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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 

І ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.  Наименование на 
процедурата 

ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ОБЛАСТНИ 

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ОИЦ) 2019-2021 

2.  Приоритетна ос № и 
наименование 

ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ ” 

3.  Инвестиционен приоритет № 
и наименование 

Не е приложимо 
 

4.  Специфична/и цел/и № и 
наименование 

Специфична цел 3: Подобряване на 
информираността на обществото за възможностите и 
резултатите от ЕСИФ в България, както и 
подобряване капацитета на бенефициентите 

5.  Демаркация и допълняемост 

Процедурата следва да се изпълни при демаркация с 
техническите помощи по другите оперативни 
програми и бюджетните линия на Централното 
координационно звено по процедура „Техническа 
помощ за хоризонталните структури за 
програмиране, наблюдение, управление, контрол, 
координация, сертифициране и одит на ЕСИФ 2019-
2021“ 
Процедурата допълва процедура BG05SFOP001-
4.001 по ОПДУ „Осигуряване функционирането на 
националната мрежа от 27 областни информационни 
центрове“, чрез която бе осигурено 
функционирането на ОИЦ в периода 13.12.2015 – 
31.12.2018 г.  

6.  Срок за изпълнение на 
проектите 

2019 г. - 2021 г. 

7.  Териториален обхват Република България  

8.  Вид на процедурата 

Процедура чрез директно предоставяне съгласно чл. 
25, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата 
от Eвропейските структурни и инвестиционни 
фондове 

9.  Бюджет до (в лева) 11 000 000 

10.  Друго (добавя се при 
необходимост) 

По настоящата процедура не могат да бъдат 
финансирани проекти, които са били физически 
завършени или изцяло изпълнени преди 
бенефициентът да подаде формуляра за 
кандидатстване. 

http://www.opac.government.bg/
http://www.opac.government.bg/
http://www.opac.government.bg/
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1 Столична община обслужва едновременно територията на областите София-град и София-област; 
2 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 
3 Списъкът е индикативен. 
4 Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на 
разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за 
програмен период 2014 - 2020 г. в сила от 05.08.2016 г. 

ІІ СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1.  Цели на процедурата 
Осигуряване на ефективно функциониране на 27 
ОИЦ 

2.  Допустими кандидати 
27 общини, на чиято територия са 
административните центрове на 28те области в 
България1. 

3.  Допустими партньори Не е приложимо 

4.  Изисквания към 
кандидатите  

Наличие на административен, финансов и 
оперативен  капацитет за изпълнение на настоящата 
операция, в съответствие с чл. 125, параграф 3, буква 
„г“ на Регламент (ЕС) № 1303/20132  

5.  Целеви групи 

• служители на ОИЦ;  
• кандидати и бенефициенти по програмите, 

финансирани от ЕСИФ; 
• управляващите органи и междинните звена на 

програмите, финансирани от ЕСИФ; 
• обществеността. 

6.  Примерни допустими 
дейности 

Всички дейности, допустими за финансиране, трябва 
да съответстват на целта на процедурата и да водят 
до резултати, които допринасят за постигане на 
планираните индикатори, като3: 

1. Осигуряване на ефективна работна среда и 
условия на труд на служителите на ОИЦ;  

2. Разработване и/или разпространение на 
информационни материали (печатни, аудио-
визуални и електронни); 

3. Организиране, провеждане и участие в 
публични информационни събития/кампании 
(информационни събития, семинари, 
конференции, изложения, срещи и др.) и 
работа с медии; 

7.  Категории допустими 
разходи 

По тази процедура се прилага схема за 
финансиране с единна ставка в съответствие с чл. 
68 б, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и 
чл. 6, ал. 1 от ПМС № 189/20164 



 3 

                                                 
5 Разходите за текущ ремонт са допустими за подкрепа по процедурата по правилата на ЕФРР в съответствие с  чл. 
98 от  Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

1.1. ПРЕКИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ: 

Преките разходи за персонал са разходи за 
реално начислени и изплатени възнаграждения за 
дейности по изпълнение на проекта, произтичащи от 
трудови правоотношения, сключени между 
бенефициента и служителите на съответния областен 
информационен център. 

1.2. ДРУГИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: 

За всички други допустими разходи се 
използва единна ставка в размер на 40% от 
допустимите преки разходи за персонал в 
съответствие с член 6, ал. 1 от ПМС № 189/2016 г.  

1.2.1. Преки разходи, пряко свързани с 
изпълнението на допустимите дейности по 
проекта: 

(а) Разходи за командировъчни, съгласно 
Наредбата за командировките в страната, за 
изпълнение на дейности пряко свързани с 
основната дейност на служители на ОИЦ; 

(б)  Разходи за наем на помещение на ОИЦ, ел. 
енергия, вода, отопление, СОТ, почистване, 
телефон, факс, интернет, абонамент за 
издания, куриерски и пощенски услуги и др., 
пряко свързани с работата на ОИЦ;  

(в) Разходи за осигуряване на материали и 
консумативи, необходими за обезпечаване 
работата на служителите в ОИЦ; 

(г) Разходи за брандиране на ОИЦ;  
(д) Разходи за текущ ремонт на ОИЦ5; 
(е) Разходи за закупуване на обзавеждане и/или 

оборудване; 
(ж) Разходи за поддръжка и ремонт на 

закупеното/използваното по проекта 
оборудване и обзавеждане; 

(з) Разходи за поддръжка, ремонт и 
експлоатация на МПС; 

(и) Разходи за закупуване на моторни превозни 
средства (МПС) за ОИЦ София, Велико 
Търново и Перник; 
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6 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 год.  

(й) Разходи за застраховки на оборудване и 
МПС, закупено в рамките на проекта; 

(к) Разходи за разработване и/или 
разпространение на информационни 
материали (печатни, аудио-визуални и 
електронни); 

(л) Разходи за организиране и провеждане на 
публични информационни събития и работа с 
медии (семинари, кампании, конференции, 
изложения, срещи, пресконференции и др. 
п.); 

1.2.2. непреки разходи. 

„Непреки разходи“ са разходите, които са 
свързани с проекта, но не могат да бъдат пряко 
свързани с отделна основна дейност по проекта и не 
допринасят пряко за постигането на неговите цели и 
резултати, но са необходими за неговото цялостно 
администриране, управление, оценка и добро 
финансово изпълнение (разходи за организация и 
управление и информация и комуникация на 
проекта). 

 

8.  
Минимален размер на 
помощта (в лева) по 
отделните проекти/бюджетни 
линии 

Не е приложимо 

9.  
Максимален размер на 
помощта (в лева) по 
отделните проекти/бюджетни 
линии 

600 000  лв. - ОИЦ София,  
500 000 лв. - ОИЦ Пловдив, Бургас, Варна, Русе, 
Плевен, Стара Загора 
370 000 лв. - останалите 20 ОИЦ; 

10.  
Съфинансиране от страна на 
бенефициента  
(ако е приложимо) 

Не е приложимо 

11.  

Процент на подкрепата по 
правилата на ЕФРР съгл. чл. 
98 от  Регламент (ЕС) № 
1303/20136 
(ако е приложимо) 

Не е приложимо 

12.  Друго (добавя се при 
необходимост) 
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ІІІ ИНДИКАТОРИ ПО ОПДУ, ОТНОСНИМИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА 

1.  За изпълнение 

Брой публични информационни събития 

Издадени информационни материали по вид 
(брошури, листовки и др.)  
Брой служители, чиито заплати се съ-финансират от 
техническа помощ 

ІV ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОПЕРАЦИЯТА 

Мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в Р 
България е изградена и функционира от 2012 г.  27те ОИЦ функционират на принципа „едно 
гише“ и работят активно с управляващите органи, като ги подпомагат при реализирането на 
информационни кампании на територията на съответните области. Мрежата сътрудничи 
активно с местните администрации, бюрата по труда и регионалните инспекторати по 
образование, университетите и средно образователните училища, както и с регионалните 
медии,  за да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които се 
предоставят чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  
 
През програмен период 2007-2013 г. мрежата предоставяше информация за възможностите за 
финансиране по програмите, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд 
(СКФ) на ЕС.   
Предвид добрите резултати от дейността и с цел запазване и развитие на изградения 
капацитет и разпознаваемост на ОИЦ на областно ниво като основен източник за 
популяризиране на подкрепата от ЕС и предоставяне на актуална информация, през периода 
2014-2020 г. е предвидено финансиране за 27те ОИЦ по Приоритетна ос 4 на ОПДУ. 
През периода 2015 г. – 2023 г. мрежата популяризира и предоставя актуална информация на 
широката общественост за възможностите за финансиране от ЕСИФ.  
В изпълнение целите на Националната комуникационна стратегия (НКС) и на 
Споразумението за партньорство, тази процедура ще надгради постигнатата познаваемост за 
европейските фондове и програмите, като ОИЦ съзнателно и целенасочено ще работят за 
повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите, като градят широко 
обществено доверие. Процедурата допринася за изпълнение на общите цели на НКС за 
програмен период 2014-2020. 


