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Оперативна програма „Техническа помощ има две специфични цели за изпълнението:

• Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и

местната администрация, участващи в усвояването на СКФ

• Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и

ефикасното използване на СКФ в България.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на

централно ниво и мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по СКФ

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на

Унифицирана информационна система за управление и наблюдение

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели

в България и осигуряване на обща и статистическа информация

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
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БЕНЕФИЦИЕНТИ

• Централно координационно звено - дирекция “Програмиране на средствата от ЕС”, дирекция

„Мониторинг на средствата от ЕС” и дирекция „Информация и системи за управление на средствата от

ЕС” в администрацията на Министерския съвет

• Централен информационен офис - дирекция “Информация и системи за управление на средствата

от ЕС” в администрацията на Министерския съвет

• Сертифициращ орган - дирекция “Национален фонд” в Министерството на финансите

• Одитен орган - изпълнителна дирекция “Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите

• Управляващ орган на ОПТП - дирекция “Оперативна програма “Техническа помощ” в

администрацията на Министерския съвет

• Дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на

Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи

• Общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в Република

България

• Държавна агенция „Архиви”

• Агенция по обществени поръчки

• Държавна агенция за закрила на детето

• Национално сдружение на общините в Република България

• Дирекция „Финанси на реалния сектор“, МФ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ – Приоритетна ос 1
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2. Общ брой обучения за 

структурите-бенефициенти

- 573

1. Намаляване на текучеството 

сред персонала на бенефициентите 

за година – 14.40%

4. Общ брой обучения за експерти 

на местните власти и на други 

структури, работещи по СКФ - 207 

33. Среден брой участия на експерти 

от структурите-бенефициенти в 

обучения – 19.58

5. Брой обучени експерти на местните 

власти и на структури, работещи по СКФ 

- 3923 (1236 мъже, 2687 жени)

6. Степен на удовлетвореност на 

участниците от проведеното обучение 

– 94.81%

(Резултатите са представени на база абсолютни стойности)
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2. Брой обучени служители  

- 924( 259мъже, 665жени) 

1.Брой организирани 

обучения - 55

4. Ефективност на обучението на 

базата на оценката на участниците 

– 88.18% 

3. Продължителност на периода, 

през който ИСУН не е използваема -

1.2 часа/седмица

6. Удовлетвореност на потребителите 

от услугите, осигурени от помощната 

система (Help Desk) – N/I

5. Индекс на удовлетвореност 

на потребителите от ИСУН - 73%

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ – Приоритетна ос 2

(Резултатите са представени на база абсолютни стойности)
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Степен на удовлетвореност на 2. Степен на удовлетвореност на 

целевите групи от публикациите

– 78.55% 

1.Брой на всички 

публикации – 144

4. Степен на удовлетвореност на целевите 

групи от организираните събития/кампании. 

- 75%

3. Брой събития, популяризиращи  евр. и 

нац. стратегически документи и насоки, 

политиките и мерките по СФ - 76

6. Степен на удовлетвореност сред 

информационните центрове – 97%

6. Степен на удовлетвореност сред 

потребителите на услугите на 

информационните центрове – 97%

5. Създаване на функциониращи и оборудвани 

28 областни информационни центъра – 100%

8. Среден брой осъществени връзки 

с уеб-сайта за месец – 129 312 

7. Процент (%) на гражданите, информирани 

за кохезионната политика на ЕС и СКФ  – N/I

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ – Приоритетна ос 3

9. Адаптиран модел HERMIN за оценка 

въздействието на финансирането от ЕС върху 

макроикономическата ситуация в България - 1

(Резултатите са представени на база абсолютни стойности)
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ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ
• Планиране

• Прилагане на ЗОП

• Начин на предоставяне на БФП при конкретни бенефициенти

• Изисквания за отчетност при нормативно определени разходи (заплати,

командировъчни, други)

• Неизползвана възможност за прилагане на мерки за опростяване на основните

регламенти по Структурните фондове (ЕВРР, ЕСФ) и Кохизионен фонд

• Нормативни актове/ Система за управление и контрол

• ПМС № 330

• Реинжинеринг на процесите спрямо ИСУН
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ДОБРИ ПРАКТИКИ

• Определяне на бенефициенти като директни- индикативен списък с възможност за

допълване

• Процедура без определен срок за кандидатстване при директни бенефициенти

• Постоянно действаща Комисия за оценка на съответствието на проектните предложения

(КОСПП)

• Увеличаване срок и бюджет на проект при обоснована ефективност и целеви индикатори

• Проекти за заплати- вътрешно оценяване в рамките на ОПТП
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


