
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2017

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“



• ИГРП 2016 – 8 процедури за 190 млн. лв.

• 6 отворени процедури за 178 млн. лв.

• 2 отложени процедури за 2017 г.

57 договора/заповеди за БФП

Стойност – 112 046 938,01 лв.

ИГРП 2016



• 2 процедури за 115,1 млн. лв.

• 22 проектни предложения

• 1 одобрен проект и 21 – в оценка

• 4 договора

Предизвикателства:

 ДХЧО
 в края на срока за кандидатстване
 краен срок за изпълнение 31.12.2018 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1



• 4 процедури за 62 930 000 лв.

• 20 проектни предложения

• 10 одобрени проекта и 10 – в оценка

• 11 договора

Предизвикателства:

 Ниска активност на бенефициентите
 Изпълнение след подписване на договор

ПРИОРИТЕТНА ОС 2



• 2 процедури за 45 млн. лв. (отворени от 2015 г. до 31.12.2016 г.)

• 24 получени проектни предложения

• 4 одобрени проекта

• 20 проекта – в оценка

• 5 договора

Предизвикателства:

 Ниска активност на съдебната система
 Подадени проекти в последните дни на 2016 г.
 Късно стартиране на изпълнението

ПРИОРИТЕТНА ОС 3



НАПРЕДЪК В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ

НА ИНДИКАТОРИТЕ (ПО 1, 2 и 3)

Индикатор Наименование Стойност 

R2-2
Служители от администрацията, успешно 

преминали обучения с получаване на сертификат
20

O2-6 Обучени служители от администрацията 20

R3-3 
Магистрати, съдебни служители и служители на 

разследващите органи по НПК, успешно 
преминали обучения с получаване на сертификат 

567

O3-2 Проекти за реализиране на съвместни действия 2

O3-8 
Обучени магистрати, съдебни служители, 

служители на разследващи органи съгласно НПК 
567



 Процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането 

на националната мрежа от областни информационни 

центрове“

 Процедура BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за 

хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, 

управление, контрол, координация, 

сертифициране и одит на ЕСИФ“

ПРИОРИТЕТНА ОС 4



НАПРЕДЪК В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ

НА ИНДИКАТОРИТЕ (ПО 4)

Индикатор Наименование Стойност 

R4-1 Текучество на персонала на бенефициентите за година (%) 7

R4-2
Удовлетвореност на участниците от проведеното 

обучение (%)
96

R4-3 Удовлетвореност на потребителите на ИСУН (%) 84

O4-1 Обучени служители 314

O4-2
Издадени информационни материали по вид (ръководства, 

наръчници, книжки, брошури и информационни листовки 
и др.)

47

O4-3 Брой публични информационни събития 722

O4-4
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от 

техническа помощ
320



Процедура BG05SFOP001-5.001 „Техническа помощ за ОПДУ“
на стойност 23 802 451 лв.

ПРИОРИТЕТНА ОС 5



НАПРЕДЪК В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ

НА ИНДИКАТОРИТЕ (ПО 5)

Индикатор Наименование Стойност 

О5-1 Обучени служители на УО и членове на КН 288

О5-2 Проведени заседания на КН 3

О5-3
Извършени оценки на ОПДУ, приоритети, процедури 

и пр.
1

О5-5
Изработени информационни материали по вид 

(печатни, електронни и аудиовизуални)
9

О5-6 Брой публични информационни събития 27

О5-7
Брой служители, чиито заплати се съфинансират 

от техническа помощ
56



ОЦЕНКИТЕ
ОБОБЩЕНИЕ НА

ПРЕПОРЪКА ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ОПДУ следва да възприеме проактивна и
водеща роля на най-ранен етап от проектния
цикъл - програмиране и планиране на мерките
на базата на сериозни анализи на нуждите и в
координация с бенефициентите.

През 2016 и 2017 г. УО на ОПДУ бе изключително
активен и проведе редица работни срещи с
кандидатите и бенефициентите, с цел да бъде
скъсен периодът от оформяне на проектна
идея до реално изпълнение на проекта.

Да продължат информационните кампании и
обученията на бенефициенти във всички фази
на проектния цикъл, включително и разширени и
подробни обучения във връзка с прилагане на
ЗОП, опростени разходи, използване на ИСУН
2020.

За 2015 и 2016 г. УО на ОПДУ е провел 27
информационни дни и обучения за
бенефициенти, на които са присъствали 434
участници.

Необходимо е включването на нови мерки,
приоритетно в областта на обществените
поръчки и държавните помощи.

В ИГРП 2016 е включена процедура „Подобряване
на ефективността, ефикасността и
прозрачността на системата за
обществените поръчки“ и процедура
“Ефективно прилагане на правилата на ЕС за
държавните помощи при предоставяне на
услуги от общ икономически интерес”.



 ПРИОРИТЕТНА ОС 1

 съществени промени в ЗЕУ (юли 2016 г.);
 нова подзаконова нормативна уредба и структуриране на ДАЕУ в края

на 2016 г.;
 промени в реда и процедурите за утвърждаване на проектните

предложения за ЕУ;

 УО на ОПДУ поддържа постоянна комуникация с ДАЕУ.
Създадена е и постоянна работна група с участието
на УО и ЦКЗ за координиране действията на отделните
органи по отношение на проектите за ЕУ.

ПРОБЛЕМИ И 
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ 



 ПРИОРИТЕТНА ОС 2

 Забавяне на процедурата за НПО по СЦ3 на ПО2 за НПО поради невъзможност за
законосъобразен избор на Междинно звено – НПО

 УО на ОПДУ проведе консултации с ЕК, предложи на КН
варианти за изпълнение на мерките за НПО по СЦ 3 на ПО 2,
предприе стъпки за изменение на ОПДУ, създаде подкомитет,
който проведе 2 заседания през 2017 г., подготви Критерии за
подбор за процедурата, предвидена за 2017 г.

ПРОБЛЕМИ И 
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ 



 ПРИОРИТЕТНА ОС 3

 Съдебната система не бе активна в подготовката и подаването на проектни
предложения през 2016 г.

 УО на ОПДУ – писма и срещи с бенефициентите; изискани и
представени графици за подаване на проектни предложения,
включени в двете пътни карти от страна на МП; постоянен диалог
и съдействие от страна на експертите от УО при разработване
на проектните предложения; работни срещи.

ПРОБЛЕМИ И 
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ 



1 Общо ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ на програмите – 28.05.2015 г. 

1 ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ за ОПДУ, ОПАК и ОПТП – 17.11.2015 г. - 117 участници 

4 ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ със 115 участници

5 участия на УО в други ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, промотиращи програмата                                            

31 СЪОБЩЕНИЯ до медиите, 296 ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

Поддържане на секция на ОПДУ на www.eufunds.bg – публикувани 13 документа

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ – 2 редовни заседания, 1 процедура за неприсъствено приемане на 
на решение

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 2015 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА



1 ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОНА ДЕЙНОСТ - Луксозна книга – „Европейските фондове в България“  

6 ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ със 111 участници

17 ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ със 208 участници

2 участия на УО в други ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, промотиращи програмата                                            

20 СЪОБЩЕНИЯ до медиите, 1362 ПУБЛИКАЦИИ и 2 ИНТЕРВЮТА

Поддържане на секция на ОПДУ на www.eufunds.bg – публикувани 50 документа

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ – 3 редовни задесания; 6 процедури за неприсъствено приемане на 
решения; 1 обучение на членовете; 2 процедури за включване на представители на нови групи ЮЛНЦ 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
Изработване и доставка на рекламни и информационни печатни материали
Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОП „Добро управление“ 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 2016 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА

ВНИМАНИЕТО

Дирекция „Добро управление”
Администрация на Министерския съвет
София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1


