
                   
 

КН-21.08.2018 г. 
 

                                                 
1 Приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г. 
2  Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.. 

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

І ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.  Наименование на операцията 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА 
ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА 
ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, 
СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ 

2.  Приоритетна/и ос/и № 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 1: Подкрепа на хоризонталните 
структури, отговорни за управлението и 
изпълнението на ЕСИФ  
Специфична цел 2: Осигуряване на ефективно 
функциониране на ИСУН 2020 
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 
Съгласно демаркацията между ПО4 в ОПДУ и 
техническите помощи по другите оперативни 
програми 

6.  Съответствие с приложимото 
право (ако е приложимо) 

Чл. 59 и чл. 119, параграф 1 и чл. 115, 123, 125, 
126, 127  на Регламент 1303/2013, Закон за 

обществените поръчки, ЗУСЕСИФ, Закон за 
държавните помощи, Закон за МВР и УП на МВР 
и Устройствен правилник на министерския съвет 

и неговата администрация1  
7.  Продължителност 2016 -2019 г. 

8.  Териториален обхват 
Република България и останалите държави-

членки на ЕС 

9.  Начин на реализация 
Процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ (бюджетна 

линия) съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС № 162/2016 г.2 

http://www.opac.government.bg/
http://www.opac.government.bg/
http://www.opac.government.bg/
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3 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 
4 След изготвен анализ относно управленският подход, ролята и функциите на тази структура 

10.  Бюджет до (в лева) 46 300 000 

11.  Друго (добавя се при 
необходимост) 

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

ІІ СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

1.  Цели на операцията 

• Подкрепа на хоризонталните структури, 
отговорни за управлението и изпълнението 
на ЕСИФ  

• Осигуряване на ефективно функциониране 
на ИСУН 2020 

• Поддържане и развиване на Единния 
информационен портал www.eufunds.bg за 
предоставяне на актуална и общодостъпна 
информация за програмите, финансирани от 
ЕСИФ. 

2.  Допустими кандидати 

ЦКЗ, СО, ОО, НСИ, АОП, дирекция „Държавни 
помощи и реален сектор“ на МФ, националната 
структура за координация и контрол по 
изпълнение на мерки от НПРД, Дирекция АФКОС 
в МВР, Изпълнителна агенция „Сертификационен 
одит на средствата от европейските земеделски 
фондове“ (ИА СОСЕЗФ) 

3.  Допустими партньори Не е приложимо 

4.  
Изисквания към 
кандидатите и партньорите 
(ако е приложимо) 

Наличие на административен капацитет за изпълнение 
на настоящата операция, в съответствие с чл. 125, 
параграф 3, буква „г“ на Регламент (ЕС) № 1303/20133 
и т. 5 от ДНФ № 1 от 01.07.2014 

5.  Допустими целеви групи 

• служители на ЦКЗ, СО, ОО, НСИ, АОП, 
дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ 
на МФ, националната структура за координация 
и контрол по изпълнение на мерки от НПРД 4, 
Дирекция АФКОС в МВР, структурите за 
координация на политиката по информация и 
публичност и ИА СОСЕЗФ; 

• Държавен фонд „Земеделие“ в ролята му на 
разплащателна агенция по ЕЗФРСР;  

• членове и наблюдатели на Комитета за 
наблюдение на Споразумението за партньорство;  

• бенефициенти по програмите, финансирани от 

http://www.eufunds.bg/
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ЕСИФ; 
• членове и наблюдатели на комитетите и 

съвместните комитети за наблюдение на 
програмите, съфинансирани от ЕСИФ; 

• управляващите органи и междинните звена на 
програмите, финансирани от ЕСИФ; 

• потребителите на ИСУН 2020; 
• обществеността. 

6.  Допустими дейности 

• Осигуряване на консултантски услуги, 
включително извършване на текущи оценки 
по стратегически документи, имащи 
отношение към управлението и 
изпълнението на ЕСИФ. 

• Организиране и участие в събития, свързани 
с координацията между оперативните 
програми.  

• Ежегодно актуализиране и разпространение 
на наръчниците, ръководствата и 
процедурите на ЦКЗ, СО, ОО, АОП и 
структурите за координация на политиката 
по информация и публичност.  

• Извършване на одити и проверки на място 
от СО, ОО, ИА СОСЕЗФ и дирекция 
АФКОС в МВР в Управляващите органи, 
Междинните звена, разплащателната 
агенция по ЕЗФРСР и бенефициентите, 
включително и по програмите за 
трансгранично сътрудничество. 

• Осигуряване на дейността на ЦКЗ и 
структурите за координация на политиката 
по информация и публичност по 
наблюдение, относно изпълнението на 
програмите, финансирани от ЕСИФ, 
включително посещения на място.  

• Осигуряване на подкрепа за дейността на 
Комитета за наблюдение на СП.  

• Дейности за ограничаване на прекомерната 
административна тежест, включително на 
етапа на контрол.  

• Обучения за служителите на ЦКЗ, СО, ОО, 
НСИ, АОП, звеното за държавни помощи 
към МФ, националната структура за 
координация и контрол по изпълнение на 
мерки от НПРД, Дирекция АФКОС в МВР,  
ИА СОСЕЗФ, структурите за координация 
на политиката по информация и публичност 
и организация и участие в курсове, работни 
срещи, учебни пътувания, конференции и 
семинари по въпроси, свързани с 
управлението на ЕСИФ. 
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• Финансиране на разходите за 
възнаграждения и други свързани с тях 
разходи за сметка на работодателя за 
служителите от хоризонталните звена – ЦКЗ, 
СО, ОО и структурите за координация на 
политиката по информация и публичност за 
изпълнение на дейности по ЕСИФ.  

• Финансиране на разходите за 
възнаграждения и други свързани с тях 
разходи за сметка на работодателя за 
служителите от НСИ, АОП, звеното за 
държавни помощи към МФ, националната 
структура за координация и контрол по 
изпълнение на мерки от НПРД и Дирекция 
АФКОС в МВР за изпълнение на дейности 
по ЕСИФ.  

• Осигуряване на участието на служителите от 
ЦКЗ, СО, ОО, дирекция АФКОС в МВР, ИА 
СОСЕЗФ и структурите за координация на 
политиката по информация и публичност в 
координационни механизми във връзка с 
управлението на ЕСИФ, включително 
участие в работни групи и инициативи за 
обмяна на опит.  

• Осигуряване и актуализиране на софтуер, 
хардуер и специализирано и офис 
оборудване за нуждите на хоризонталните 
звена и ИА СОСЕЗФ 

• Осигуряване на функционирането на звено 
за помощ (help desk) за потребителите на 
ИСУН 2020.  

• Осигуряване на хардуер и софтуер, IT и 
телекомуникационни устройства които са 
необходими за надграждането и 
поддържането на ИСУН 2020.  

• Надграждане и поддръжка на ИСУН 2020 с 
приложения.  

• Обучения за потребителите на ИСУН 2020.  
• Поддържане на документалния фонд на 

оперативните програми 2007-2013 г. 
• Поддържане и развиване на Единния 

информационен портал www.eufunds.bg, 
който да дава достъп до обща и 
специализирана информация относно 
управлението на ЕСИФ в България.  

• Организиране на информационни събития, 
семинари, обучения, конференции, 
изложения, срещи и директна комуникация, 
включително интернет кампании.  

• Целенасочена работа с медии с цел 
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5 Постановление № 119 189 на Министерския съвет от 20146 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. 
6 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година  

популяризиране изпълнението на ЕСИФ в 
България.  

• Осигуряване функционирането и 
провеждане на обучения на членовете на 
Националната мрежа на служителите по 
информация и публичност на програмите.  

• Други дейности, които изпълняват целите на 
процедурата и допринасят за постигане на 
резултатите 

7.  Допустими разходи 

Всички разходи, извършени във връзка с 
допустимите дейности в съответствие с ПМС № 
119/2014 г. (за разходи, извършени до 4.8.2016 г. 
включително) и ПМС № 189/2016 г. (за разходи, 

извършени след влизане в сила на 
постановлението, считано от 5.8.2016 г.)5 

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 

Съгласно Насоките за кандидатстване 

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) 

Разходи за информация и комуникация – до 1 на сто от 
общите допустими разходи на отделните бюджетни 
линии  
Разходи за организация и управление – до 10 на сто от 
общите допустими разходи на отделните бюджетни 
линии съгласно  
 
Всички проекти, свързани със разработка на нови 
и/или надграждане функционалността на 
съществуващи ИС и/или регистри, както и с 
електронизиране на административни услуги за 
гражданите и бизнеса в рамките на операцията 
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7 Целевите стойности на индикаторите са предвидени към 2023 г., като ще бъдат отчетени междинните 
стойности към 31.12.2018, при приключване изпълнението на операцията.  
8 Мерната единица за всички посочени индикатори за изпълнение е брой. Разходите следва да бъдат 
пропорционални на изпълнението на индикаторите. 
9 Стойността е изчислена общо и включва и мъже, и жени. 

задължително се разработват и реализират при 
спазване на Предварителните условия за допустимост 
на проекти за е-управление – приложение към ОПДУ. 

ІІІ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ7 

1.  За изпълнение8 

Обучени служители  2 6009 

Издадени информационни материали 
по вид (ръководства, наръчници, 
книжки, брошури и информационни 
листовки и др.)  
 

60 

Брой публични информационни 
събития 

90 

Брой служители, чиито заплати се 
съфинансират от техническа помощ 

250 

Проекти допринасящи за 
намаляване на административната 
тежест 

7 

2.  За резултат 

Текучество на персонала на 
бенефициентите за година 

5% 

Удовлетвореност на участниците от 
проведеното обучение 

85% 

Удовлетвореност на потребителите 
на ИСУН 

83% 

Дял на населението на 15+, които са 
информирани относно кохезионната 

политика на ЕС 

70% 

ІV ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОПЕРАЦИЯТА 

Операцията е необходима за осигуряване на функциите на  хоризонталните структури за 
програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на 
ЕСИФ. Операцията е насочена към повишаване на административния капацитет на  
хоризонталните структури, както и на капацитета на бенефициентите за кандидатстване и 
изпълнение на проекти по ЕСИФ.  Тя е необходима за реализирането на комуникационните 
дейности, заложени в Националната комуникационна стратегия. 
 
Операцията е във връзка с чл. 59 и чл. 119, параграф 1 и чл. 115, 123, 125, 126, 127  на 
Регламент 1303/2013, ЗОП, ЗДП, Закон за МВР и УП на МВР и УП на МС и неговата 
администрация и е в съответствие с Приоритетна ос 4 на ОПДУ. 


