
 

 

 

Кратко описание на Бюджетната линия  

Бюджетната линия чрез финансов план има за цел извършване на оценки и анализи, съгласно 

изготвеният и одобрен План за оценка на ОПДУ за програмен период 2014-2020 г. 

Оценките/анализите ще допринесат за ефективното и ефикасно изпълнение и управление на 

програмата, както и за оценка на ефекта от интервенциите върху целевите групи на ОПДУ. 

Предвидените оценки ще подобрят прозрачността и откритостта по отношение изпълнението на 

ОПДУ и информираността на заинтересованите страни относно резултатите от изпълнението на 

програмата и нейното въздействие и ще гарантират използването на резултатите от 

заинтересованите страни при прилагането на програмата. Дейностите ще допринесат и за 

качественото и навременно изготвяне на всички оценки, необходими за предоставяне на 

информация за докладите, които УО има ангажимент да предоставя на ЕК за периода след 2016 

г. По бюджетната линия чрез финансов план са предвидени: 

• оценка на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. (вкл. оценки на 

въздействието), на приоритетни оси и/или процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, които ще бъдат извършени в периода 2016-2023 г.;  

• оценки, които ще подпомогнат разработването на оперативна програма за подобряване 

функционирането на администрацията и съдебната система за периода след 2021 г.;  



• анализ на окончателните резултати от ОПАК и ОПТП с цел ефективно и ефикасно 

програмиране, управление и изпълнение на ОПДУ;  

• подготовка на данните на оценки (вкл. оценки на въздействието с контролни групи) -УО ще 

възложи през 2016 г. на външен изпълнител да определи обхвата на данни, които ще са 

необходими за всяка за оценките, включени в Плана за оценка, периода и периодичността на 

тяхното събиране, както и източниците на данни, които могат/следва да бъдат използвани. 

 

Цели на Бюджетната линия 

Предвиждат се оценки на изпълнението, които ще се извършват в началния етап на изпълнение 

на програмата с цел изследване управлението и механизмите на изпълнение и управление на 

ОПДУ, и оценки на въздействието, чиято цел е да изследват ефекта, който може да бъде 

съотнесен директно и изцяло към изпълнението на дадена интервенция. В тази връзка, 

конкретните цели на бюджетната линия чрез финансов план са съсредоточени в следните важни 

аспекти: 

 • определяне на степента на постигане на целите на Програмата;  

• подобряване на качеството на изпълнение на програмата;  

• обобщаване и анализиране на информация за ефективността, ефикасността и въздействието на 

програмата; 

 • идентифициране на приноса на ОПДУ към постигането на цели, заложени в националните 

стратегически документи и тези на ЕС;  

• повишаване на капацитета за управление на Програмата;  

• укрепване на системата за нейното изпълнение;  

• отговаряне на потребностите на бенефициентите; • подпомагане на процеса на вземане на 

решения в УО;  

• успешно усвояване на средствата от ЕСИФ. 

 


