват се проектите „Повишаване ефикасността
на работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на
НСРР” на бенефициента Централното координационно звено (проект № 0002-ЦКЗ-1.1);
„Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия орган по Структурните
и Кохезионния фондове – 2008-2011 г.” на бенефициента Сертифициращият орган
(проект № 0004-СО-1.2); „Повишаване на ефективността на работата на Управляващия
орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и наблюдението на ОПТП” на
бенефициента Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ”
(проект № 0007-УО-1.4); “Повишаване капацитета на бенефициентите по ОПТП за
изпълнение на проекти и подобряване на средата за ефективното и ефикасното им
отчитане” (проект № 0011-УО-1.4); „Оценяване изпълнението на Оперативна програма
„Техническа помощ в периода 2009 – 2010 г.” на бенефициента Управляващият орган
на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0012-УО-1.4); "Укрепване на
капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средствата от
Структурните и Кохезионния фондове на ЕС" на бенефициента Централното
координационно звено (проект № 0016-ЦКЗ-1.5); „Повишаване на ефективността и
ефикасността на процесите на верификация и сертификация на разходите по
оперативните програми/ програмите за трансгранично сътрудничество и провеждане на
обучения на служителите от Управляващи органи, Междинни звена и конкретни
бенефициенти” на бенефициента Сертифициращият орган (проект № 0020-СО-1.2);
„Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните
ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” на бенефициента
Одитният орган (проект № 0021-OO-1.3); „Създаване на ефективна среда за
минимизиране размера на финансови корекции при изпълнение на Оперативна
програма „Техническа помощ” на бенефициента Управляващият орган на Оперативна
програма „Техническа помощ” (проект № 0024-УО-1.4); „Оценка на изпълнението на
Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.” на
бенефициента Централното координационно звено (проект № 0025-ЦКЗ-1.1);
„Изграждане на база данни с цел улесняване изпълнението на проекти по ОПТП” на
бенефициента Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ”
(проект № 0027-УО-1.4); „Осигуряване на надеждна верификация и проверка на
разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” на бенефициента
Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0028УО-1.4); „Укрепване на административния капацитет на Одитния орган по
структурните и Кохезионния фондове на ЕС” на бенефициента Одитният орган (проект
№ 0032-OO-1.3); „Укрепване на административния капацитет на Централното
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координационно звено” на бенефициента Централното координационно звено (проект
№ 0033-ЦКЗ-1.1) и „Укрепване на административния капацитет на Управляващия
орган на "Оперативна програма "Техническа помощ" на бенефициента Управляващият
орган на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0034-УО-1.4). В края на
2010 г. стартират проектите „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на
Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на
програмата” на бенефициента Управляващият орган на Оперативна програма
„Техническа помощ” (проект № 0037-УО-1.4) и „Повишаване на квалификацията на
служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и
провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата” на
бенефициента Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ”
(проект № 0038-УО-1.4).
В рамките на приоритетна ос едно съществува отделна мярка на подкрепа,
насочена към подпомагане на регионалните и местните власти, както и на някои други
административни структури, включени в изпълнението на СКФ – Управляващите
органи на оперативните програми, Междинните звена и бенефициенти, във връзка със
специфични дейности с хоризонтално приложение по оперативните програми. ОПТП
финансира изпълнението на един мащабен проект за местните власти, чието реално
изпълнение започва през 2009 г. и продължава през отчетната 2010 година – проект
„Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от
Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” на бенефициента Централното
координационно звено (проект № 0016-ЦКЗ-1.5).
Целевата група на приоритетна ос две включва освен конкретния бенефициент Централното координационно звено, така също Одитният орган, Сертифициращият
орган, Управляващите органи на оперативните програми, Междинните звена,
бенефициентите. Техните представители използват активно информационната система
за управление и наблюдение на СКФ - ИСУН, като голям брой служители са обучени за
работа с отделните модули на системата в рамките на самостоятелен проект,
финансиран от програмата. По приоритетна ос две се изпълняват проектите „Развиване
на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от
структурните инструменти на ЕС в България” на бенефициента Централното
координационно звено (проект № 0013-ЦКЗ-2.0); „Провеждане на обучения за
потребителите на ИСУН” на бенефициента Централното координационно звено
(проект № 0023-ЦКЗ-2.2).
Целеви групи по приоритетна ос три освен конкретните бенефициенти
Централното координационно звено, Централният информационен офис, общините, на
чиято територия са административните центрове на 28-те области в Република
България (в партньорство с организации, които са приемни структури на офиси от
информационната мрежа „Европа директно”, други общини, областни администрации и
неправителствени организации с опит в предоставянето на информация за
европейските политики) са и органите, отговорни за изпълнението, широката
общественост, потенциалните бенефициенти, общините, професионалните общности,
представителите
на
медиите,
икономическите
и
социални
партньори,
неправителствените организации и бизнес организациите, вътрешните целеви групи,
Комитетите за наблюдение на НСРР и оперативните програми, институциите,
ангажирани с изготвянето на програми за следващия програмен период. Голяма част от
проектите в рамките на приоритетната ос целят да запознаят посочените целеви групи с
основните процеси, свързани с управлението на СКФ в България, да изградят за тях
подходящи комуникационни канали и източници, да разширят достъпа и наличната
информация за финансовата помощ, предоставяна по линия на структурните
инструменти в България. По приоритетна ос три се изпълняват проектите
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„Разработване на единен портал за обща и специализирана информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България” на
бенефициента Централният информационен офис (проект № 0005-ЦИО-3.2);
"Осигуряване на надеждни мониторинг и оценка на Комуникационния план и
дейностите по информация и публичност на Оперативна програма „Техническа помощ”
на бенефициента Централният информационен офис (проект № 0015-ЦИО-3.1);
„Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” на бенефициента
Централният информационен офис (проект № 0018-ЦИО-3.2); „Осигуряване на
информираност и познания за усвояването на средства от ЕС” на бенефициента
Централният информационен офис (проект № 0019-ЦИО-3.1);
„Подготовка на
създаването на 28 областни информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика в България” на бенефициента Централният информационен
офис (проект № 0031-ЦИО-3.3).
През 2010 г. ОПТП финансира изпълнението на проект „Подготовка на
създаването на 28 областни информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика в България” на бенефициента Централният информационен
офис (проект № 0031-ЦИО-3.3), чиято цел е подпомагане изграждането на областни
информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в
България.
През ноември 2010 г. стартира процедурата „Изграждане и функциониране на
областни информационни центрове” в резултат на което в рамките на 2011 г. се очаква
да бъдат изградени 27 информационни центъра в най-големите общини в България с
цел осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на
кохезионната политика на ЕС и Националната стратегическа референтна рамка, както и
на информация за възможностите за финансиране по Структурните фондове и
Кофезионния фонд в България за всички социални, етнически и възрастови групи из
цялата страна.
В този смисъл напредъкът, представен по приоритетни оси, се отнася и до
съответните целеви групи.
2.1.5. Възстановена или повторно използвана помощ
- Информация за усвояването на възстановена или повторно използвана
помощ, вследствие на анулиране на помощ, в приложение на членове 57 и 98, параграф
2 от Регламент (ЕО) №1083/2006.
През 2010 г. са регистрирани четири нередности по четири различни проекта и са
наложени финансови корекции в общ размер на 56 224,00 евро. Нередностите са
регистрирани във връзка с изпълнението на препоръки на одитни и контролни органи
по отношение на верифицирани разходи, недопустими за финансиране по ОПТП.
Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ” е предприел
съответните действия за възстановяване на неправомерно получените от
бенефициентите суми. Очаква се тези суми да бъдат възстановени през 2011 г.
2.1.6. Качествен анализ
- Анализ на резултатите, измерени посредством физически и финансови
индикатори, включително качествен анализ на осъществения напредък по отношение
на първоначално заложените цели. Специално внимание се обръща на приноса на
оперативната програма към Лисабонския процес, включително по отношение на
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изпълнението на целите, посочени в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№1083/2006.
ОПТП е най-малката оперативна програма в България, която е създадена, за да
изпълнява специфична цел - изграждане и развитие на административен капацитет в
една тясно определена област - координацията, наблюдението, управлението, контрола
и сертифицирането, както и по отношение на дейностите по одит и оценка на
средствата от структурните инструменти на ЕС.
През ноември 2008 г. ЕК публикува съобщение за Европейския план за
икономическо възстановяване, който призовава за ускоряване на инвестициите и
стимулиране на икономиката на Европа. За постигане на тази цел следва да се ускори
прилагането и изпълнението на СКФ. В тази връзка и в изпълнение на целите за
укрепване на административния капацитет за управлението на средствата от ЕС чрез
осигуряване на стабилност, обучение и техническа експертиза на персонала на
отговорните структури успешното изпълнение на ОПТП придобива все по-голямо
значение и актуалност.
Към края на 2010 г. е постигнато пълно покритие на приоритетните оси на ОПТП
като по тях са договорени средства в общ размер на 27 988 849,52 лв. (14 310 471,52
евро). Договорените средства представляват 25,19 % от всички средства по програмата
и 52,81 % от бюджета за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.
Общо изплатените разходи на бенефициентите (включително предоставени
аванси) възлизат на 11 538 846,90 лв. (5 899 718,74 евро), което се равнява на 10,38% от
средствата, определени по оперативната програма (национално финансиране и
съфинансиране от ЕФРР) за програмния период 2007-2013 г. Към края на отчетния
период верифицираните от Управляващия орган разходи са 8 025 191,84 лв.
(4 103 215,43 евро). УО на ОПТП е определил като недопустими разходи на обща
стойност 182 284,61 лв. (93 200,64 евро).
Финансовите показатели по програмата демонстрират известно забавяне както в
общото изпълнение, така и в сравнение с темповете на изпълнение, постигнати през
2009 г. Основната причина е свързана с предизвикателствата на икономическата криза и
проведените парламентарни избори в страната през втората половина на 2009 г. Тези
доминиращо външни фактори имаха пряк ефект както върху структурата на
изпълнителната власт и администрацията, изпълняваща функции във връзка с
управлението на СКФ в България, така и върху икономическата политика на
правителството, насочена към съкращаване на разходите и строга бюджетна
дисциплина, включително, когато източникът на финансиране са СКФ на ЕС.
През първата половина на 2010 г., в резултат на създадената в края на 2009 г.
нова система за координация на управлението на средствата от ЕС, Управляващият
орган на програмата бе прехвърлен от една администрация към друга като продължение
на предприетите структурни промени. Тези промени доведоха до забавяне в процеса на
разплащане и изпълнение на проектите, финансирани от ОПТП, а в конкретни случаи
до преоценка на приоритетите и прекратяване или изменение на вече стартирали
проекти. Реално изплатените средства от бюджета на ОПТП до 31.12.2010 г. са
малко над 10%. В този смисъл поставената средносрочна цел от 40% към края на 2009 г.
все още не е постигната.
Доброто планиране и реалното изпълнение на проектните дейности се оказаха
значителни предизвикателства през първите години от програмния период. Това е
причината към момента да се наблюдава добър темп на договаряне по ОПТП –
приблизително 53% от предвидения бюджет до 2010 г. включително, но темпът на

16

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ЗА 2010 г.

разплащане е значително по-бавен – извършените плащания представляват едва 41 % от
договорените средства.
Основният проблем пред ефективната реализация на проектите е свързан с
процеса на организиране и провеждане на обществени поръчки по програмата поради
факта, че успешният избор на изпълнител поставя в зависимост цялостното изпълнение
на финансирания проект. А в случаите когато е налице последователност и взаимна
обвързаност на дейностите по проектите, забавяне в изпълнението на една от тях
поставя под заплаха ефективното изпълнение на целия проект.
Към края на отчетния период Сертифициращият орган е представил пред ЕК
сертификати, отчети за разходите и заявления за междинни плащания по ОПТП на
стойност 5 699 974,60 лв. (2 914 395,45 евро). Сертифицираните разходи
представляват 82,83% от всички верифицирани към 31.12.2010 г. разходи от УО,
включени в доклади по сертификация към Сертифициращия орган, подадени до края на
2010 г.
Текучеството на персонала сред бенефициентите се е повишило спрямо нивата
през 2009 г. За 2010 г. текучеството сред бенефициентите е запазило сравнително ниски
нива, но структурните промени, засегнали Управляващия орган, се отразиха върху
неговите служители. За 2010 г. текучеството в УО на ОПТП е близо 56% и този процент
е рефлектирал върху общия процент на текучеството, който в края на 2010 г. е малко
над 22 %.
Обучителните дейности, семинари, заседания, срещи за обмяна на опит и други
мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на централно
ниво се изпълняваха успешно и през 2010 г.. Анкетните проучвани и анализи от
проведените обучения и посещения за обмяна показват висока степен на
удовлетвореност и съответствие със служебните задължения.
Все още не могат да бъдат отчетени резултати по отношение на местната
администрация в качеството й на целева група по ОПТП и укрепване на капацитета на
общините. Причината е свързана със значително забавяне в изпълнението на основната
дейност от проекта за Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за
усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, насочен към
изпълнение на поставените цели за обучение на местните власти. Другата основна
дейност на проекта – разработване на програма за дистанционно обучение – се
изпълнява ефективно.
През отчетната година успешно продължи изпълнението на проекта за развиване
на информационната система за управление и наблюдение на средствата от
структурните инструменти на ЕС. Бяха разработени и допълнителни модули на ИСУН
като част от разширената конфигурация. Реализирани бяха обучения за служителите от
административните звена, които са нейни потребители. Към момента те използват
активно системата, което значително подпомага процесите по мониторинг и управление
на оперативните програми.
И през 2010 г. продължи изпълнението на дейности по осъществяване на
системен мониторинг и оценка на изпълнението на комуникационната стратегия и
комуникационните дейности на национално ниво, както и на други мерки и дейности,
насочени към осигуряване на информираност и публичност на финансирането от СКФ.
Настъпилите структурни и институционални промени и формирането на нови
концепции за постигане на поставените цели по приоритетна ос 3 станаха причина част
от ключовите дейности за популяризиране на европейската кохезионна политика и
нейните цели в България и осигуряване на статистическа информация да не стартират и
през 2010 г.
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Детайлна информация за постигнатите резултати по всяка приоритетна ос е
представена в съответните раздели.
Когато е целесъобразно, демонстриране на ефекта от изпълнението на
програмата върху насърчаването на равните възможности на мъжете и жените и
описание на споразуменията за партньорство.
Принципът за равенство между половете и превенция на дискриминацията е
обект на мониторинг и оценка на ниво индивидуален проект, когато характерът на
проекта позволява неговото приложение.
За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информацията,
изисквана съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006.
Не е приложимо.
2.2

Информация за съответствието със законодателството на Общността

Всички значими проблеми, свързани със спазване на правото на Общността,
срещани при изпълнението на оперативната програма, и мерките, предприети за
решаването им.
Няма идентифицирани значими проблеми.
2.3

Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им

- Всички значими проблеми, срещани при изпълнението на оперативната
програма, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми,
идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия
орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.
През 2010 г. е налице известно забавяне при изпълнението на програмата, което
се дължи основно на структурните промени, извършени по отношение на
бенефициентите и УО на ОПТП в края на 2009 г. и началото на 2010 г. (вж. т. 2.4 от
доклада), както и на големия процент на текучеството на служителите на УО на ОПТП
(56% за 2010 г.).
Идентифицирано е забавяне както при самото изпълнение на проектите по
ОПТП, така и при тяхното отчитане. Това, ведно с намаленият състав на УО на ОПТП,
от своя страна, води до забавяне на процеса по верификация и възстановяване на
разходите.
В края на 2010 г. са предприети действия по увеличаване на щатния състав на УО
на ОПТП (от 11 на 17 служители) и попълване на незаетите длъжности. В резултат на
това и на стабилизирането на работата на УО на ОПТП след преструктурирането, през
втората половина на 2010 г. част от последиците от забавянето при извършването на
верификация и възстановяване на разходите са преодолени. Верифицирани са разходи в
размер на 1 902 192,95 лв., което представлява 1,71 % от бюджета на програмата. На
бенефициентите са платени средства в размер на 5 377 362,51 лв., което представлява
4,84% от бюджета на програмата и включва както верифицирани разходи, така и
прехвърлените аванси от Министерството на финансите на Администрацията на
Министерския съвет, в която са преместени част от бенефициентите на ОПТП.
Вследствие на изпълнението на препоръките от ЕК и настъпили други промени,
Описанието на системите по ОПТП е актуализирано към месец ноември 2009 г.
Изготвен е трети доклад за оценка на съответствието от Одитния орган (Изпълнителна
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агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”), който е изпратен на ЕК през
декември 2009 г. На 2 февруари 2010 г. ЕК даде положителна оценка на системите за
управление и контрол по ОПТП.
През месец април 2010 г. в Управляващия орган на ОПТП са извършени
структурните промени, посочени в т. 2.4. След прехвърлянето на Управляващия орган
на ОПТП от Министерството на финансите в администрацията на Министерския съвет
се запазват се организационната структура на дирекцията, специфичните й функции,
броят на служителите, които работят в нея, и отговорностите на съответните експерти,
така както те са определени в системите за управление и контрол.
В резултат на административните промени от месец април 2010 г. са извършени
съответните промени в описанието на системите за управление и контрол и е одобрена
нова версия на документа през септември 2010 г. Промените са незначителни и се
отнасят основно до преструктурирането на администрацията.
В Годишното становище от 22.12.2010 г. на Одитния орган, съгласно член 62,
параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 18, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1828/2006, е посочено, че в рамките на периода от 1 януари 2009 г.
до 31 декември 2009 г. установените системи за управление и контрол за Оперативна
програма „Техническа помощ 2007-2013” са били в съответствие с изискванията на
разпоредбите на членове 58-62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, както и на
тези от раздел 3 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и са работили
ефективно.
2.4 Изменение в контекста/същността на изпълнението на оперативната
програма
Описание на всички елементи, които без пряко да произтичат от помощта на
оперативната програма, имат пряко въздействие върху изпълнението й (например
промени в законодателството или неочаквани социално-икономически събития).
С Постановление на Министерския съвет № 70 от 14.04.2010 г. за координация
при управлението на средствата от Европейския съюз (ПМС № 70/2010 г.) бе създаден
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз като
орган на Министерския съвет за координация на мерките за изпълнение на
правителствената политика за икономическо, социално и териториално развитие
на страната, финансирани със средства от ЕС. Съветът разглежда всички въпроси,
свързани с програмирането, управлението, наблюдението и контрола на мерките,
финансирани със средства от ЕС и се ръководи от министърът по управление на
средствата от ЕС.
Административното, организационно-техническото и експертното обслужване на
дейността на съвета се осигурява от Централното координационно звено.
В края на 2009 г. с цел оптимизиране и постигане на по-голяма ефективност в
процеса на координация на усвояването на средствата от Европейския съюз, беше взето
решение Централното координационно звено да бъде преместено в администрацията на
Министерския съвет.
В тази връзка, в съответствие с параграф 3, ал. 5 от Преходните и заключителни
разпоредби на Постановление № 229 на Министерския съвет от 23.09.2009 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, дейността във връзка със стратегическата референтна рамка,
координацията на изпълнението на програмите и проектите със средства от
Европейския съюз и мониторинга на оценката преминава от Министерството на
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финансите към администрацията на Министерския съвет.
Понастоящем, считано от 05.10.2009 г., съгласно чл. 10, ал. 2 от ПМС № 70/2010
г. функциите на Централното координационно звено се изпълняват от дирекциите
"Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от
Европейския съюз" и "Информация и системи за управление на средствата от
Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет съобразно техните
функции, определени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
ПМС № 70/2010 г. отменя Постановление на Министерския съвет № 202 от
2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от
Европейския съюз.
Във връзка с преминаването на дейността по координация на изпълнението на
програмите и проектите, финансирани със средства от Европейския съюз от
Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет, беше
приет подходът за преместване на Централния информационен офис от
Министерството на финансите в администрацията на Министерския съвет, където да се
извършва централизирано популяризиране пред широката общественост на помощта от
Европейския съюз.
Понастоящем, считано от 24.04.2010 г., съгласно чл. 77, т. 7 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, дирекция
"Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в
администрацията на Министерския съвет изпълнява функциите на Централен
информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България.
В Управляващия орган на ОПТП са извършени структурни промени през месец
април 2010 г. С постановление на Министерския съвет № 69 от 14 април 2010 г. за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ”, която
изпълнява функциите на Управляващ орган на ОПТП, е прехвърлена от
Министерството на финансите в администрацията на Министерския съвет. С ПМС №
70/2010 г. за ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа
помощ" е определен министърът по управление на средствата от Европейския съюз.
Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи е
определена за допълнителен конкретен бенефициент на ОПТП с решение по т. 24 от
Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 28.04.2010 г.
През втората половина на 2010 г. беше инициирана промяна в програмата по
отношение на разширяване на обхвата на бенефициентите на ОПТП. С решение на
Министерския съвет по т. 16 от Протокол № 35 от проведено на 06.10.2010 г. заседание
бяха определени допълнителни конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3, Мярка
на подкрепа 3 на ОПТП общините, на чиято територия са административните центрове
на 28-те области в Република България (в партньорство с организации, които са
приемни структури на офиси от информационната мрежа „Европа директно”, други
общини, областни администрации и неправителствени организации с опит в
предоставянето на информация за европейските политики).
ЕК е уведомена за тези изменения на оперативната програма с писмо № 02.20269 от 11 декември 2010 г. Със свое писмо от 20.12.2010 г. ЕК потвърди, че одобрява
извършените структурни промени и приема включването на новите бенефициенти по
програмата, посочени по-горе.
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2.5

Важни изменения по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) №1083/2006

Случаи, при които е установено съществено изменение по смисъла на член 57
от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
През периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. не са установени съществени промени
по смисъла на разпоредбите на чл. 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
2.6

Допълняемост с други инструменти

Резюме на изпълнението на поетите ангажименти за гарантиране на
демаркация и координация между помощите от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд,
ЕЗФСР, ЕФР, и интервенции на Европейската инвестиционна банка и други
съществуващи финансови инструменти (чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) №
1083/2006).
ОПТП се финансира изцяло от ЕФРР, следователно дейностите по програмата не
се финансират със средства от друг инструмент, посочени в член 9, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006. Демаркацията по отношение на оперативна програма
„Административен капацитет”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
финансирани от ЕСФ, както и на приоритетните оси за техническа помощ в рамките на
останалите оперативни програми в България, е осигурена още по време на процеса на
програмиране. Въпреки че всички тези източници финансират обучения и други
дейности за изграждане и укрепване на административен капацитет, структуритебенефициенти по ОПТП не могат да кандидатстват за финансиране по ОПАК или
ОПРЧР(за дейности, за които кандидатстват по ОПТП), а кръгът бенефициенти по ОПТП
е силно ограничен и не включва допустимите кандидати по останалите програми.
Бенефициентите по ОПТП са структури, които изпълняват функции по координация,
сертификация и одит на финансовите инструменти на ЕС, прилагани в България,
включително предприсъединителните програми и са органи, които следва да защитават
финансовите интереси на ЕС. По този начин рискът от двойно финансиране на едни и
същи дейности и бенефициенти е минимизиран по отношение на прилагането на
техническа помощ по отделните оперативни програми.
Информационната система ИСУН съдържа данни за регистрираните проектни
предложения, кандидати, проекти, проектни дейности, бенефициенти, договори и
изпълнители по всички оперативни програми и дава възможност за незабавна проверка
на регистрираните кандидати. Освен на етапа на кандидатстване за финансова помощ
УО на ОПТП извършва проверка чрез информационната система и в процеса на
реализация на одобрените за финансиране дейности. Целта е да не се допусне
припокриване на дейности и двойно финансиране от структурните инструменти на ЕС.
В процеса на верификация на разходите УО на ОПТП следва разпоредбите на чл.
13, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1828/2006, съгласно които е необходимо да бъдат
прилагани процедури за избягване на двойно финансиране на разходите от други
общностни или национални източници или други програмни периоди.
УО на ОПТП управлява риска от двойно финансиране по отношение на проекти,
финансирани от предприсъединителните програми, като прави проверка за липсата на
дублиране и припокриване още на етапа на оценка на проектните предложения по
ОПТП. Кандидатът за финансова помощ представя информация относно други проекти,
които изпълнява. УО на ОПТП разполага с достъп до информационната система Phare
MIS, където проверя коректността на данните, подадени от кандидата, и извършва
текущ мониторинг на финансираните дейности по паралелно изпълняваните проекти.
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При наличие на такива се правят детайлни проверки на финансираните дейности в
рамките на проверките на място, извършвани от УО на ОПТП.
2.7

Предприети действия за извършване на наблюдение (мониторинг) и оценка

Мерките за мониторинг и оценка, предприети от Управляващия орган или
Комитета за наблюдение, включително срещаните трудности и мерките,
предприети за тяхното преодоляване.
Мерки за мониторинг
УО на ОПТП осъществява мониторинг на изпълнението на проектите на базата
на регулярно докладване за напредъка от страна на бенефициентите. В тримесечните
проектни отчети и заключителни доклади се включва информация за изпълнението на
заложените дейности, физическите индикатори, както и за постигнатия финансов
напредък. Това позволява да се извършва текущ мониторинг на финансовото и
физическо изпълнение на проектно и програмно ниво. През 2010 г. основен проблем за
множество проекти беше наличието на значителни закъснения и неспособност за
реализация на проектите в заложените срокове, което възпрепятства ефективното им
изпълнение. Поради това освен административна проверка на разходите, УО на ОПТП
въведе като самостоятелен процес регулярна проверка на напредъка, за да може да
бъдат установени навреме потенциални или възникнали рискове и проблеми в
изпълнението, които да бъдат комуникирани с бенефициентите, за да бъдат предприети
адекватни и навременни корективни мерки.
Данните, които подлежат на административна проверка, се допълват с данни от
проверки на място, които УО на ОПТП извършва в съответствие с утвърден годишен
план. През 2010 г. УО на ОПТП извърши десет проверки „на място", при които не са
констатирани нередности.
Информацията, събрана и проверена от УО от проектно ниво, се въвежда в
ИСУН. Различните модули на информационната система дават възможност за
генериране на различен вид обобщени данни и актуални справки за напредъка,
осъществен на ниво процедура, мярка, приоритетна ос и оперативна програма. По този
начин информационната система служи като ефективен инструмент за мониторинг, с
помощта на който се съхранява информация и се генерират различни видове данни за
материален и финансов напредък в изпълнението.
В допълнение за целите на мониторинга УО на ОПТП използва и системата
LOTHAR, която дава възможност за своевременно предприемане на корективни мерки
при проблеми в изпълнението.
И през отчетения период наблюдението на изпълнението на ОПТП се
осъществяваше оперативно от УО в партньорство и сътрудничество със Съвета за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз, както и с членовете
на Комитета за наблюдение на ОПТП. Регулярните заседания на комитета са основният
форум за дискутиране на напредъка в изпълнението, на възникнали проблеми, както и
за вземане на стратегически решения. Напредъкът в изпълнението на ОПТП за 2009 г.
беше представен на КН на ОПТП на заседание, проведено на 22 юни 2010.
Постигнатите резултати бяха представени и дискутирани от членовете, в резултат на
което докладът за изпълнението на ОПТП за 2009 г. беше одобрен от КН и
впоследствие изпратен на ЕК в съответствие с разпоредбите на чл. 67 от Регламент (ЕО)
№1083/2006. Докладът беше одобрен от ЕК с писмо от 23.07.2010 г.
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Мерки за оценка
В изпълнение на изискванията на чл. 48 (1) от Регламент (ЕО) №1083/2006 и
Плана за оценка на ОПТП през 2008 г. УО на ОПТП в качеството си на бенефициент на
програмата реализира проект „Оценяване изпълнението на оперативна програма
„Техническа помощ”. Избраният независим външен изпълнител представи през 2010 г.
една текуща оценка на програмата с цел подобряване на качеството, ефективността,
въздействието и устойчивостта на предоставяната помощ.
В рамките на третата оценка „Анализ на напредъка и ефективността от
изпълнението на дейностите по ОПТП, съответствие с целите на програмата, оценка на
очакваното въздействие от средствата на ОП за периода 2007 - 2009 г.” чрез проучване
на документи и наблюдения, бяха направени следните заключения:
А) Според ефекта върху изпълнението на проектите:


Неизпълнение на сроковете на реализация на проектите, довели до
удължаване на периода за изпълнението им;



Неизпълнение на междинните стойности на индикаторите по проектите,
респективно по приоритетни оси;

По отношение на тези проблеми при изпълнението на проектите, при
проучването на конкретната документация е установено, че най-често срещаната
причина за нарушаване срока на изпълнението им е забавянето на реализацията на
процедурите за възлагане на обществени поръчки и наложилото се в редица случаи
удължаване на сроковете за изпълнение на проектите. Това увеличава риска за
постигането на някои от целевите стойности на индикаторите по проекта. В този
смисъл в повечето случаи двата ефекта са пряко свързани и често се проявяват
едновременно, което допълнително усложнява мерките за минимизирането им.
Б) Според причините и факторите, породили различните ефекти:


Нестабилност на институционалната и административна рамка за
изпълнение на оперативните програми в България и в частност на ОП
„Техническа помощ”;



Ниска активност на бенефициентите по оперативната програма;



Нисък процент на реално изплатените средства спрямо поставените
средносрочни цели;



Слабости при провеждането на процедурите за обществени поръчки за избор
на изпълнители по проектите;



Налице е функционална претовареност на служителите, поради
необходимостта всеки от служителите да съвместява твърде много функции
и задължения по силата на служебните си характеристики. В резултат в
много от звената служителите не могат да вземат пълноценно участие в
проектите, особено в обучителните дейности;



Неправилно планиране и/или липса на своевременно ревизиране на планграфиците за изпълнение на проектите;



Недостатъчно отчитане на риска от проявление на „ефекта на доминото” при
последователни и взаимносвързани дейности по проектите, което при
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забавяне на някои от тях поставя в риск своевременното и ефикасно
изпълнение на целия проект;


Прилагане на сложна система от индикатори за мониторинг на напредъка по
проектите през периода 2007 – 2009 г.

Най-важните препоръки, съдържащи се в доклада от оценката, с оглед
минимизиране и преодоляване на идентифицираните проблеми са:


Засилване на контрола при провеждането на обществени поръчки,
включително укрепване на капацитета за изготвяне на тръжни документации
и технически спецификации;



Преразглеждане на функционалните характеристики на служителите в
структурите-бенефициенти с оглед оптимизиране на функционалната им
натовареност и създаване на възможност за повишаване на активността на
бенефициентите за усвояване на средствата по ОПТП;



Рационализиране на числения състав на служителите в Управляващия орган
чрез привличане на компетентни специалисти и запълване на свободните
щатни позиции от една страна и създаване на стимули за превенция на
текучеството на квалифицирани служители, от друга страна;



Спешно ревизиране на план-графиците и при необходимост целевите
стойности по проектите с оглед минимизиране на рисковете от евентуално
допълнително увеличаване на сроковете на проектите и/или не постигане на
заложените цели;



Извършване на задълбочен анализ на взаимнозвисимите дейности и
предприемане на необходимите мерки за минимизиране на „ефекта на
доминото”;



Ускоряване въвеждането на ревизираната система от индикатори за
мониторинг на напредъка по проектите посредством включването й за
обсъждане в дневния ред на следващото заседание на Комитета за
наблюдение на ОПТП и стартиране на процедура за промяна на
Оперативната програма. Ревизираният набор от индикатори не трябва да
понижава целите на индикаторите за резултат и изпълнение, заложени в
програмата, а да предоставя инструмент за точно измерване на програмното
изпълнение.



Ускоряване на внедряването и въвеждането в експлоатация на всички
модули на ИСУН и интеграцията й с други информационни системи –
информационните системи на Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 (ИСАК) и Системата за наблюдение на проекти по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство” (Акстър – Попай).



Създаване на механизми за увеличаване на приноса на ОПТП към
съблюдаване интегрирането на принципите на равни възможности.

Окончателният доклад по посочената по-горе трета оценка беше получен в УО
на ОПТП в края на 2010 г. УО на ОПТП е предприел съответните мерки и действия за
изпълнение на включените в доклада препоръки през 2011 г.
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Една от най-важните препоръки – относно ИСУН – вече е изпълнена. Подробна
информация е представена в т. 3.2.1.
През 2010 г., с изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, е увеличен числения състав на служителите в УО на ОПТП.
В началото на 2011 г. почти всички от свободните позиции са заети (16 от предвидените
17 щатни бройки) като са привлечени квалифицирани специалисти с опит.
Назначаването на новите служители е извършено след анализ на необходимостта от
подкрепа в различните сектори на управляващия орган и ревизия на длъжностните
характеристики на всички служители с оглед своевременното изпълнение на всички
функции на УО на ОПТП.
УО е въвел изискване към бенефициентите за отчитане на индикаторите по
изпълнението на проектите по признак пол навсякъде, където това е приложимо, с
което се проследява прилагането на принципа за равни възможности.
2.8 Национален резерв за изпълнение (когато е приложимо и само в годишния
доклад по изпълнението за 2010 г.)
Информацията, описана в член 50 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Не е приложимо.
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3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
3.1. Приоритетна ос 1
Същност - Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво. Мерки за изграждане на капацитет на
институциите, работещи по Структурните фондове.
3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за физическия напредък по приоритетната ос.
За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:
Индикатори

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Oбщо

Приоритетна ос 1
1. Плащане по
ОПТП от
предвидените за
целта средства

Постигнат резултат1

0%

1,98%

4,84%

10,38%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел2

NP

NP

40%

NP

NP

NP

95%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%3

0%

1,98%

4,84%

10,38%

NA

NA

NA

NA

NA

2. Сертифицирани
разходи по ОПТП
спрямо всички
разходи по
програмата,
предоставени за
сертификация

Постигнат резултат

0%

0%

86%

82,83%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

30%

NP

NP

NP

95%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

0%

0%

86%

82,83%

NA

NA

NA

NA

NA

1

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година
Целта се залага годишно или за целия програмен период
3
Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма
Легенда:
NI – неизпълнен
NP – неприложимо
NA – няма налични данни
2
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10,1%

10,5%

8%

22,05%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

По- малко от
12%

NP

NP

NP

По-малко от
10%

NP

NP

NP

14,6%

10,1%

10,5%

8%

22,05%

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

90

170

251

324

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

350+

NP

NP

NP

500+

NP

NP

NP

Базова стойност

82

90

170

251

324

NA

NA

NA

NA

NA

5. Среден брой
участия на експерти
от структуритебенефициенти в
обучения

Постигнат резултат

4,6

7,3

10,3

11,73

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

25+

NP

NP

NP

40+

NP

NP

NP

Базова стойност:

4

4,6

7,3

10,3

11,73

NA

NA

NA

NA

NA

6. Общ брой
обучения за
експерти на
местните власти и на
други структури,
работещи по СКФ

Постигнат резултат

36

36

36

36

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

120+

NP

NP

NP

200+

NP

NP

NP

Базова стойност

33

36

36

36

36

NA

NA

NA

NA

NA

7. Брой обучени
експерти на
местните власти и на
други структури,
работещи по СКФ

Постигнат резултат

820 (399 мъже,
421 жени)

820 (399
мъже, 421
жени)

820 (399 мъже,
421 жени)

928 (434
мъже,
494
жени)

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

2 000+

NP

NP

NP

3 500+

NP

NP

NP

600 (318 мъже,
282 жени)

820 (399
мъже, 421
жени)

820 (399 мъже,
421 жени)

820 (399
мъже,
421
жени)

928 (434
мъже,
494
жени)

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

86%

89%

90%

92,82%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

70%

NP

NP

NP

80%

NP

NP

NP

0

86%

89%

90%

92,82%

NA

NA

NA

NA

NA

3. Намаляване на
текучеството сред
персонала на
бенефициентите за
година

Постигнат резултат

4. Общ брой
обучения за
структуритебенефициенти

Цел
Базова стойност

Цел
Базова стойност

8. Степен на
удовлетвореност на
участниците от
проведеното
обучение

Базова стойност
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Брой
обучени Постигнат резултат
служители
от
структуритебенефициенти
по
ОПТП
Цел
Базова стойност:

68 (18 мъже, 50
жени)

410 (129
мъже,
281
жени)

826 (285 мъже,
541 жени)

1 119
(375
мъже,
744
жени)

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

500

NP

NP

NP

2 200

NP

NP

NP

0

68 (18
мъже, 50
жени)

410 (129 мъже,
281 жени)

826 (285
мъже,
541
жени)

1 119
(375
мъже,
744
жени)

NA

NA

NA

NA

NA

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични,
Управляващият орган следва да информира в доклада кога данните ще са налични и кога ще бъдат представени на Европейската
комисия.



Индикаторът не е включен в оперативната програма и се представя за информация.
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Качествен анализ
- Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата
информация (точка 2.1.2) и физическите индикатори (т.3.1.1) и друга информация,
която е от значение.
- Демонстриране на ефектите от насърчаването на равните възможности
на мъжете и жените (когато е целесъобразно).
- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2
от Регламент (ЕО) 1083/2006. За програмите, финансирани по ЕСФ: изискващата се в
член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация.
- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в
окончателния доклад).
В рамките на първия приоритет на оперативната програма към края на 2010 г.
има 23 одобрени проекта, осем от които са приключили, а два са прекратени. Общата
им стойност е 19 542 924,52 лв. (€ 9 992 138,64). Верифицираните от УО разходи
възлизат на 3 742 687,39 лв. (€ 1 913 605,68).
Данните за напредъка по тази приоритетна ос се основават на проектите,
изпълнявани през отчетната година, представени по мерки на подкрепа. Поради факта,
че първите три индикатора от приоритетната ос са представителни за цялата оперативна
програма, без да бъдат изрично класифицирани като ключови индикатори (core
indicators), анализ на техните стойности за 2010 г. е направен в точка 2.1. от доклада и
няма да бъде обект на анализ в настоящия раздел.
Предвидените дейности за изграждане на административен капацитет на
администрацията на централно ниво и повишаване на компетентността на нейните
служители се изпълняваха успешно и в съответствие с плановете за обучение. През
2010 г. са посетени и проведени повече от 80 различни обучителни курсове и семинари
в областта на регионалната политика на ЕС и управлението на СКФ. Обучени са над
400 служители на централната администрация, участващи в процесите по управление,
координация и контрол на структурните инструменти в България. Макар и да не
постигат изцяло поставената за 2010 г. цел, тези показатели на приоритетната ос са подобри в сравнение с предходната година. Това до голяма степен се дължи на
създадената практика и натрупан опит в подбора на обучения и обучителни
институции, административното регулиране на процеса по командироване на
служителите и изискванията за отчитане по програмата.
В случаите когато бенефициентите сами организират обучения или семинари за
своите служители или за по-широки целеви групи се постига висока ефективност и
ефикасност на обучителната дейност, тъй като с еднократен разход на ресурси се
обучава голям брой експерти. Очевидно има още голям брой служители на звенатабенефициенти, които подлежат на обучения, провеждани в страната. Все още е
необходимо обаче обученията, предлагани в България, както и специализираните
семинари, организирани от бенефициентите, да бъдат допълвани с посещаването на
специализирани курсове, организирани от професионални обучителни институти в ЕС,
където съществува необходимата експертиза и професионален опит, необходим за
укрепване на капацитета в българската администрация В допълнение УО на ОПТП
насърчава прилагането на различни форми на вторично разпространение на получените
чрез индивидуално обучение в ЕС знания и умения. Сред най-често срещаните са
организиране на семинари за предаване на знанията, осигуряване на широк достъп до
обучителните материали, разпространение на докладите от обучението сред
заинтересованите и неформална комуникация.
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През 2010 г. нараства и средният брой участия на експерти от бенефициентите в
обучения в сравнение с предходната година, но средносрочната цел не е постигната.
Наблюдава се неравномерно разпределение на броя на преминатите обучения по
проекти, финансирани от програмата.
По-специално, нисък е процентът на обучени служители на УО на ОПТП, чиито
приоритети през 2010 г. са свързани главно с предприемането на всички необходими
действия за нормализиране на работата след преструктуриранията, извършени в края на
2009 и началото на 2010 г.). За служителите на УО на ОПТП е утвърден план за
обученията през 2011 г. в реномирани европейски институти и центрове.
Регистрирана е висока степен на удовлетвореност на участниците от проведените
обучения – 92,82 %, което е малко по-високо от нивото за 2009 г. и значително
надвишава целта от 70%. Този индикатор е формиран на базата на индивидуални
анкетни карти, попълвани от всеки служител, преминал обучение. Сходни са
получените резултати от оценката на ОПТП. Анкетираните служители оценяват
знанията за нормативните документи, процедурите, изискванията и т.н., получавани по
време на обученията както у нас, така и в чужбина високо.
звено

Мярка на подкрепа 1: Техническа помощ за Централното координационно

По тази мярка през 2010 г. продължава изпълнението на проект с наименование
„Повишаване ефикасността на работата на Централното координационно звено и на
Комитета за наблюдение на НСРР” на стойност 3 077 895 млн. лв. През 2010 г. по
проекта са реализирани семинари с участието на 56 експерта с цел планиране и
подобряване работата на звеното, подобряване на уменията за работа в екип, създаване
на лидерски умения и други мерки за изграждане на капацитет. Продължи участието на
експертите по координация в съвместни комитети, работни групи и конференции по
въпросите на кохезионната политика. В рамките на проекта през 2010 г. бяха
разработени редица документи, подпомагащи дейността на ЦКЗ и функционирането на
цялостната система за управление на средствата от Структурните инструменти на ЕС:
 Актуализация на Общия процедурен наръчник за управление на
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България;
 Актуализация на Процедурното ръководство на ЦКЗ;
 Наръчник за осъществяване наблюдение и докладване по напредъка на
ОП, финансирано със средства от ЕС от ЦКЗ;
 Практическо ръководство за провеждане на оценка на въздействието на
политиките и законодателството;
 Практическо ръководство за прилагане и оценка на хоризонталните
политики и принципи на ЕС;
 Наръчник за оценка на политики и програми;
 Стратегия за развитие на човешките ресурси в ЦКЗ;
 Стратегия за организационно развитие в ЦКЗ;
 Методология за управление на риска в ЦКЗ;
 Инструкции към УО за въвеждане на процедури за проверка на
припокриване и/или двойно финансиране на проекти и договори
съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд, Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство;
 Указания към УО на ОП за назначаване на ръководители на проекти
съгласно ПМС № 194 от 2007 г. за управление на изпълнението на
инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС;
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Вътрешни правила за работа на Съвета за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз.

Организирани бяха и работни срещи, свързани с осъществяването на
междуведомствена координация с управляващите органи, сертифициращия и одитния
органи. По време на първата работна среща (30 април – 1 май 2010 г., хотел „Боровец
хилс”, к.к. Боровец) бяха обсъдени промени в нормативната база. В резултат на
постигнатите принципни договорености бяха приети изменения и допълнения в ПМС
№ 121/2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, ПМС № 55/2007 г. за условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната
оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и в ПМС
№ 134/05.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
рибарство. По време на втората работна среща (22 - 23 октомври 2010 г., хотел „Калина
Палас”, гр. Трявна) бяха обсъдени предложенията за оптимизиране на ПМС
№ 134/05.07.2010 г. В резултат на проведеното обсъждане в края на месец декември
2010 г. Министерският съвет прие предложените изменения в постановлението.
През 2010 г. в рамките на проекта успешно са преминати 30 специализирани
обучения, организирани от страни-членки на ЕС, ЕК, европейски институти в областта
на публичната администрация за повишаване на координационните и специфичните
секторни умения на служителите на ЦКЗ.
Бяха организирани обучителни семинари по актуални въпроси от хоризонтален
характер, свързани с изпълнението на оперативните програми в България. На 19 март
2010 г. по проекта беше проведено обучение за избягване на конфликт на интереси.
Семинарът беше целодневен и се проведе в Хотел Радисън, гр. София. На него
присъстваха представители от ЦКЗ, Управляващи органи, Междинни звена, НКЖИ,
НСОРБ и други. Целта на събитието беше представяне на Закона за конфликт на
интереси с неговите процедури и правила, като специален фокус беше поставен върху
избягването на конфликт на интереси при обществените поръчки, както и представяне
на Общи насоки за избягване на конфликт на интереси, разработени от Централното
координационно звено. На 23-24 септември във Велико Търново беше проведен
семинар на тема „Последни изменения в ЗОП, разработения от екипа сравнителен
анализ и разработените типови образци по ПМС 55”.
Беше успешно изпълнен и договор за изпълнение на малка обществена поръчка с
предмет „Анализ на потребностите и възможностите за използване на средствата,
предоставени от Оперативна програма „Техническа помощ” за подпомагане и
подобряване дейността на Централното координационно звено в администрацията на
Министерския съвет и изготвяне на проектна стратегия за финансиране от Оперативна
програма „Техническа помощ” на приоритетните нужди на структурата”.
През 2010 г. продължи изпълнението и на проекта „Оценка на изпълнението на
Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.” на
стойност 825 000 лв. Проектът е насочен към подобряване на качеството, ефективността
и съгласуваността на програмирането и управлението на Структурните инструменти в
България и увеличаване на усвояемостта на Структурните инструменти в България чрез
оптимизиране и подобряване на процеса на програмиране. В тази връзка се предвижда
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да бъде извършен анализ и оценка на напредъка по отношение постигане на
целите/приоритетите на НСРР и на съответния принос на оперативните програми към
тях, както и анализ и оценка на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ и критериите за подбор на проекти, използвани по 7-те оперативни програми.
През отчетния период бяха финализирани техническата спецификация и методиката за
оценка за провеждане на обществена поръчка, които бяха съгласувани с Управляващия
орган на ОП „Техническа помощ” в рамките на процедурата по предварителен контрол.
С оглед преодоляването на закъснението, породено от прехвърлянето на ЦКЗ в
администрацията на МС срокът на проекта беше удължен до 14.12.2011 г. На 14
декември 2010 г. стартира процедура за възлагане на обществената поръчка.
Процедурата бе прекратена поради получено становище на УО на ОПТП относно
възможност за тълкуване на определени критерии в документацията като
ограничителни. След прекратяването на процедурата документацията беше преработена
и отново беше съгласувана с УО, след което на 10 май 2011 г. повторно беше
стартирана процедурата за провеждането на обществената поръчка.
Мярка на подкрепа 2: Техническа помощ за Сертифициращия орган
Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Сертифициращия
орган се постига основно чрез участия в обучения и семинари, организирани от страничленки на ЕС, ЕК, европейски институти в областта на публичната администрация в
рамките на проект „Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия
орган по СКФ – 2008-2011 г”. През 2010 г. проектът е финансирал 69 участия на
служители на Сертифициращия орган в 25 специализирани обучения, както и в работни
срещи и посещения за обмяна на опит. Проведени са работни семинари за преглед и
ревизиране на указанията, издавани от министъра на финансите, както и във връзка с
направени изменения в нормативната база за обществените поръчки, които имат пряк
ефект върху разходването на средствата от СКФ чрез оперативните програми.
През 2010 г. продължи изпълнението на проект “Повишаване на ефективността и
ефикасността на процесите на верификация и сертификация на разходите по
оперативните програми/ програмите за трансгранично сътрудничество и провеждане на
обучения на служителите от Управляващи органи, Междинни звена и конкретни
бенефициенти”. Той предвижда широк набор от обучителни дейности, директно
осъществявани за целевите групи от служителите на Сертифициращия орган, които са
пряко отговорни за съответните процеси, и познават както нормативните регулации,
така и практическите аспекти по тяхното прилагане..В началото на годината беше
сключен договор с консултант в областта на човешките ресурси, който да подпомогне и
подготви експертите на Сертифициращия орган за провеждане на специализирани
обучения на външни целеви групи Бяха проведени общо три работни семинара на
служители от СО с цел развиване на умения за изнасяне на презентации от служителите
на дирекцията, както и подготовка на стратегия и учебна програма за обучение на УО,
МЗ и конкретни бенефициенти. В рамките на заложените дейности по проекта беше
сключен и договор с изпълнител с предмет „Отпечатване на учебни, информационни и
промоционални материали”.
Мярка на подкрепа 3: Техническа помощ за Одитния орган
Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Одитния орган се
постига, чрез участия в обучения и семинари, организирани от страни-членки на ЕС,
ЕК, европейски институти в областта на публичната администрация в рамките на
проект „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на
одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд”. През 2010 г. са
финансирани 145 участия на одитори в 23 специализирани обучения и семинари, както
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и в работни посещения с цел обмяна на опит, работни срещи, комитети. По проекта е
закупено оборудване, което ще подпомогне работата на одиторите при извършването на
същинските проверки, физическото установяване на напредъка по проектите и
документиране на резултатите от направените при проверка на място тестове. За целите
на одиторските проверки в различни управляващи органи и междинни звена по
оперативните програми, както и извършване на проверки на място по проекти е закупен
специализиран софтуер за остойностяване на строително – монтажни работи “Building
Manager” – 2 бр. Специализираният софтуер ще бъде необходим при извършване на
проверки на строително-монтажни работи при одити на операциите по оперативните
програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз. През 2010 г. са извършени над 86 броя проверки „на място” при различни
бенефициенти по оперативните програми.
Мярка на подкрепа 4: Техническа помощ за Управляващия орган на ОПТП
През 2010 г. УО на ОПТП в качеството си на бенефициент осъществява седем
проекта на обща стойност 3 292 350,36 лв.
В рамките на проект за повишаване на капацитета на бенефициентите по ОПТП
са реализирани участия на служителите на УО на ОПТП в 2 специализирани обучения.
В качеството си на секретариат на КН на ОПТП през 2010 г. УО организира и проведе
четири заседания на комитета, едното от които бе по процедура за неприсъствено
приемане на решение. В рамките на тези заседания са представени докладът за
изпълнението на ОПТП за 2009 г., напредъкът постигнат през 2009 г. и първата
половина на 2010 г., включването на нови бенефициенти по програмата, одобрена е
Индикативната годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма “Tехническа помощ” за 2011 г. и др. По проект на УО
на ОПТП през отчетната година е реализирана една оценка на оперативната програма
за 2009 г.
През 2010 г. бяха одобрени нови три проекта с бенефициент УО на ОПТП: В
рамките на първия проект се предвижда осигуряване на външна консултантска помощ
за осъществяване на управлението и изпълнението на ОПТП, организиране на работата
и доброто функциониране на Комитета за наблюдение (КН) на ОПТП и ресурсно
обезпечаване за подпомагане функциите на УО. По вторият проект се предвижда да
бъдат финансирани участията в обучения, семинари, конференции, работни срещи,
посещения за обмяна на опит в страната и чужбина за служителите на УО,
извършването на специализирани обучения за бенефициентите на програмата и
изготвяне на актуализиран документ „Наръчник на бенефициентите по ОПТП”.
Третият проект е „Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган
на „Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)” като чрез него се финансират
основните месечни и допълнителните възнаграждения на служителите на
Управляващия орган на ОПТП.
Мярка на подкрепа 5: Подкрепа на структурите, отговорни за изпълнението
на Структурните фондове, по-специално на местно ниво чрез осигуряване на
обучения и други мерки за укрепване на капацитета в съответствие с
идентифицираните нужди
Проект на Централното координационно звено „Укрепване капацитета на
регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния
фондове на ЕС” на стойност 2 384 217 лв. Във връзка с изясняване целесъобразността
от сключване на договор с Търговско обединение ”Модерно управление”, на 08 юли
2010 г. в МС е проведена координационна среща между представители на министъра по
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управление на средствата от ЕС и ЦКЗ, представители на регионалните и местните
власти, управляващите органи и избрания оферент, на която същият представи
концепцията си за организиране и провеждане на обучения, бяха събрани мнения и
коментари от страна на целевите групи и заинтересованите страни, както и бяха
набелязани бъдещи принципи за оптимизиране на обученията.
Другата основна дейност на проекта – разработване на програма за дистанционно
обучение – се изпълнява ефективно. Пилотното обучение стартира на 5 юли 2010 г.,
като до средата на октомври 2010 г. 80 експерта от 22 общини са завършили успешно
записаните от тях модули, като общият брой на издадени удостоверения достигна 141.
На 12.10.2010 г. е проведена официална церемония по връчване на удостоверенията на
успешно завършилите обучението с участието на Министъра по управление на
средствата от ЕС.
Предвид наличната възможност и капацитет да бъдат обучени допълнителен
брой служители от регионалните и местните власти бяха поканени още представители
от местните администрации за участие в обучението. Общият брой на успешно
преминалите обучение, експерти към началото на месец декември 2010 г. е 100, с което
индикаторът е изпълнен.
Мярка на подкрепа 6: „Техническа помощ за структурите на централно
ниво отговорни за контрола и координацията на фондовете от ЕС” с бенефициент:
дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата
от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет
Включването на тази дирекция в администрацията на Министерския съвет като
бенефициент на оперативната програма беше регламентирано с решение на
Министерския съвет от месец декември 2008 г. През месец януари 2009 г. беше
отправена официална покана за подаване на проектни предложения за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТП към бенефициента дирекция
"Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от
Европейския съюз" в Министерски съвет. Бенефициентът няма одобрен проект, а
вследствие на административните промени, представени в т. 2.4 на Годишния доклад за
изпълнението на ОПТП за 2009 г., дирекцията и съответно бенефициентът прекратява
своето съществуване и тази възможност изцяло отпада.
Мярка на подкрепа 7: „Техническа помощ за структурите на централно
ниво отговорни за координиране борбата с правонарушенията, засягащи
интересите на ЕС” с бенефициент: дирекция "Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)", в
Министерството на вътрешните работи
През месец юни 2009 г. беше одобрен проект на дирекция "Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности", в администрацията на Министерския съвет за “Подобряване на средата за
докладване и превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от
СКФ”. Целта е запознаване на служителите от Управляващите органи и Междинните
звена на оперативните програми с начините за разкриване на нередности и измами,
възможностите за контрол и проблемните аспекти на съществуващия механизъм на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО чрез целенасочени
специализирани обучения. Поради институционалните промени от втората половина на
2009 г., представени в т. 2.4 на Годишния доклад за изпълнението на ОПТП за 2009 г.,
реалното изпълнение на проекта не стартира, в резултат на което, в началото на 2010 г.,
финансирането на проекта е прекратено. Бенефициентът не е подавал и не е изпълнявал
проект по ОПТП в рамките на 2010 г.
34

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ЗА 2010 г.

3.1.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването
им
Информация за значими проблеми, срещани при изпълнението на приоритетната
ос, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми,
идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия
орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.
Основното предизвикателство за ефективното изпълнение на проектите през
2010 г., беше посоченото преструктуриране в края на 2009 г. и началото на 2010 г. на
основни бенефициенти по приоритетната ос – Централното координационно звено,
дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи и
на Управляващия орган на ОПТП. Въпреки че физическото изпълнение на проектите и
сключените в техните рамки договори с външни изпълнители не беше преустановено,
преуреждането на договорните отношения между УО на ОПТП и бенефициентите,
както и с външните изпълнители отне значително време и експертен капацитет.
Институционалните промени бяха причината за забавяне на темпа на финансовото
изпълнение на проектите с посочените бенефициенти.
Друг ключов проблем за ефективното изпълнение на този приоритет през 2010 г.,
идентифициран от вътрешния анализ, извършван текущо в процеса на верификация на
разходите, както и при независимата оценка на ОПТП, е забавяне в изпълнението на
дейностите. Той, от своя страна, е свързан причинно и се дължи на проблеми и
закъснения при процедурите за избор на изпълнители. Организацията на тръжните
процедури, които са ключов елемент в осъществяването на редица дейности по
проектите, като правило поражда забавяне на реализирането им поради несъвместимост
на изготвените план-графици с изискванията, произтичащи от регулацията на по-високо
равнище, каквато съдържа Законът за обществените поръчки. Този проблем е свързан с
необходимост от подобряване на дейностите по планиране и определяне на графиците
за изпълнение на базата на изискванията, произтичащи от нормативните регулации.
Като допълнителна превантивна мярка и задължително изискване съгласно
Закона за обществените поръчки бе въведена необходимостта от одобрение от страна на
УО на процедурите по възлагане на обществени поръчки преди стартирането им, когато
те надвишават определен стойностен праг. В допълнение към законовото изискване УО
на ОПТП осъществява самостоятелно предварителен контрол при поръчки с определена
финансова стойност, които имат решаваща роля за успешното изпълнение на проекта.
Друга мярка за решаване на проблема е осигуряване на експертно или
методическо подпомагане при планирането и организирането на процедурите по
възлагане. УО на ОПТП приема като допустим разход и насърчава използването на
компетентна експертна помощ във всяка обоснована от бенефициента и свързана с
дейността и проекта му дейност, включително за осигуряване на законосъобразно
изпълнение на дейностите, които ще възлага на външен изпълнител по реда на Закона
за обществените поръчки.
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3.2. Приоритетна ос 2
Същност - Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за управление
и наблюдение.
3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за физическия напредък по приоритетната ос.
За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:
Индикатори

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Oбщо

Постигнат резултат1

10

10

13

16

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел2

NP

NP

80+

NP

NP

NP

130+

NP

NP

NP

Базова стойност

103

10

10

13

16

NA

NA

NA

NA

NA

100 (34 мъже, 66
жени)

100 (34
мъже, 66
жени)

193 (70 мъже, 123
жени)

341 ( 107
мъже,
234 жени)

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

800+

NP

NP

NP

1 300+

NP

NP

NP

Базова стойност

100

100 (34
мъже, 66
жени)

100 (34 жени, 66
мъже)

193 (70
мъже, 123
жени)

341 ( 107
мъже,
234 жени)

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

NI

5,5

3

0

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

3

NP

NP

NP

1

NP

NP

NP

Приоритетна ос 2
1. Брой организирани
обучения

2. Брой обучени
служители

3. Продължителност
на периода, през

Постигнат резултат

1

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година
Целта се залага годишно или за целия програмен период
3
Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма
Легенда:
NI – неизпълнен
NP – неприложимо
NA – няма налични данни
2
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който ИСУН не е
използваема

Базова стойност

4. Ефективност на
обучението на базата
на оценката на
участниците
5. Индекс на
удовлетвореност на
потребителите от
ИСУН
6. Удовлетвореност
на потребителите от
услугите, осигурени
от помощната
система (Help Desk)

7

NI

5,5

3

0

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

NI

NI

95%

85%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

75%

NP

NP

NP

90%

NP

NP

NP

Базова стойност

50%

NI

NI

95%

85%

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

NI

40%

43%

67%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

50%

NP

NP

NP

75%

NP

NP

NP

Базова стойност

30%

NI

40%

43%

67%

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

50%

NP

NP

NP

75%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

NI

NI

NI

NI

NA

NA

NA

NA

NA

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични,
Управляващият орган следва да информира в доклада кога данните ще са налични и кога ще бъдат представени на Европейската комисия.
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Качествен анализ
- Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата
информация (точка 2.1.2) и физическите индикатори (т.3.2.1) и друга информация,
която е от значение.
- Демонстриране на ефектите от насърчаването на равните възможности
на мъжете и жените (когато е целесъобразно).
- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2
от Регламент (ЕО) 1083/2006. За програмите, финансирани по ЕСФ: изискващата се в
член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация.
- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в
окончателния доклад).
Ключов проект за приоритетната ос е проектът „Развиване на информационни
системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от структурните
инструменти на ЕС в България” на стойност 3 490 000 лв., който обхваща всички мерки
на подкрепа по приоритетна ос 2.
През 2009 г. успешно приключи изграждането на основната конфигурация на
информационната система за управление и наблюдение. До края на 2009 г. бяха
въведени в експлоатация всички модули от базовата функционалност на системата:
Системна информация, Параметри, Регистрация, Оценка, Договори, Управление на
проекти, Финансов модул, Наблюдение. Тези модули съответстват на нормативните
изисквания за въвеждане и съхранение на информацията по изпълнението на
програмите в електронна форма. През 2010 г. продължи дейността по актуализиране и
подобряване на функционалностите на въведените в експлоатация модули, не само в
резултат на одитни препоръки, но и на базата на практическата работа и обратната
връзка с потребителите. Извършени са промени, които обхващат почти всички модули,
а именно: „Параметри”, „Регистрация”, „Оценка”, „Договори”, „Управление на
проекти”, „Проверка на място и управление на нередности”, „Финансов” модул и
„Наблюдение”. Особено съществени са измененията в модулите „Финансов” и
„Проверка на място и управление на нередности”. На базата на постъпилите заявки, са
актуализирани и въведени в експлоатация и редица допълнителни функционалности в
ИСУН.
На 26.10.2010 г. бе пуснат успешно в експлоатация модулът за публична
информация. Модулът предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение
на Оперативните програми (договорени и изплатени средства), за седемте програми на
различните нива: от ниво програма (профил, прогноза, изпълнение), през приоритетна
ос, под-приоритет, процедура. Той предоставя информация за проектите, които се
изпълняват от бенефициентите (по тип на бенефициента) и за изпълнителите на
проектите. Предоставена е възможност за извеждане на информация за разпределението
на проектите по региони, области и общини, както за всички ОП, така и за всяка
програма. Потребителите могат да създават собствени справки (чрез генератор на
справките), за детайлно търсене по комбинация от различни критерии и ключови думи.
Информацията се предоставя в табличен и графичен вид. Чрез въвеждането на модула в
експлоатация са изпълнени изискванията на European transparency initiative.
През
втората половина на ноември 2010 г. бяха въведени в редовна
експлоатация интерфейсите между ИСУН, Интегрираната система за администриране и
контрол (ИСАК) по Програмата за развитие на селските райони и Системата за
наблюдение на проекти по оперативна програма за развитие на сектор
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„Рибарство”(Акстър-Попай). Посредством тези интерфейси в ИСУН е представена
информация за всички кандидати, бенефициенти, проектни предложения и договори по
Програмата за развитие на селските райони и по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство”. Тази информация се използва при извършването на проверки,
контрол и превенция на двойното финансиране със средства от ЕС.
Към 31.12.2010 г. в системата са въведени общо 12 903 проектни предложения,
3 683 договора и друга информация, свързана с процесите и работата на отделните
Управляващи органи и Междинни звена.
В процеса на разработване на системата бяха организирани базови обучения за
служителите, взели участие в дефинирането на изискванията към ИСУН, с цел тестване
и приемане на новите функционалности. За да бъде осигурено пълноценно използване
на информационната система, бяха обучени над 30 обучители от отделните
Управляващи органи и Междинни звена в рамките на отделен проект по ОПТП и
започнаха целенасочени обучения на крайните потребители на ИСУН. Към края на 2010
г. по проект „Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН” са проведени 6
обучения и са обучени 215 потребители на ИСУН.
В рамките на втори приоритет на оперативната програма към края на 2010 г. има
два одобрени проекта на стойност 3 892 130 лв. (€ 1 990 014,47). Верифицираните от УО
разходи по втора приоритетна ос възлизат на 2 438 068,26 лв. (€ 1 246 564,51) или
30,38% от всички верифицирани разходи по ОПТП,. По приоритетната ос има един
приключил проект.
3.2.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването
им
Информация за значими проблеми, срещани при изпълнението на приоритетната
ос, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми,
идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия
орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.
По приоритетна ос две не бяха идентифицирани значителни проблеми, свързани
с изпълнението й.
Към края на 2010 г. не беше представен пред УО на ОПТП самостоятелен проект
за осигуряване на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН, като
временно текущите потребности от оказване на помощ при работата с ИСУН се
осигуряват от нейния разработчик, т.е. и към настоящия момент съществува помощна
система (Help Desk), но тя не е финансирана със средства по ОПТП. През 2010 г. беше
анализирана възможността помощната система (Help Desk) да бъде прехвърлена в
дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в
администрацията на Министерския съвет. През 2011 г. предстои подготовката на проект
за създаването на концепция за продължаване на нейното функциониране.
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3.3. Приоритетна ос 3
Същност - Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа
информация.
3.3.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за физическия напредък по приоритетната ос.
За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:
Индикатори

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Oбщо

Постигнат резултат1

12

16

16

28

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел2

NP

NP

30+

NP

NP

NP

65+

NP

NP

NP

Базова стойност

103

12

16

16

28

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

49%

94%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

70%

NP

NP

NP

85%

NP

NP

NP

Приоритетна ос 3
1. Брой на всички
публикации (печатни
материали –
ръководства,
резюмета, книжки,
брошури,
информационни
листовки и др.)

2. Степен на
удовлетвореност на
целевите групи от
публикациите

1

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година
Целта се залага годишно или за целия програмен период
3
Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма
Легенда:
NI – неизпълнен
NP – неприложимо
NA – няма налични данни
2
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45%

49%

94%

NI

NI

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

23

24

27

38

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

55+

NP

NP

NP

90+

NP

NP

NP

Базова стойност

20

23

24

27

38

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

58%

97%

NI

79%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

65%

NP

NP

NP

85%

NP

NP

NP

Базова стойност

42%

58%

97%

NI

79%

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

0%

0%

0%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

100%

NP

NP

NP

100%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

0%

0%

0%

NI

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Базова стойност
3. Брой организирани
събития (форуми,
конференции,
семинари,
пресконференции,
работни групи), които
популяризират
европейските и
националните
стратегически
документи и насоки,
политиките и мерките
по Структурните
фондове

4. Степен на
удовлетвореност на
целевите групи от
организираните
събития/кампании.

5. Създаване на
функциониращи и
оборудвани 28
областни
информационни
центъра

6. Степен на
удовлетвореност сред
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потребителите на
услугите на
информационните
центрове

7. Процент (%) на
гражданите, които са
информирани за
кохезионната
политика на ЕС и
СКФ

8. Среден брой
осъществени връзки с
уеб-сайта за месец

Цел

NP

NP

60%

NP

NP

NP

80%

NP

NP

NP

Базова стойност

0%

NI

NI

NI

NI

NA

NA

NA

NA

NA

52,4%

57,3%

65%

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Цел

NP

NP

55%

NP

NP

NP

70%

NP

NP

NP

Базова стойност

45%

52,4%

57,3%

65%

NI

NA

NA

NA

NA

NA

114 339

NI

NI

51 910

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

60 000

NP

NP

NP

100 000+

NP

NP

NP

30 000

114 339

246 684

NI

86 542

NA

NA

NA

NA

NA

0

0

0

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NP

NP

Методология за
адаптиране

NP

NP

NP

Функциониращ
модел HERMIN

NP

NP

NP

0

0

0

0

NI

NA

NA

NA

NA

NA

Постигнат резултат

Постигнат резултат

Цел
Базова стойност
9. Адаптиран модел
HERMIN за оценка на
въздействието на
финансирането от ЕС
върху
макроикономическата
ситуация в България

Постигнат резултат

Цел
Базова стойност

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични,
Управляващият орган следва да информира в доклада кога данните ще са налични и кога ще бъдат представени на Европейската комисия.
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Качествен анализ
- Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата
информация (точка 2.1.2) и физическите индикатори (т.3.3.1) и друга информация,
която е от значение.
- Демонстриране на ефектите от насърчаването на равните възможности
на мъжете и жените (когато е целесъобразно).
- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2
от Регламент (ЕО) 1083/2006. За програмите, финансирани по ЕСФ: изискващата се в
член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация.
- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в
окончателния доклад).
В рамките на трети приоритет на оперативната програма към края на 2010 г. има
7 одобрени проекта с обща стойност 4 553 795,00 лв. (€ 2 328 318,41). Верифицираните
от УО разходи възлизат на 1 844 436,19 лв. (€ 943 045,25).
Данните за напредъка по тази приоритетна ос се основават на проектите,
изпълнявани през отчетната година, представени по мерки на подкрепа.
Мярка на подкрепа 3.1 Подпомагане на публичните информационни
кампании за европейската кохезионна политика:
През 2010 г. продължи изпълнението на проект “Осигуряване на информираност
и познания за усвояването на средства от ЕС” на стойност 1 771 000 лв. Той е насочен
към повишаване информираността относно правилата и възможностите за прилагане на
структурните инструменти в България и осигуряване на добра медийна среда и
комуникация във връзка с усвояването на средствата от ЕС. В изпълнение на тези цели
бе подготвена кампания за популяризиране на структурните инструменти на ЕС в
България и осигуряване на информираност и прозрачност във връзка с усвояването на
средствата от ЕС. Създаден бе консултативен екип от експерти – представители на
всички Управляващи органи на оперативните програми, представители на социалноикономическите партньори, външни консултанти по въпросите на публичност и
информираност и журналисти, който подпомага изпълнителя по проекта при
разработването на концепция за кампанията. Произведени и тествани са рекламни
клипове, карета в печатни медии, радиореклама, интернет, билбордове и други
информационно-рекламни формати.
За целите на изграждане и поддържане на активен и ефективен диалог с медиите
представители на шест чуждестранни европейски медии посетиха България.
Програмата им включваше срещи с вицепремиера и министър на вътрешните работи,
министъра по управление на средствата от ЕС, ръководителите на Управляващите
органи на Оперативните програми, изпълнителния директор на НСОРБ, български
журналисти, представител на НПО сектора. Те посетиха реален проект – строежа на
метрото в София по ОП „Транспорт”. Целта беше да се представи напредъкът на
България в процеса на управление на средствата от ЕС и да се обхване темата за
фондовете на ЕС от всички гледни точки, така че чрез материали в европейските медии
да се повиши имиджа на България на европейско ниво. В рамките на информационен
ден от кампанията за популяризиране на Оперативните програми в България беше
официално обявен журналистически конкурс „Еврофондовете в българските медии”.
Изпълняват се дейности по системен мониторинг и оценка на изпълнението на
комуникационната стратегия на НСРР и комуникационните дейности на национално
ниво. Те се реализират чрез проект „Осигуряване на надеждни мониторинг и оценка на
Комуникационния план и дейностите по информация и публичност на Оперативна
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програма „Техническа помощ" на обща стойност 488 915 лв. Осъществява се ежедневен
медиен мониторинг и се изготвят аналитични доклади, което позволява
идентифициране на отношението на медиите към ОПТП и кохезионната политика на
Общността като цяло, интереса към темата, степента на компетентност на
журналистите и необходимостта от допълнителното им информиране и обучение.
Обобщената информация от контент-анализите е ключова за изготвянето на оценката за
изпълнението на Комуникационния план на ОПТП.
Мярка на подкрепа 3.2 Осигуряване на подходяща статистическа
информация, данни и анализи на въздействието през текущия и през следващия
програмен период:
През юни 2010 г. администрацията на Министерския съвет стана регистрант на
домейна www.eufunds.bg и по този начин се даде възможност новата система да бъде
пусната в работен режим в изпълнение на проект „Разработване на единен портал за
обща и специализирана информация за управлението на СКФ в България”.
Обновената функционалност стартира на 07.06.2010 г. На 10.06.2010 г. беше
организирана пресконференция за представяне на обновената фунционалност на
Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление
на Структурните инструменти на ЕС в България. Подробна информация за всички
обявени конкурси по оперативните програми и насоки за кандидатстване по тях,
планирани мерки, нормативни документи и отчети за месечното изпълнение на
оперативните програми, могат да бъдат намерени на Единния информационен портал
http://www.eufunds.bg/. Интернет-страницата замества досегашния сайт за Структурните
фондове на ЕС, поддържан от Министерството на финансите, има обновен дизайн и
съдържание и значително подобрена функционалност, като целта е да бъде лесно
достъпен и максимално удобен за навигация.
Новост е възможността от портала графично да се проследи изпълнението на
оперативните програми към края на всеки предходен месец, както и рубриката „Добри
практики”, където може да бъде намерена информация за успешно изпълнените
проекти и да се видят резултатите от тях. Създадена е нова рубрика „Обществен
диалог”, която цели поддържането на редовен контакт и сътрудничество с гражданите и
гражданските организации. Регистрираните участници в групата за обществен диалог
ще получават проекти на нормативни актове и други документи, свързани с процеса на
усвояване на средствата от ЕС, за да могат да изразят своите предложения и коментари.
От стартирането на новата функционалност до 31.12.2010 г. общият брой на
посетителите е 355 476.
В края на 2008 г. беше одобрен проект, който да финансира разработването на
модел за оценка на въздействието на СКФ в България. Бюджетът на проекта е 293 700
лв. и в рамките на 16 месеца следваше да бъде разработен модел от типа HERMIN за
оценка на въздействието на финансирането от ЕС и влиянието му върху отделните
сектори. С помощта на модела могат да бъдат изготвяни секторни анализи за
въздействието от фондовете на ЕС. През 2009 г. беше организирана процедура за избор
на изпълнител, която бе прекратена поради липсата на кандидати. Междувременно
настъпилите институционалните изменения също доведоха до забавяне на
изпълнението, но бяха предприети мерки за преработване на изискванията към модела
и потенциалния му доставчик, които заедно с удължаване на проекта ще дадат
възможност за изпълнение на планираните резултати. През 2010 г, беше бе разработен
анализ на възможните причини за неуспешно проведената процедура за обществена
поръчка (липсата на подадени оферти от страна на кандидат-изпълнители) и бяха
актуализирани Техническото задание и Методиката за оценка на предложенията за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на
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Изпълнител на проекта. Назначена тръжна комисия за избор на Консултант за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Разработване на иконометричен модел за оценка на
въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”, но след
преглед на получените оферти, комисията решава да прекрати процедурата без да
допусне нито един участник. В резултат е подготвен опростен вариант на изискванията
за референции от кандидатите. През м. декември е назначена комисия за разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти и след преглед на получените оферти и
изискване на допълнителни разяснения, комисията решава да препоръча сключването
на договор с консорциум „ЕКОРИС-СПМ-НЮАЙ” за изпълнение на поръчката.
Мярка на подкрепа 3.3 Изграждане и функциониране на национална мрежа
от 28 регионални информационни центрове за кохезионната политика в България.
През отчетната година беше одобрен проект „Подготовка на създаването на 28
областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика в
България”. Целта на проекта е да подпомогне подготовката на изграждането на
областни информационни центрове. Проектът предвижда изработване на концепция за
брандинг и визия на информационните центрове, изработване на процедурен наръчник
за работата на 28-те информационни центъра, както и организиране на срещи за
популяризиране на правилата за работа на центровете.
На 2 ноември 2010 г. беше обявена процедура „Изграждане и функциониране на
областни информационни центрове” с общ бюджет 5 930 985,82 евро.
Конкретни бенефициенти по процедурата са общините, на чиято територия са
административните центрове на 28-те области в България. Допустими партньори са
организациите, приемни структури на офиси от информационната мрежа „Европа
директно”, други общини на територията на съответната област, областната
администрация на съответната област и други неправителствени организации с
минимум 2 години опит в предоставянето на информация за европейските политики.
По тази процедура се очаква през 2011 г. да бъдат одобрени за финансиране 27
проекта, чрез които ще се осигури ефективното функциониране на 27 областни
информационни центъра.
Основните информационни услуги, които ще предоставят областните
информационни центрове са: осигуряване на разнообразна основна и специфична
информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна
поща и/или на място; разпространение на информация и документи по открити
процедури по оперативните програми; информация за добри практики; разпространение
на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски
институции, управляващите органи, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ.
Предвижда се оценката на подадените проектни предложения и договарянето на
безвъзмездната финансова помощ да приключат до края на месец юли 2011 г., а
реалното функциониране на областните информационни центрове да стартира към края
на 2011 г.
В края на 2010 г. бенефициентът Централен информационен офис (Дирекция
„Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС)
подаде в УО на ОПТП проект „Изграждане на Централен координационен
информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни
информационни офиси”. Проектът предвижда създаването на Централен
информационен координационен офис (ЦИКО) в рамките на Централния
информационен офис, както и постоянна подкрепа за работата на мрежата от областни
информационни центрове, в т.ч.: централизирано закупуване на офис техника и
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обзавеждане и предоставянето им за ползване на областните информационни центрове;
изграждане и функциониране на „call center”, обслужващ мрежата от информационни
центрове и неговата поддръжка; провеждане на обучения за служителите на
информационните центрове и участие в учебни посещения с цел обмяна на опит; провеждане
на координационни срещи на ръководителите на информационните центрове. Проектът е
одобрен в началото на 2011 г. като първата негова дейност – изграждането на ЦИКО вече е в
процес на изпълнение.

3.3.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването
им
Информация за значими проблеми, срещани при изпълнението на приоритетната
ос, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми,
идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия
орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.
Няма идентифицирани проблеми по Приоритетна ос 3 през 2010 г.
През отчетната година не бяха постигнати резултати по мярка на подкрепа 3 Изграждане и функциониране на национална мрежа от 28 регионални
информационни центрове за кохезионната политика в България.
4. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ
Не се прилага за ОПТП.
5. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕФРР/ КОХЕЗИОНЕН ФОНД: ГОЛЕМИ
ПРОЕКТИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)
Не се прилага за ОПТП.
5а. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕФРР/КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ
РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25
МИЛИОНА ЕВРО И РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е
ПРИЛОЖИМО)
Не се прилага за ОПТП.
6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Цялата оперативна програма е техническа помощ.
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7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Информация в съответствие с чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1828/2006, включително относно постигнатите резултати, примери за добра
практика и важни събития.
През 2010 г. се наблюдаваше активно изпълнение на Комуникационния план на
ОПТП и неговите специфични цели: да подкрепя функциониращите информационни
мрежи на централно и местно ниво; да способства за постигането на целите на
Комуникационната стратегия на НСРР и да комуникира основните цели, мерки и дейности
на ОПТП. Поради специфичния характер на ОПТП целите и приоритетите на
Комуникационния план на ОПТП попадат в обхвата на приоритетна ос три от
оперативната програма, насочена към популяризирането на европейската кохезионна
политика в България. В тази връзка Комуникационният план се изпълнява с подкрепата на
Централния информационен офис за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България в качеството му на ключов
бенефициент по приоритетна ос три1.
В процеса на реализиране целите на Комуникационния план бяха изпълнени
задължителните изисквания на Регламент № 1828/2006 г. и беше осъществен напредък по
всички комуникационни инструменти, представен в детайли по-долу.
Годишно информационно събитие
На 26 октомври 2010 г. се проведе годишното информационно събитие на
Оперативна програма „Техническа помощ”. Информация за напредъка в изпълнението на
програмата бе представена на публично заседание на Съвета за координация при
управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС). В присъствието на министъра
по управление на средствата от Европейския съюз и ръководител на Управляващия орган
на ОПТП Томислав Дончев, на ресорните министри – членове на СКУСЕС,
представителите на управляващите органи на оперативните програми, Централното
координационно звено, Централния информационен офис, както и на представители на
националните и някои регионални медии бе представен резултата от изпълнението на един
от най-големите проекти по ОПТП – създаването на публичен модул на Информационната
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в
България (ИСУН). На форума беше представена и Индикативната годишна работна
програма на Оперативна програма „Техническа помощ” за 2011.

1

Функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България се изпълняват от дирекция "Информация
и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет,
считано от 24.04.2010 г., съгласно чл. 77, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (вж. т.2.4).
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Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Техническа помощ” 26
октомври 2010 г., Гранитна зала на Министерски съвет

Събитието беше отразено в интернет-сайта www.eufunds.bg.
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Събитието беше отразено и в интернет-сайта на правителството www.government.bg.
Единният информационен портал (http://www.eufunds.bg)
В секцията „Оперативна програма „Техническа помощ” на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България може да бъде
намерена актуална информация за одобрените проекти по програмата, актуалните
документи, свързани с кандидатстване и изпълнение на одобрени проекти по
програмата, Комитетите за наблюдение на ОПТП. Посочената секция в Единния
информационен портал е основен източник за гражданите, фирмите и широката
общественост относно търгове, новини, информационни материали, актуални снимки,
свързани с ОПТП и реализираните проекти.
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http://www.eufunds.bg

Указания за прилагане на мерките за информация и публичност по ОПТП
В рамките на проектите, финансирани по ОПТП, всеки бенефициент реализира
конкретни мерки за информация и публичност на проекта, съгласно Указанията към
бенефициентите на ОПТП за прилагане на мерки за информиране и публичност и глава
ІІІ, раздел 6 от Наръчника на бенефициентите по ОПТП. Указанията и наръчникът
запознават бенефициентите с общите и специфични изискванията за информация и
публичност и ги подпомагат при използването на минималните задължителни
реквизити като логото и наименованието на ЕС, НСРР и ОПТП и наименованието и
слогана на ЕФРР, като предлагат практически примери и образци, които могат да се
използват при прилагането на подобни мерки.
В съответствие с указанията на УО на ОПТП през 2010 г. бенефициентите
прилагаха разнообразни комбинации от мерки за осигуряване на информираност и
публичност относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проектите. За
обучения, семинари и мероприятия от публичен характер, организирани от
бенефициентите, се подготвят материали, съобразени с цялостната визия на ОПТП.
Всички изготвени презентации и информационни пакети съдържат логото на
оперативната програма и се разработват съгласно единната графична визия на ОПТП.
Финансирането на подобни събития се популяризира посредством банери, а снимките
се използват за целите на последващо отразяване на събитията в медиите и за тяхното
документиране.
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По проект на Централното координационно звено
„Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за
усвояване на средства от Структурните и Кохезионния
фондове на ЕС” на 12 октомври 2010 г. е проведена
официална церемония за връчване на удостоверения за
преминат курс на обучение на представители на
регионалните и местни власти.

При провеждането на
семинарите
по
проекта в залите се
поставят знамената на
ЕС
и
Република
България
и
транспарант с името
на
обществената
поръчка, името и
номера на проекта,
името и логото на
оперативната
програма и името и
слогана на ЕФРР.
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Междуведомствена работна група на служителите по информация и
публичност на оперативните програми.
През 2008 г. с приемането на Комуникационната стратегия на Националната
стратегическа референтна рамка е създадена Национална мрежа на служителите по
информация и публичност на оперативните програми. Първоначално тя е с неформален
характер и няма ясно определени функции.
Във връзка с необходимостта от създаване на успешен координационен
механизъм за реализация на мерките по информация и публичност на оперативните
програми със Заповед № Р-136/28.07.2010 г. на министъра по управление на средствата
от Европейския съюз е създадена постоянна междуведомствена работна група, която е
приемник на Националната мрежа. Нейната структура и функции са ясно разписани във
Вътрешните правила за работата на междуведомствената работна група, които
министърът по управление на средствата от ЕС утвърди през м. август 2010 г.
Председателят и заместник-председателят на работната група са представители на
ЦИО, а членовете – служители в управляващите органи на оперативните програми в
България. С цел успешно изпълнение на задълженията на работната група, на нейните
заседания се канят и представители на междинните звена на оперативните програми,
медиите и други заинтересовани лица. Работната група играе важна роля за
установяването на добра комуникация и координация между всички планирани
комуникационни дейности, както и избягването на припокриване и дублиране между
тях. Част от задачите на работната група са да обменя добри практики, да споделя опит
и да идентифицира инструменти за увеличаване на осведомеността и подобряване на
прозрачността на усвояването на средствата от Европейския съюз.

Кампания за повишаване на информираността за кохезионната политика

През 2010 г. продължи изпълнението на втората национална информационна
кампания за популяризиране на НСРР. Тя беше насочена към всички целеви групи, в
това число широка общественост и медии. Кампанията, стартирала през 2009 г., е част
от мерките, заложени в Комуникационния план на ОТПТ. Комуникационните дейности
бяха насочени към популяризиране на резултатите постигнати при изпълнението на
проекти, финансирани със средства по оперативните програми и активизиране на
потенциалните бенефициенти за кандидатстване с проекти, чрез демонстрираните
добри практики. За постигането на целите на плана и за удовлетворяване на
потребностите на целевите групи беше реализирана добре балансирана и преценена
комбинация от средства.
Нивата на познаваемост бяха измерени преди и след края на кампанията.
Медийната кампания обхвана преса, радио, телевизия, интернет и външна реклама.
Осигурено беше излъчването на рекламни аудио и аудиовизуални клипове,
публикуване на Интернет-банери и публикации на рекламни карета в избрани печатни
медии с цел достигане до по-широк кръг граждани. Началото и краят на кампанията
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бяха обявени чрез публични събития. Проведени бяха шест регионални публични
събития с участието на министъра по управлението на средствата от ЕС, представители
на социално-икономическите партньори, неправителствения сектор и медиите, във
всеки от регионите, по време на които бяха дискутирани предизвикателствата и
възможностите в процеса на усвояване на средствата от ЕС, както и пред всяка от
оперативните програми.
През 2010г. бяха одобрени финални визии на лого и име на кампанията,
сториборд на ТВ и радио клип, сценарий за радио клип, карета в печатни медии,
адверториали за национална и регионална преса, банери в интернет.

Сториборд на ТВ клип
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медии

Рекламна и информационна кампания в електронните, печатните и онлайн

През отчетния период протече интензивната част на информационната и
рекламна кампания в електронните, печатните и онлайн медии. Тя протече на две
вълни: първа вълна в периода 14.09.-15.10. и втора вълна в периода 25.10-15.12.2010 г.
Кампанията обхвана 5 национални телевизии и 3 национални радиостанции. Общият
брой клипове, излъчени в национални телевизии по време на кампанията е 275, а
радиоклиповете, излъчени в националния ефир са 221 броя. В националните вестници и
списания бяха публикувани имиджови рекламни карета и 4 вида адвърториъли
(информационни карета) като общият брой публикации е 62. Излъчвания и публикации
в регионалните медии съпровождаха публичните събития в шестте региона на
планиране като анонсираха мястото и датата на провеждане на съответното събитие.
Общият брой клипове, излъчени в регионалното радио е 477. Общият брой карета в
регионална преса по време на двете вълни е 256. Рекламната кампания в Интернет
продължи през целия отчетен период и включваше 16 интернет сайта. В рамките на
кампанията бяха позиционирани билбордове във всички градове, в които се състояха
публични събития, както и в градовете, от които бяха поканени участниците в тях –
общо 22 града

01.11.2010
Тема (седмично списание) - страница 21
С всеки следващ проект животът на
всички нас се променя

01.11.2010
Дневник (национален ежедневник)
страница 4
Бъдещето на Кохезионната политика

–

Публични събития
В рамките на отчетния период бяха проведени общо 12 публични събития – 6 с
бенефициенти и потенциални такива в шестте района на планиране в страната и 6
пресконференции, последващи съответните събития. Събитията се проведоха в
Благоевград, Добрич, Видин, Хасково, Ловеч и Стара Загора. Общият брой участници в
информационните дни бе 703. Присъстваха кметове, общински съветници и експерти
от общините на територията на съответния район за планиране. Сред участниците бяха
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и членове на НПО, бизнесцентрове, регионални звена на БТПП и представители на
бизнеса. Като „полезно” събитията са оценили 78.83% от участниците. Събитията бяха
разделени на две тематични части. Първата част включваше представяне от страна на
експерти от управляващите органи на оперативните програми на напредъка по
съответната програма, на добрите практики в региона, както и на предстоящи
процедури през 2010 г. и 2011 г. За по-добра информираност на участниците имаше
информационни щандове с материали за оперативните програми. На съответния щанд,
експертите от УО отговаряха на въпроси на участници и предоставяха практическа
информация както за проекти в процес на изпълнение, така и за предстоящи процедури.
Във втората част министърът по управление на средствата от ЕС информира
участниците в информационния ден за политиката на правителството в областта на
Европейските фондове и за новите възможности пред бизнеса и общините за участие в
проекти по оперативните програми. За да се улесни диалогът и директният контакт с
бенефициентите, министърът по управление на средствата от ЕС отговаряше на
многобройните въпроси на участниците и представителите на регионалните медии.

Публично събитие в Добрич

Публично събитие в Ловеч
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Създаване на информационни материали
В съответствие с целите на кампанията бяха изработени два вида
информационни формати, които бяха вложени в националния всекидневник в.
„Монитор”. Първата вложка беше разпространена на 16.12.2010 г. и съдържаше
предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми през 2011 г. Втората вложка – „Въпроси и отговори за
европейските фондове” – съдържаше обобщение на дискутираните теми по време на
публичните събития в страната. Тя беше разпространена на 29.12.2010 г.
През периода беше произведен информационен филм, който представя
изпълнението на три добри проекта по оперативните програми, интервюта с
бенефициентите, както и проведените публични събития в страната. Целта е да бъдат
мотивирани потенциалните бенефициенти да кандидатстват за финансиране по
оперативните програми. Филмът бе представен на закриващото събитие на кампанията
Производство на промоционални рекламни материали
През периода на отчета беше направен дизайн и бяха изработени 2000 броя
тефтери във вариант на български и английски език. Вътрешните разделители на
тефтера съдържат контактна информация на ЦКЗ, ЦИО, управляващите органи на
оперативните програми, както и кратко представяне на седемте оперативни програми,
съфинансирани по СКФ на ЕС, съпроводено със снимка на добър проект по
съответната оперативна програма.
През периода беше направен дизайн и бяха произведени в общ тираж 2000 броя флаери
на български и английски език, с което приключи дейността подготовка и производство
на промоционални рекламни материали. Флаерите съдържат снимки на добри проекти
по различни оперативни програми.
Провеждане на журналистически конкурс
На 12 ноември 2010 г. в рамките на информационен ден от кампанията за
популяризиране на оперативните програми в България беше официално обявен
журналистическият конкурс „Еврофондовете в българските медии”. Конкурсът беше
допълнително популяризиран с внедряването на специален банер и разпространение на
съобщение до медиите. Регламентът беше максимално „отворен” и включваше
публикации от началото на програмния период през 2007 година. За целта беше
изработена
и
поддържана
специална
интернет
страница
http://eufundsmediacompetition.btcpromedia.org.
Към предварително определеното жури на конкурса беше поканен да се
присъедини водещ журналист от национална медия, отразяваш ресора по
еврофондовете.
Категориите, в които се състезаваха журналистическите материали бяха три –
електронни, печатни и „нови” медии. Броят на постъпилите за оценяване
журналистически материали бе 520. Във всяка категория бяха определени по две
награди – на журито и на публиката. Наградите на публиката бяха излъчени чрез
социологическо проучване тип „фокус-група”.
Връчването на наградите се състоя на специално събитие, което се проведе на 11
декември 2010 г. в Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”, на което
присъстваха 21 журналисти.
Голямата награда – обучение в Европейския институт
администрация в Маастрихт – спечели Ивайло Станчев от в. „Банкер”.

по

публична
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Тържествено събитие за връчване на наградите от
журналистическия конкурс, Национална библиотека “Св. Св.
Кирил и Методий”, гр. София
Провеждане на работно посещение на чуждестранни журналисти в България
На 13 и 14 декември 2010 г. представители на шест чуждестранни европейски
медии посетиха България. Програмата им включваше срещи с вицепремиера и
министър на вътрешните работи, министъра по управление на средствата от ЕС,
ръководителите на Управляващите органи на Оперативните програми, изпълнителния
директор на Националното сдружение на общините в Република България, български
журналисти, представител на сектора на неправителствените организации. Те посетиха
реален проект – строежа на метрото в София по ОП „Транспорт”. Целта беше да се
представи напредъкът на България в процеса на управление на средствата от ЕС и да се
обхване темата за еврофондовете от всички гледни точки, така че чрез материали в
европейските медии да се повиши имиджа на България на европейско ниво.
Официалното събитие за закриване на кампанията се състоя на 14 декември 2010
г. в Националната художествена галерия. На него присъстваха общо 74 души, сред
които имаше представители на 23 български и чуждестранни медии, министъра по
управление на средствата от ЕС, ръководителя на Представителството на ЕК,
представител на ГД „Регионална политика” на ЕК, социални партньори, бенефициенти,
ръководители и експерти от УО на оперативните програми и др.
По време на събитието бяха представени резултатите от измерване на ефекта от
кампанията върху целевите групи. Изследването установява лек ръст на запознатостта с
оперативните програми като цяло. Позитивна тенденция е регистрираната подобрена
оценка за предоставяната информация за еврофондовете. Положително се оценява и
публичният модул на ИСУН. Сред използваните в кампанията рекламни и
информационни формати най-ефективен е бил ТВ клипът, следван от билборда.

57

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ЗА 2010 г.

Закриващо събитие на информационната кампания, Национална
художествена галерия

Информационни срещи, семинари и обучения за бенефициенти на ОТПТ
Организиране и провеждане на специализирано обучение за бенефицентите на
ОПТП в периода 11-13.03.2010 г. в гр. Сандански
В периода 11-13 март 2010 г. Управляващият орган на ОПТП организира
четвъртото по ред специализирано обучение на бенефициентите на оперативната
програма. Целта на обучението беше запознаване на бенефициентите с новостите в
системата за кандидатстване, изпълнение и отчитане на дейности по проекти, въведени
с цел оптимизиране и опростяване на правилата и процедурите по ОПТП и отразяване
на препоръки от одитни доклади. Посредством подобен род обучения се създават
реални възможности за осигуряване на ефективно и ефикасно изпълнение на
програмата.
В първия ден от обучението служители на Управляващия орган на ОПТП
изнесоха лекции във връзка с ревизията на документа „Общи условия за изпълнение на
проекти, финансирани по ОПТП”, основните моменти и нови изисквания при отчитане
на проекти по ОПТП, Наръчника на бенефициентите на ОПТП. Участниците в
обучението имаха възможност да задават въпроси и да споделят впечатленията си и
възникнали казуси от ежедневната работа по изпълнение на проекти. Проведена беше
ползотворна дискусия относно цялостния процес на подготовка, изпълнение и
управление на проекти по ОПТП, най-често допусканите грешки и слаби места.
Вторият ден от обучението беше посветен на темата за опростяване на правилата
и процедурите, идентифицирана като ключова за постигане на ефективно и ефикасно
функциониране на ОПТП. За целта беше поканен лектор с богат международен опит в
областта на структурните фондове и конкретно усвояването на помощта по линия на
техническа помощ. Представени и дискутирани бяха следните основни въпроси: общи
насоки за опростяване, дефиниции и законова база, основни подходи, последици от
опростяването върху системите и програмата. Заключенията от проведения семинар са
взети под внимание от Управляващия орган на ОПТП при следващи актуализации на
системите за управление и контрол и приложимите процедури.
На участниците в обучението бяха предоставени учебни материали, отпечатан и
разпространен беше Наръчникът на бенефициентите на ОПТП.
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За осигуряване на информираност и публичност на събитието бяха спазени
всички изисквания на Управляващия орган на ОПТП. Публикувана беше новина на
Единния информационен портал за СКФ в България www.eufunds.bg.

Обучение за бенефициентите на ОПТП в периода 11-13.03.2010
г. в гр. Сандански
Популяризиране на създадените правила за работа на областните
информационни центровете - проведени срещи за популяризиране на процедурата за
тяхното изграждане
През отчетния период бяха проведени 2 срещи в сградата на Министерския съвет
за популяризиране и предварително обсъждане на процедурата за изграждане на
областни информационни центрове. Първата се проведе на 7 октомври 2010 г., а
втората на 11 ноември 2010 г. В тях взеха участие представители на ЦИО, УО на
ОПТП, Националното сдружение на общините в България и представители на 27
администрации на общини–областни центрове.

Популяризиране на създадените правила за работа на
центровете, сградата на Министерския съвет
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8. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В
КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ”
Съгласно Регламент на (ЕО) № 1083/2006, осигуряването на информация и
публичност по отношение на оперативните програми, съфинансирани от Структурните
и Кохезионния фонд е задължение на всяка държава-членка. Регламентът изрично
посочва целта на подобни мерки – да се подчертае ролята на Общността за развитието
на регионите, като едновременно с това гарантира пред обществото прозрачността на
целия процес на изпълнение на финансираните операции.
Комуникационният план на ОПТП съдържа следните задължителни елементи:
стратегия, дефиниция на целевите групи, планиране на информационни и
комуникационни мерки, индикативен бюджет и действия за оценка на
комуникационния план.
КП задава стратегическата рамка на комуникация за програмния период 2007–
2013 г. и следва да е неразделна част от изпълнението на ОП „Техническа помощ”.
Предвид дългосрочния характер на документа, в него се съдържа както стратегия за
комуникация, така и план с необходимите инструменти и канали за изпълнение на
стратегията.
КП на ОПТП е съобразен и с насоките, дадени от Националната комуникационна
стратегия на НСРР - стратегически национален документ, който задава рамката за
предстоящите дейности по отношение на популяризиране на целите и приоритетите,
заложени в НСРР и оперативните програми, и който осигурява координирана
комуникационна политика.
В стратегията са дефинирани основните цели и приоритети на комуникациите на
национално ниво, така че да се постигне оптимална публичност и информационна
синергия на всички нива.
В КП са залегнали основните цели и стратегията - чрез проактивна комуникация
и прозрачност да се стимулира повишаването на информираността и мотивираността на
обществото и целевите групи. Стимулирането на проактивната обществена позиция ще
доведе до ефикасно и ефективно усвояване на средствата от СКФ, стимулиране на
общественото признание за ролята на ЕС за постигането на целите на НСРР. Така се
формира и крайната цел за този програмен период, а именно до 2015 година България
да се превърне в конкурентноспособна страна-членка на ЕС с високо качество на живот,
доходи и социална чувствителност.
Европейската нормативна база по отношение на прозрачността и публичността,
касаещи помощта от ЕС, предвижда механизъм за измерване на ефективността на
одобрените мерки. Регламент (ЕО) № 1828/2006 постановява задължението Годишният
доклад за изпълнението за 2010 г. и окончателният доклад за изпълнението на всяка
оперативна програма да включват информация, описваща резултатите от действията за
информация и публичност по отношение на оперативните програми и ролята на
Общността, с цел те да бъдат видими и осъзнати от обществото.
В изпълнение на горното изискване е извършена оценка на изпълнението на КП
на ОПТП за периода 01.01.2007-31.10.2010 г.1, включително приноса към изпълнението
на комуникационната стратегия на НСРР, по Проект № 0015–ЦИО-3.1 „Осигуряване на
Доклад относно оценката на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за
периода 01.01.2007-31.10.2010 г., включително приноса към изпълнението на КС на НСРР е
приложен към годишния доклад
1
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надеждни мониторинг и оценка на Комуникационния план и дейностите по
информация и публичност на Оперативна програма „Техническа помощ”, финансиран
по Приоритетна ос 3 „Популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и осигуряване
на обща и статистическа информация” на Оперативна програма „Техническа помощ”
Изводи от оценката:
Свързани с цялостното изпълнение на мерките за информация и публичност:


Постигната е задоволителна степен на изпълнение на целите на КП на ОПТП
за периода 01.01.2007 - 31.10.2010 г., което допринася за постигане на
целите, заложени в КС на НСРР. Регистрирано е нулево изпълнение на
специфична цел „Да подкрепя добре функциониращите информационни
мрежи на централно и местно ниво” в частта „местно ниво”, което
рефлектира негативно върху изпълнението на общите цели.



Изпълнени са всички задължителни мерки по информация и публичност,
съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г.



По всички комуникационни дейности по Мярка на подкрепа 1 е реализиран
напредък. Мярка на подкрепа 2 също е в ход, а към октомври 2010 г. е даден
старт и на забавилата се Мярка на подкрепа 3 с процедура за набиране на
проекти.



Добре функционира информационната мрежа на експертите по информация
и публичност на национално ниво.



Финансовото изпълнение на КП на ОПТП за периода 01.01.2007-31.10.2010
г. не е на задоволително ниво на база договаряне и реално изплатени
средства.



Предвид значителния обем и спецификата на работа на ЦИО, броят на
експертите, ангажирани с изпълнението на КП и на дейностите на
Приоритетна ос 3 на ОПТП като цяло е недостатъчен.

Свързани с проектите и договорите:


Напредъкът по проектите на този етап е на приемливо работно ниво (средна
оценка – 0,6).



Приключило е изпълнението на два от седемте одобрени проекта по
Приоритетна ос 3 на ОПТП.



Проектите са в съответствие, както с общите и специфичните цели на КП,
така и със заложените цели на Приоритетна ос 3 на ОПТП.



Като цяло изпълнението на индикаторите на Приоритетна ос 3 може да бъде
определено като относително задоволително. Идентифицирани са следните
рискове за постигането на заложените стойности към края на 2013 г.
Целевата стойност за публичните събития е 90, а към 31 октомври са
организирани общо 35 събития (при базова стойност 20 събития, което
означава реализирани след 2006 г. общо 15 събития, финансирани от
Приоритетна ос 3 на ОПТП). По отношение на публикациите са заложени 65
вида, а през изследвания период броят е 20 (базова стойност - 10, което на
практика означава общо 10 вида). Тревога буди фактът, че по два от
индикаторите „Адаптиран модел Hermin” и „Изграждане на 28 ОИЦ
(областни информационни центрове)”, регистрираният напредък е 0.
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Отчетени са забавяния в процеса на изпълнение на проектите, което се дължи
основно на провежданите процедури по ЗОП, вследствие на което сроковете
по повечето от тях са удължени.



От гледна точка на правилото N+3/N+2, рискът от загуба на финансов ресурс
на този етап не е висок, но не бива да бъде пренебрегван. През 2009 г. по КП
на ОПТП не е договорен нито един проект, към 31 октомври 2010 г. е
договорен само един на стойност малко над 173 000 лв., а текущите проекти
приключват преди края на 2011 г.



Общият обем на контрактуваните средства е 14,51% от бюджета на КП на
ОПТП, докато за програмата като цяло достига 23,8%. За сравнение,
средният обем на договорените средства по оперативните програми достига
35%.



Общият обем на разплатените средства за периода до 31.10.2010 г. е на
стойност 1 673 884,00 лв., което представлява, 5,33% от бюджета на КП на
ОПТП. Средната стойността на изплатения ресурс по седемте оперативни
програми възлиза на 8,4% от общия им бюджет.



Риск от финансова гледна точка е нулевата към края на 2010 г. усвояемост по
Дейност 3 “Функциониране на Информационна мрежа на регионално ниво от
28 областни информационни центрове за политиката за сближаване в
България”. За дейността е отделен значителен финансов ресурс
представляващ 42,1% от общия бюджет на КП.

Свързани със събитийната и медийна среда:


Относително ниският брой на публикациите, свързани с ОПТП се дължи
основно на спецификата на програмата. Трябва да се отбележи, че част от
тях, в които се споменава за бенефициентите и/или проекти финансирани по
нея, са с негативно внушение спрямо аудиторията. Основен принос имат
неуспешният старт на ИСУН и незадоволителната работа на Одитния орган в
началото, заради които ЕК отхвърли неколкократно оценките за съответствие
на седемте оперативни програми.



Слабо е представянето на изследваната тематика в националните телевизии.
Телевизията е най-общодостъпният и предпочитан от широката
общественост комуникационен канал, а нейният потенциал не е използван
пълноценно за достигане до целевите групи.



Темата за ниската усвояемост на помощта от ЕС и сложните бюрократични
процедури е отразявана широко от медиите през целия изследван период. По
правило тези публикации/излъчвания оставят отрицателно впечатление у
ааудиторията. През периода 2007-2009 г. и до октомври 2010 г. твърде много
говорители наблягат на стойността на парите, които са усвоени, а не на
получените или очаквани ефекти за хората от тези инвестиции. През 2010 г.
министър Дончев успява да въведе по положителен поглед на усвояемостта
на база договорени средства, като обръща внимание и на постиженията в
сферата на прозрачността, но тези усилия следва да бъдат подкрепени от
други говорители по темата.



Значителен брой материали по темата са отразени в средствата за масово
осведомяване в случаите, в които в рамките на публично събитие, отворено
за представители на медиите, са комуникирани новини, свързани с
европейските фондове.
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Устойчива е тенденцията медиите като цяло да демонстрират неутрално
отношение по темата за СКФ, дори при наличие на негативни новини и
прогнози, свързани с европейските фондове.

Свързани с комуникацията с целевите групи:


Налице е трайно повишение на познаваемостта на структурните фондове
сред широката общественост. Стойността на този показател се увеличава от
52,4% през 2008 г., на 57,3% през 2009 г. до 64,1% през 2010 г., т.е. през
пролетта на тази година за СКФ вече са чували приблизително 4 030 000
души. Делът на изключително слабо и неинформираните (общо) намалява до
56,1% през 2010 г. от 67,8% през 2008 г. В брой това означава, че от 2008
година досега към „групата на информираните” са се присъединили близо
730 000 души.



Нараства делът на търсилите информация за СКФ, посетили интернет
страницата www.eufunds.bg – от 33 на сто през 2009 г. до 43% през март
2010 г. (при обобщен дял на посетилите сайта за цялата извадка 7-8%).



Регистрирано е подобрение по отношение на качеството на информацията –
на достъпността, достоверността, полезността, конкретността и актуалността
й. На практика, са покрити всички най-важни изисквания, които
потребителите биха могли да имат по отношение на информацията, която
получават.



Затвърждава се позицията на интернет като основен информационен
източник – делът на тази медия доближава стремително националната преса.
В близко бъдеще може да се очаква Световната мрежа да заеме второ място в
класацията на информационните източници.



Общата оценка на интернет портала еufunds.bg сред потребителите е много
добра (4,7).



Неформалната комуникация е най-значимият източник, който провокира
интерес към сайта. Едва 6% са били обект на целенасочена реклама в
електронните и печатните медии, билбордове или брошури, което показва, че
е налице ниска ефективност на официалните канали, ангажирани в целевото
информационно обезпечаване на потенциалните потребители.



Налице ръст в познаваемостта на ОП „Техническа помощ” – делът на
чувалите за програмата се увеличава от 22,4% (2009 г.) на 25,3% (2010 г.) - с
3 процентни пункта или с близо 13%. Нараства познаваемостта на ОПТП
сред работещите на ръководни длъжности – от 39 на сто през 2009 г. до 52%
през 2010 г. Най-общо, широката общественост оценява информираността си
за ОПТП (а и за НСРР) по-скоро като слаба. Всеки десети обаче се определя
като по-скоро добре или много добре информиран.



Нагласите и на населението, и на бизнеса към изграждането на областните
информационни центрове са положителни, идеята се приема със своеобразен
ентусиазъм и от двете групи, поради наличието на неудовлетворена
информационна потребност и необходимостта от директен комуникационен
канал. Очакванията за възможностите и капацитета на центровете, които
предстои да се изградят в бъдеще са по-скоро оптимистични. Позитивните
реакции са индикация, че може да се очаква високо стартово одобрение при
реализацията на проекта.__
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В доклада относно оценката на изпълнението на Комуникационния план на
ОПТП са отправени препоръки, обособени според областите, в които следва да бъдат
приложени.
Препоръки:
Свързани с цялостното изпълнение на мерките за информация и публичност:


Да се ускори изграждането и развитието на областните информационни
центрове, което не само ще увеличи усвояемостта, но и ще реализира
потенциала за разширяване на познаваемостта и информираността, особено
по отношение на недостъпни към момента групи.



Да се засили акцента върху регионалната комуникация – специфична
информация по места, събития за конкретни области и общини, търсене на
партньорства с говорители близо до хората и измежду хората (grassroots
communication).



Да продължи регулярната актуализация и популяризирането на единния
интернет портал www.eufunds.bg и на публичния модул на системата ИСУН.



Да се повиши административния капацитет на ЦИО от гледна точка на
назначаване на необходимия брой квалифицирани експерти, който да
съответства на задълженията и отговорностите, вменени на ЦИО.



Да се работи за изготвянето на списък с проекти по Приоритетна ос 3 на
ОПТП, включително и резервен списък, за гарантиране на усвояемостта на
средствата, заложени в КП на ОПТП.



Да се преразгледа (прецизира, опрости и приведе в съответствие с
възприетата отчетност) системата от индикатори за оценката на
изпълнението на Приоритетна ос 3 на ОПТП и Комуникационния план на
ОПТП.

Свързани с проектите и договорите:


Да се синхронизират и оптимизират процесите на подготовка, съгласуване,
търгуване и контрактуване и изпълнение на дейностите по проектите за
минимизиране на забавянията и постигане на съответствие с планираните
времеви графици.



Да се работи усилено по Мярка 3, по която няма одобрени проекти на
областно ниво и подписани договори.



Да се отчитат регулярно рисковете свързани с времевата рамка по всички
проекти и процедури, за да се: минимизира риска за удължаване на срока на
вече одобрени проекти; да могат да се предприемат навреме мерки за
удължаване на сроковете и/или реалокация на средства.



Да се разработи тръжна стратегия за провеждането на процедури за избор на
изпълнители на поръчки в изпълнение на проектите финансирани по ОПТП.

Свързани със събитийната и медийна среда:



При комуникацията да се подчертават на първо място постигнатите
резултати от инвестираните еврофондове, вместо да се набляга на
статистиката, свързана с усвояемостта.
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Като цяло, да се избягва използването на термина „усвояемост” в публичните
изяви и речи, тъй като това вече е дума с негативно внушение. Още поопасно е обвързването на усвояемостта (особено както се е наложило
„ниската усвояемост”) с дискусията за средствата и приоритетите на
България за програмен период 2014-2020 г.



Да се затвърди тенденцията за оповестяване на установените злоупотреби
със средства от ЕС, но при тази комуникация да се подчертават и добрите
практики и постигнатите резултати.



Да не се изпуска темата за сътрудничеството между българските и
европейските институции, особено спрямо Европейската комисия, ОЛАФ и
т.н.



Темата за структурните фондове да се поднася по най-достъпния и подходящ
начин, съобразен с целевата група, към която е насочено посланието, като
също се избягват строго административните и техническите аспекти, а се
набляга на сектори и приоритетни проекти, интересуващи обществото.



Да се акцентира върху ролята на ОПТП на гарант за ефективно използване на
средствата на ЕС и защита на парите на данъкоплатците.



Ползите от ОПТП могат да бъдат подчертавани и чрез акцентиране на
постигнатите резултати от страна на бенефициентите, например - добра
оценка от страна на ЕК за определен бенефициент се дължи на повишения
административен капацитет, който е постигнат и благодарение на обучения,
финансирани по програмата.



Да се прекъсне тенденцията за генериране на свърхочаквания по отношение
на ролята на еврофондовете за българската икономика, да се акцентира на
факта, че средствата са предназначени за изпълнение на ключови за ЕК и
България политики.



Да се работи активно за възстановяване на доверието в структурите,
свързани с управлението на средствата от ЕС, чиито имидж пострада в
резултат на разкритията за злоупотреби и некомпетентност.



Да се използва потенциала на телевизиите като комуникационен канал, както
и на неделния ден, който по правило е беден на новини, за анонсиране на
положителни новини за еврофондовете, което в значителна степен гарантира
широко отразяване на темата в медийния дискурс.



Да се провеждат регулярни обучения за журналисти за изучаване на
спецификите на европейското финансиране и особеностите на ОПТП, НСРР
и прилежащите към тях стратегически документи.

Свързани с комуникацията с целевите групи:


Да се работи за повишаване на информираността за НСРР и ОПТП, като се
наблегне на активните групи – работещи на ръководни и изпълнителски
длъжности, студенти.



Да се наблегне на използването на интернет като комуникационен канал.
Интернет дава възможност за пряк достъп до активните групи и групи със
специфични нужди по отношение на СКФ и ОП.



Да се подобри функционалността на механизма за търсене на информация на
eufunds.bg. В момента, в който ОИЦ започнат да функционират – да бъдат
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използвани за по-активна популяризация на сайта с цел увеличаване на
потребителите.


Да стартира използването на социалните интернет базирани медии, предвид
нарастващата им популярност и влияние.



Да се говори по теми, които интересуват широката общественост – как се
кандидатства, какво и как се финансира, кои може да съдейства за направата
на добър проект, кой и как контролира търговете и разходването на средства
от фондовете.



За привличане на потребители на областните информационни центрове, тези
регионални структури трябва да бъдат припознати като „полезни”, като
места, където може да бъде получена смислена информация. От особена
важност е преодоляването на нагласата, че това е администрация като всяка
друга и с нея се работи трудно.



Ключова за развитието на информационната мрежа на регионално ниво ще
бъде информацията „от уста на уста” – препоръките, мненията, споделения
опит на потребителите. Не бива да се омаловажава ролята на рекламата и то
не само в началния етап на изграждане, а през цялото време на
функциониране на центровете. Необходимо е непрекъснато да се напомня на
обществеността и бизнеса, че такава информационна подкрепа съществува и
може да бъде полезна.



Функциите на центровете трябва да бъдат много добре дефинирани и
популяризирани, тъй като и населението, и бизнесът натоварват ОИЦ с
множество разнообразни изисквания. При такива обстоятелства е възможно
да бъдат формирани свръхочаквания у бъдещите потребители, които новите
структури впоследствие няма да могат да изпълнят, а това – в дългосрочна
перспектива, ще повлияе негативно върху имиджа на ОИЦ, заради наличието
на разочаровани ползватели.



Необходимо е да бъдат създадени ефективни механизми за многопосочна
комуникация и информационен обмен, както и за актуализиране на
информационната база данни на областните центрове. За тази цел от особена
важност е сътрудничеството с консултантски, синдикални, браншови,
неправителствени организации, банковия сектор, както и всички други лица
и институции, способни да подпомогнат процеса, особено на местно ниво.
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