на България и качеството

(Целева стойност - над 100 реализирани
публикации в печатни медии и Интернет)

на живот;

2. Осигуряване на
максимална публичност и
прозрачност на процеса

Организиране
на Годишно
информационно
събитие/дейност

на управление и

Широка
общественост,
бенефициенти и
други
заинтересовани
страни

1 годишна информационна дейност –
Луксозна книга – „Европейските фондове в
Бългания (Обща годишна дейност на
програмите)
(Целева стойност - минимум 70 участници)

изпълнение на програмите,
техните резултати и добри
практики;

Поддържане на
Интернет сайт
на ОПДУ и/или
отделна рубрика
на единния
информационен
портал:
www.eufunds.bg

Бенефициенти,
медии и широка
общественост
Широката
общественост

Актуализиране на рубриката на единния
информационен портал www.eufunds.bg
(Целева стойност - Наличен сайт на ОПДУ с
актуална информация и/или отделна рубрика на
единния информационен портал: www.eufunds.bg)

-

0.00 лв.

януари-декември
2016 г.

януари-декември
2016 г.

17 разпространени прессъобщения
Планирани още няколко до края на годината
(Целева стойност - над 20 разпространени
прессъобщения)

Комуникация с
медиите

1168 публикации/отразявания в медиите за
ОПДУ
(Целева стойност - над 100 реализирани
публикации в печатни медии и Интернет)

3. Информиране на
потенциалните
бенефициенти за
възможностите за

Информационни
срещи по
процедурите за
директно
предоставяне

Конкретни
бенефициенти

5 информационни срещи
Планирана още 1 до края на годината
(Целева стойност - по 1 информационна среща за
всяка процедура)
Брой участници в срещите – 81 души
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До 1 месец след
обявяване на
всяка нова
процедура
съгласно ИГРП
2016

384,87 лв.
Комплекс Бояна

финансиране, предоставяни
от програмите;

4. Повишаване
информираността и
компетентността на
бенефициентите при

Обучения за
бенефициенти

Бенефициенти със
сключени договори

15 обучения за бенефициенти
Планирани още 2 до края на годината
(Целева стойност - Организирани обучения за
всички бенефициенти)

януари –
декември 2016

1 276,41 лв.
Комплекс Бояна

Брой участници в обученията – 129 души

изпълнение на проекти;

ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия:
-

Брой информационни събития – 20 (информационни дни и обучения за бенефициенти). Планирани още 3 до края на годината

-

Брой участия в събития (по регистрационни списъци) - 210 (участници в информационните срещи по нови процедури за
кандидатстване и обученията за бенефициенти).

-

Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО – неприложимо. През 2016 г. ОПДУ все още няма собствен сайт.
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ИНФОРМАЦИОННИ ФОРУМИ
През 2016 г. бяха организирани общо 5 информационни срещи за представяне на нови процедури за кандидатстване по ОПДУ. По
време на събитията бяха разяснени детайлно условията за кандидатстване, изискванията за разработване на проектните предложения,
критериите за допустимост по конкретните процедури и процеса на подаването им чрез системата ИСУН 2020. Насоките за кандидатстване
и приложенията към тях, както и Указания за електронно кандидатстване по процедурите бяха публикувани: в ИСУН 2020, както и на
единния информационен портал. Общия брой на участниците бе 81.
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 10 май – информационен ден по процедура BG05SFOP001-2.002 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
наименование „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите” за представители на Института по публична
администрация (ИПА) с общо 6 участника.
 12 май – информационен ден по процедура BG05SFOP001-2.003 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
наименование „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ
икономически интерес”, насочена към дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ с общо 3 участника;
 20 май – информационен ден по процедура BG05SFOP001-2.004: „Повишаване на експертния капацитет на служителите в
администрацията“ за Института по публична администрация (ИПА), Академията на Министерството на вътрешните работи
(АМВР), Институтът по психология при Министерството на вътрешните работи (ИП-МВР), Дипломатическият институт към
министъра на външните работи (ДИ), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с общо 16 участника:
 07 юни – информационен ден по процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за
развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000” на ОПДУ насочен към Администрация на
Министерския съвет; Администрация на Омбудсмана на Република България; Министерство на финансите; Министерство на
регионалното развитие и благоустройството; Министерство на околната среда и водите; Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност; Национална структура за координация и контрол по изпълнение на мерки от
Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА, с общо 23 участника;
 14 юни – информационен ден по процедура BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за
изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г.” на
ОПДУ за Администрацията на Министерския съвет, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Национален статистически институт, Министерство на
правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ИА „Автомобилна администрация“, Министерство на
вътрешните работи, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерство на здравеопазването, Агенция по вписванията,
Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите, Министерство на културата, с общо 33 участника.
Планираме до края на годината още един информационен ден:
 29 ноември – информационен ден по процедура BG05SFOP001-1.003 „Подобряване на ефективността, ефикасността и
прозрачността на системата за обществените поръчки” на ОПДУ за Агенция по обществени поръчки (АОП) с общо …
участника.
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На информационните срещи експерти от УО предоставят на потенциалните бенефициенти максимално целенасочена и конкретна
информация за възможностите за финансиране по конкретната процедура. Детайлно биват разяснявани: методиката за оценка на проектните
предложения, предизвикателствата, пред които са изправени бенефициентите при реализирането на вече одобрените проекти, наличието на
строг контрол от страна на Управляващия орган за разходването на средствата по проектите и често срещаните грешки в досегашната
практика по изготвяне на проектни предложения. Тази комуникационна мярка подпомага изпълнението на самата оперативна програма и
намалява риска от загуба на средства.
За всяка информационна среща е изработена информационна книжка, съдържаща с необходимите документи за кандидатстване.

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ
Проведени бяха общо 15 обучения, със 129 участници за всички бенефициенти по ОПДУ със сключени договори. Съгласно чл. 29 от
ПМС № 162 от 5 юли 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. въвеждащите обучения бяха организирани в
рамките на 30 дни от датата на сключване на административния договор, съответно издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Акцентът в тях бе основно върху изпълнението и отчитането на проектите, както и работата в ИСУН 2020, през която се
осъществява цялата комуникация и отчитането на проектите през новия програмен период. Всички обучения са проведени в заседателни
зали в сградата на Министерския съвет, и са организирани от отдел „Комуникация и техническа помощ“, съвместно с комплекс „Бояна“.
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• 01 март – обучение за изпълнение на Проект № BG05SFOP001-1.001-0001-С01/19.01.2016 г. „Инвентаризация на
информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, бенефициент Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ с общо 6 участника.
• 02 март – обучение за изпълнение на Проект № BG05SFOP001-1.001-0003-С01/19.01.2016 г. „Изграждане на статистическа база
и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, бенефициент
Национален статистически институт, с общо 6 участника.
• 07 март – обучение за изпълнение на Проект № BG05SFOP001-1.001-0002-С01/22.01.2016 г. „Трансформация на модела на
административното обслужване“, бенефициент Администрацията на Министерския съвет, с общо 9 участника.
• 24 март - обучението за изпълнение и отчитане на проекти по Процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на
националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, с общо 60 участника. На събитието присъстваха експерти от
общини, представители на местните администрации, на чиято територия са 27-те областни информационни центрове и са
бенефициенти по проектите.
• 05 април – обучение за изпълнение на проекти по бюджетна линия BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните
структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“, бенефициент
дирекция „Централно координационно звено“ в АМС, с общо 3 участника
• 07 април – обучение за изпълнение на проекти по бюджетна линия BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните
структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“, бенефициент
ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“, с общо 2 участника;
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• 08 април – обучение за изпълнение на проекти по процедура BG05SFOP001-1.001 „Структуриране на данни и аналитични
дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на
електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“ за Министерство на правосъдието и
Висшия съдебен съвет, с общо 8 участника
• 13 април – обучение за изпълнение на проекти по бюджетна линия BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните
структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“ за бенефициент
дирекция „Национален фонд“ (МФ), с общо 2 участника;
• 13 юли - обучение за изпълнение на проекти по бюджетна линия BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните
структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“ с бенефициент
Агенцията по обществени поръчки, с общо 2 участника;
• 23 август - обучение, относно изпълнението и отчитането на одобрен финансов план по бюджетна линия BG05SFOP001-4.002-0007:
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при
прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“.
предназначено за дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в Министерството на финансите, с общо 1 участника.
• 13 септември – обучение по проект: BG05SFOP001-3.001-0001-C01 „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на
българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, бенефициент
Висшия съдебен съвет, с общо 7 участника;
• 14 септември - обучение по бюджетна линия BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните структури за
програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“ с бенефициент Министерството
на вътрешните работи (дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС), с общо 5 участника;
• 14 септември – обучение по проект BG05SFOP001-3.001-0002-C01 „Подобряване на процедурите по атестация и
дисциплинарната практика в съдебната система“ с бенефициент Висшия съдебен съвет, с общо 5 участника;
• 11 октомври – обучение по проект BG05SFOP001-2.001-0001-C01 "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в
администрациите" с бенефициент "Интитута по публична администрация", с общо 7 участника;
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 23 ноември – обучение по проект BG05SFOP001-3.002-0001-C01 – „Качествено професионално обучение за повишаване

ефикасността на правосъдието“ с бенефициент за Националения институт на правосъдието, с общо 6 участника
Планирани обучения до края на годината:
 28 ноември - обучение по проект BG05SFOP001-1.002-0002-C01 – „Надграждане на основните системи на Агенция
"Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ с бенефициент Агенция
"Митници", с общо ….. участника
 29 ноември - обучение проект BG05SFOP001-2.003-0001-C01 – „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните
помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“ с бенефициент Дирекция "Държавни помощи и
реален сектор" към Министерство на финансите, с общо ….. участника

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
През 2016 г. секретариатът на КН на ОПДУ организира провеждането на:
 4 процедури за неприсъствено приемане на решения от КН на ОПДУ
 1 обучение на членовете на КН на ОПДУ
 3 редовни задесания на КН на ОПДУ
 2 процедури за включване на представители на две групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност в КН на ОПДУ
 16-29.02.2016 г. – проведена Втора писмена процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, на която бе одобрен
„План за оценка на ОПДУ за програмен период 2014-2020 г.“
 28-31.03.2016 г. – проведена Трета писмена процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, на която бе одобрено
изменение и допълнинение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. на ОПДУ и одобрени Критериите за
подбор на операции по процедури 1, 3, 4, 6 и 7 от ИГРП за 2016 г. Причината за промените е приетата с Решение № 245 на
Министерския съвет от 05.04.2016 г. Пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в
Република България за периода 2016 – 2020 г. Това наложи включването на Министерството на културата като конкретен допустим
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бенефициент, добавяне на нов допустим разход по Процедура 1, както и удължаване на срока на УО на ОПДУ за изпращане на
проекта на решение и приложенията към него, предвиден в чл. 18, ал. 5 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ. На 08.04,
съгласно чл. 18 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение, до членовете на КН бяха изпратени: проект на решение
на КН на ОПДУ с шест приложения към него, образец на декларация и съгласувателна таблица за отразяване на становищата на
членовете на КН. Всяка точка от решението е одобрена от повече от 2/3 от членовете на Комитета, имащи право на глас по нея и
окончателното решението по писмената процедура е прието от КН на 14.04.2016 г.
 12-20.05.2016 г. – проведена Четвърта писмена процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, на която бе
одобрен Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление“ за 2014 и 2015 г. В срока за гласуване, за
приемане на решението гласуваха повече от 2/3 от членовете с право на глас. Одобреният Годишен доклад беше финализиран и
изпратен на Европейската комисия чрез системата SFC на 31 май 2016 г.
 1.06.2016 г. - в резиденция „Бояна“ в гр. София се проведе Третото официално заседание на КН на ОПДУ за представяне
изпълнението на ОПДУ, ОПАК и ОПТП, както и резултатите от проведените през м. февруари, м. март и м. май 2016 г. процедури
за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ. Представители на АМС и АОП направиха презентации съответно за:
Изпълненото предварително условие по Тематична цел 11: „Административна ефективност на държавите членки“ и Напредъка в
изпълнението на хоризонтално предварително условие 4 в областта на обществените поръчки.
Преди заседанието беше проведено Обучение за членовете на КН. На събитието присъстваха началникът на отдел „Румъния и
България” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия Аурелио Сесилио и
заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. Предварителният
протокол заедно с документите и презентациите от Комитета беше изпратен на 15 юни, а Окончателен протокол – на 27 юни.
 14.07.2016 - Процедура за включване на представители на две групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност в КН на ОПДУ, във връзка с изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г., в сила от 17.06.2016
г., и в изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г.:
- Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
- Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
На 14 юли Управляващият орган на ОПДУ публикува на единия информационен портал www.eufunds.bg покана за участие в
процедурата. До изтичане на крайния срок за кандидатстване (04.08.2016 г.) бяха подадени пет заявления за участие. Поради
несъответствие с изискванията, заложени в ПМС 79/2014 г., обявената процедура приключи без избор на представители на
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените сфери на дейност.
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 12.09.2016 г. - в Гранитната зала на Министерския съвет се проведе Четвъртото редовно заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него бяха одобрени промени в ИГРП 2016 г., Критерии за подбор на
операции по процедура „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки” с
бенефициент Агенцията по обществени поръчки на стойност над 8 млн. лв. и краен срок за кандидатстване м. декември 2016 г. и
Критерии за подбор на операции по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” с общ бюджет 5 млн. лв.
Също така бяха разгледани и одобрени промените във Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ, Кодекса за поведение и
декларацията за конфликт на интереси (съгласно ПМС № 142/14.06.2016 г. за изменение и допълнение на ПМС № 79/2014 г.), както
и измененията в Наръчника на индикаторите по ОПДУ. Членовете на КН на ОПДУ бяха информирани относно приключилата
Процедура за включване на представители на групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) съгласно промените в ПМС № 79/2014 г.
В процес на изпълнение и предстоящи до края на годината:
 02.11.2016 – Стартирана Процедура за включване на представители на две групи юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност в КН на ОПДУ, във връзка с изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014
г., в сила от 17.06.2016г. - Съгласно разпоредбата на т. 11 от Раздел 2 на Приложение № 2 на ПМС № 79/2014 г. в началото на м.
ноември беше обявена нова процедура за избор.
 14.11.2016 г. – Стартирана Пета писмена процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, за одобрение на
Индикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2017 г.
 12.12.2016 г. - в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе Петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).
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УЧАСТИЯ В ДРУГИ ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ
Координирани бяха участия на Управляващия орган в публични събития, организирани от други институции, включително:


25-26.02.2016 г. - Семинар на тема: „Пет елемента от пъзела на модерната администрация“ - Представяне на добри практики
от държави членки на ЕС и сборника „Инструменти за практици“ на Европейската комисия – по време на семинара г-жа
Първанова представи възможностите за финансиране по ОПДУ



10.03.2016 г. - в х-л „Шератон“ в София ръководителят на Управляващия орган на ОП „Добро управление“ Ирена Първанова
участва в 17-та ИКТ конференция за е-управление, организирана от ICT Media: „Големите промени в електронното
управление“ с презентация на тема: „ОП „Добро управление“ – възможности, предизвикателства, очаквани резултати“.

ИНТЕРНЕТ
На единния информационен портал www.eufunds.bg, както и на сайта на ОПАК www.opac.government.bg регулярно се публикуват
актуални новини и други документи, предоставящи информация за изпълнението на програмите, вкл. доклади за оценка; изменени правила
за изпълнение и указания на УО за правилно управление на проектите. На сайта на ОПАК се публикува информация за новата оперативна
програма „Добро управление“, в това число – документите по обявени процедури за кандидатстване и протоколи от заседанията на Комитета
за наблюдение по ОПДУ.
 м. януари - Във връзка с установени грешки при прилагане на Закона за обществени поръчки през отчетния период на сайта на ОПАК
беше публикувано Ръководство за избягване на най-често допусканите грешки в сферата на обществените поръчки при изпълнението
на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. То е изготвено от Европейската комисия в
консултация с Европейската инвестиционна банка. Целта на документа е да улесни изпълнението на оперативните програми и да
насърчи добрите практики. В него е описан целият процес от подготовката, планирането и избора на процедура, през изготвянето на
документацията, оценката на офертите и възлагането, до изпълнението и успешното приключване на поръчката. Целта е
бенефициентите да се запознаят с контролите, осъществявани от УО, и да се минимизира рискът от загуба на средства.
 м. февруари – оптимизиране на структурата на обособената в единния информационен портал част за ОПДУ
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 м. март- съгласно изискването на Регламент № 1303/2013 е публикуван Списък с одобрените за финансиране проекти и бенефициенти
по ОПДУ с резюме на планираните дейности за всеки проект (List of Operations), вкл. и на английски език. Документът съдържа също
информация за началната и крайната дата за изпълнение на проектите, място на изпълнение, размер на предоставената БФП,
приоритетна ос и категория на интервенцията. Списъкът е публикуван на единния информационен портал в рубриката: „Одобрени
проекти и бенефициенти”.
 м. април – с Писмо № 02.51-107/05.04.2016 г. от Централния координационен офис към АМС се уточнява, че през новия програмен
период ще бъде изграден нов общ информационен портал, който да дава единен достъп до информация за всички заинтересовани
страни. С писмото се отправя молба до Управляващите органи на оперативните програми да не обявяват обществени поръчки за
изграждане на отделни сайтове по програмите. Поради тази причина планираната от дирекция ДУ обществена поръчка с предмет:
„Доразвиване, поддръжка и обновяване на интернет сайта на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и „Поддръжка и
обновяване на интернет сайта на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) не беше стартирана.
 м. юни - Съгласно изискването на Регламент № 1303/2013 на единния информационен портал се поддържа List of Operations – онлайн
база данни, автоматично генерирана от ИСУН, с информация за одобрените за финансиране проекти и бенефициенти по ОПДУ, с
резюме на планираните дейности за всеки проект, начална и крайна дата, място на изпълнение на проекта, размер на предоставената
БФП и др., вкл. и на английски език
В секцията за ОПДУ на единния портал беше добавен списък с контакти на експертите от дирекция „Добро управление“.
 м. юли – в секцията на ОПДУ е добавен бутон „Новини“, който дава пряк достъп до новините на програмата, за разлика от общия
бутон „Новини“ на единния портал, на който се публикуват новини по всички оперативни програми.
 м. септември – в секцията на ОПДУ са публикувани актуални контакти на експертите от Управляващия орган на дирекция „Добро
управление“, след преместване на целия екип в сградата на АМС.
 м. октомври - публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма по ОПДУ за 2017 г. и анализ
на ОСЕС относно най-честите нарушения при провеждането на обществени поръчки.
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РАБОТА С МЕДИИТЕ
През 2016 г. работата на УО е отразявана с регулярни прессъобщения до медиите с актуална информация за напредъка по програмата
и обявените процедури. Продължи постоянният мониторинг на медиите: в ежедневници и седмичници с национално и регионално покритие
и в информационни агенции и сайтове. За периода януари – октомври са публикувани 1168 материала, които пряко се отнасят до ОПДУ.
Бяха подготвяни отговори на въпроси от медии. През м. февруари беше предоставена информация във връзка с искана справка от страна на
Информационна агенция Mediapool за изплатените средства за комуникация по ОПАК за периода 2007 – 2013 г. Беше подготвено интервю
с ръководителя на програмите Ирена Първанова за Kmeta.bg, във връзка с изпълнението на оперативните програми „Добро управление“ и
„Административен капацитет“ в контекста на местната власт, публикувано на 12.04, отговори на въпроси от Fakti.bg във връзка със стария
и новия период, публикувани на 09.04.2016 г. и др.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГПД 2016 г.
Във връзка с бъдещи дейности по комуникация, заложени в Годишния план за действие за 2016 г., и планирани процедури за
обществени поръчки бяха изготвени документации и технически спецификации за обявяване на три обществени поръчки, едната от които
с публична покана. За целта беше направено пазарно проучване и събиране на оферти за прецизиране на техническите задания.
Обществените поръчки публикувани от ОПДУ са:
 „Доразвиване, поддръжка и обновяване на интернет сайта на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и
„Поддръжка и обновяване на интернет сайта на Оперативна програма „Административен капацитет ” (ОПАК) – по
публикуваната на 11.03.2016 г. процедура, до крайния срок на 23.03.2016 г., не бяха получени оферти. В същото време в Писмо
№ 02.51-107/05.04.2016 г. от Централния координационен офис към АМС се уточни, че през новия програмен период ще бъде
изграден нов общ информационен портал, който да дава единен достъп до информация за всички заинтересовани страни. С
писмото се отправи молба до Управляващите органи на оперативните програми да не обявяват обществени поръчки за
изграждане на отделни сайтове по програмите. Поради тази причина планираната от дирекция ДУ обществена поръчка не беше
подновена.
 „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали за потребностите на Оперативна програма „Добро
управление“ (ОПДУ), разделена на 2 обособени позиции, както следва:І-ва обособена позиция: „Изработване и доставка
на печатни материали“;ІІ-ра обособена позиция „Изработване и доставка на рекламни и информационни материали“
– публикувана на 25.03.2016 г. Оценителна комисия (назначена със Заповед № ФС-45/10.05.2016 г. на директора на д-я АПОУС)
за избор на изпълнител, проведе няколко заседания в периода 09.05-04.07.2016 г. и приключи своята работа на 04.07.2016 г. с
подписване на протокол и предаване на офертите и цялата документация на възложителя. Поради искане на допълнителни
документи от кандидатите по време на техническата оценка, разлика в цените от над 20% и необходимостта от изискване на
писмени обосновки от някои участници в процедурата, срокът за работа на комисията беше удължен до 08.07.2016 г. След
разглеждане на документите и оценка на допуснатите оферти по критерий „най-ниска предлагана цена“ комисията класира на
първо място за изпълнители на съответните обособени позиции фирмите:
- ЕТ „Рекламна Агенция АБ – Анелия Минкова“ по І-ва обособена позиция: „Изработване и доставка на печатни материали“,
договорът е сключен на 18.08.2016 г. за 53 706,00 лв. с ДДС, със срок за изпълнение до 31.12.2018 г.;
- „Ди Ем Ай дивелопмент“ ЕООД по ІІ-ра обособена позиция „Изработване и доставка на рекламни и информационни
материали“, договорът е сключен на 23.08.2016 г. за 23 940,00 лв. с ДДС, със срок за изпълнение до 31.12.2018 г.
 „Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОП „Добро управление“ – публикувана на 31.03.2016 г. Оценителната
комисия (назначена със Заповед № ФС-28/31.03.2016 г. на директора на д-я АПОУС) за избор на изпълнител, проведе няколко
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заседания в периода 12-26.04.2016 г. и приключи своята работа на 26.04.2016 г. с подписване на протокол и предаване на
офертите и цялата документация на възложителя. След разглеждане на документите и оценка на допуснатите оферти по
критерий „най-ниска предлагана цена“ комисията класира на първо място за изпълнител на поръчката фирма „А Дейта Про“
ООД. Договорът е сключен на 26.05.2016 г. на стойност 19 764.00 лв с ДДС и е със срок за изпълнение до 31.12.2018 г.
Подписаните договори за печатни материали, както и за ракламни и информационни материали се изпълняват, като следва:
 по договорът с ЕТ „Рекламна Агенция АБ – Анелия Минкова“ по І-ва обособена позиция: „Изработване и доставка на
печатни материали“ до момента са изработени:
o 1000 бр. раници
 по договорът с „Ди Ем Ай дивелопмент“ ЕООД по ІІ-ра обособена позиция „Изработване и доставка на рекламни и
информационни материали“
o 1000 бр. химикалки
o 1000 бр. чадъри
o 1000 бр. флаш памети
o 330 бр. календари
 по договорът с „А Дейта Про“ ООД за „Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОП „Добро управление“ – се
получава ежедневен медиа мониторинг, месечни статистически обобщения и контент анализи на месечна и тримесечна и
шестмесечна база
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