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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Договорът „Изготвяне на предварителна оценка, във връзка с подготовката на 
Оперативна програма „Добро управление” за новия програмен период 2014-2020 г.”, 
финансирана от Оперативна програма „Техническа помощ” е сключен на 26.02.2014 г. 
между ДЗЗД Обединение „ПЛАНЕТ И ПАРТНЬОРИ“ и Администрацията на Министерски 
Съвет. Основната цел на договора е обезпечаване качественото програмиране на 
Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) за програмен период 2014-2020 г. 
чрез извършването на предварителна оценка, съгласно изискванията на чл. 5 от 
Регламент № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета и Насоките на 
Европейската комисия за извършване на предварителна оценка. 

Първия цялостен вариант на ОП „Добро управление“ е изпратен официално на 
Европейската комисия на 31.05.2014 г.. През м. август 2014 г. Европейската комисия 
представи коментарите си по проекта на Оперативна програма „Добро управление“. 
Тези коментари са направени във връзка с чл. 29 (3) на Регламент 1303/2013 г. (Общия 
регламент). България следва да предостави на Европейската комисия необходимата 
допълнителна информация и, където е подходящо, да преработи оперативната 
програма. Всички приложими препоръки към страната, приети в рамките на 
Европейския семестър 2014 г. трябва да бъдат взети предвид в окончателния вариант 
на програмата в съответствие с чл. 96 (2)(а) от Общия регламент. В следствие на това 
бяха приети редица стратегически документи свързани с Оперативна програма „Добро 
управление“, а други са публикувани за обществено обсъждане и се очаква тяхното 
приемане. Настоящият вариант на оценителен доклад е изготвен върху версията на 
ОПДУ от 28.11.2014 г. 

При изготвянето на предварителната оценка на Оперативната програма „Добро 
управление“, екипът от оценители се придържа към ръководството на Европейската 
Комисия за предварителната оценка за програмен период 2014-2020. В рамките на 
оценката са адресирани всички оценителни теми и въпроси, които са залегнали в 
насоките за оценка от Комисията. Задачите на предварителна оценка са групирани в 
пет компонента: Стратегия на програмата; Индикатори, мониторинг и оценка; 
Адекватност на разпределението на финансовите средства; Принос към стратегията 
Европа 2020. 

Съгласно писмо изх. № 04 - 00 2890 от 10.03.2014 г. на Министерството на околната 
среда и водите не е необходимо за Оперативна програма „Добро управление“ да бъде 
провеждана екологична оценка по реда на Глава 6 от ЗООС /Закон за опазване на 
околната среда/, тъй като ОПДУ не попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 
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2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО КОМПОНЕНТИ, ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И 
ОЦЕНЪЧНИ ВЪПРОСИ 

2.1. СТРАТЕГИЯ НА ПРОГРАМАТА 

2.1.1. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

В третия вариант на програмата значително е подобрена логиката на интервенция, 
преформулирани са специфичните цели в рамките на някои приоритети и е подобрено 
съответствието на избраните тематични цели, приоритетите и специфичните цели на 
програмата с целите и задачите на Стратегия Европа 2020, препоръките на Съвета, 
Споразумението за партньорство и Националната програма за реформи.  

При програмирането на ОПДУ са адресирани две основни слабости, идентифицирани в 
редица европейски и национални документи: сравнително неатрактивна 
административна среда и съдебна система, включително висок дял на сива икономика 
и корупция и незавършени реформи в съдебната система и в публичната 
администрация.  

Тези слабости имат хоризонтален характер и въздействат върху осъществяването на 
всички публични дейности. Основната цел на ОПДУ (Оперативна програма „Добро 
управление”) е да ограничи посочените слабости, като по този начин има съществен 
принос за постигането на стратегическите цели на Европа 2020 и конкретно на 
България.  

ОПДУ е във висока степен релевантна на основният стратегически документ на ЕС 
„ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Като цяло 
ОПДУ адресира стратегическите цели на Стратегия Европа 2020. Налице е висока 
степен на съответствие между приоритетите на ОПДУ и основните инициативи на 
Европа 2020.  Програмата в различна степен отговаря на пет от седемте водещи 
инициативи на стратегическия документ.  

ОПДУ няма специфично изразен териториален фокус. Предвидено е програмата да 
се реализира на територията на цялата страна, тъй като тя има хоризонтален обхват и 
планираните интервенции се очаква да имат ефект върху територията на цялата страна. 
Доброто административно обслужване и ефективната съдебна система ще 
подпомогнат всички региони на страната. 

Постигната е висока степен на обвързаност между идентифицираните 
предизвикателствата и нужди, заложени в проектите на пътните карти в 
основните сфери на намеса – административна реформа, електронно 
управление, е-правосъдие, е-обществени поръчки, е-здравеопазване. Дейностите са 
приоритизирани с оглед на ограничения финансов ресурс и необходимостта от 
постигане на резултати, в областите на интервенция, като секторните политики и 
стратегии, са основа на този процес.  
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2.1.2. СЪГЛАСУВАНОСТ 

 

Външната съгласуваност  

ОПДУ адресира голяма част от предизвикателствата и нуждите заложени в 
европейските и национални стратегически документи в приоритетите и съответните им 
специфични цели  

ОПДУ е съобразена и адресира голяма част от нуждите, посочени в проектите на 
планове и пътни карти за изпълнение на съществуващите стратегически документи. 
Външната съгласуваност на програмата е релевантна към проектите на 
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 
плановете към нея, Пътната карта за въвеждане на електронното управление и 
електронното правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 Пътната карта за 
изпълнение на Стратегия за електронното управление в Република България за 
периода 2014 – 2020 г., Пътната карта за дейностите по предоставяне на 
административни услуги 2014 – 2020 г., Пътната карта за изпълнение на Стратегия за 
развитие на електронното здравеопазване 

По отношение на предварителните условия, частта от ОП „Добро управление” е 
съгласувана със Споразумението за партньорство, което отразява статуса на всички 
общи и специфични условия на ЕСИФ, приложими за България. Тази част е съобразена 
и с цялостния процес на координация и оперативно наблюдение. 

По отношение на изпълнението към момента, статусът показва, че голямата  част от 
критериите по отделните условия са отчетени като изпълнени, а за тези, които не са 
изпълнени, е приет план и мерки за постигането им.  

Демаркация и допълняемост с други програми - проектът на ОПДУ съдържа детайлна 
демаркация с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Оперативна програма 
„Околна среда”, Оперативна програма „Региони в растеж”, Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” и Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност”. Направени са допълнения в оперативната програма, в частта, 
която описва разграничаването ОПДУ и Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” по отношение на здравеопазването и младежко и детско правосъдие. 

 
Вътрешна съгласуваност 

Вътрешната съгласуваност на програмата е значително подобрена, допълнени са 
обосновките на нуждите, преформулирани и преструктурирани са някои специфични 
цели. Предлаганата стратегия за действие отразява формулираните нужди по 
специфични цели и приоритизация на дейностите, като по този начин са отразени 
препоръките на оценителя спрямо предходната версия на програмата. 
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В ОПДУ са идентифицирани основни целеви групи и типовете бенефициенти, като 
анализираните нужди отговарят на областите на интервенция и имат логическа 
последователност. По отношение на съпоставката на специфичните цели, дейностите, 
индикаторите и целевите групи между приоритетните оси са разграничени 
допустимите бенефициенти, както и фокусът на интервенциите, с което са отразени 
препоръките на оценителя. Синергията между приоритетните цели е предпоставка за 
постигне желаното въздействие при реализирането на програмата.  

 

2.1.3. ВРЪЗКИ МЕЖДУ ПОДКРЕПЯНИ ДЕЙНОСТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЦЕЛЕВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 
ПО1 – АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ 
В Приоритетна ос 1 е подобрена логиката на интервенция (като по този начин са 
отразени предходни препоръки на оценителя и коментари на  ЕК) , като вместо 3 са 
изведени 2 специфични цели. Допълнени и приоритизирани са нуждите и е подобрено 
съответствието с предлаганата стратегия за действие, която също е приоритизрана като 
обосновката на всяка специфична цел следва идентифицираните потребности. 
Изброените примерни дейности, са обвързани със специфичната цел, но продължават 
да имат по-скоро генеричен, отколкото специфичен характер. Преработени са и 
предлаганите индикатори за продукт и за резултат като ясно може да се проследи 
логиката на интервенция. 

Примерните дейности за финансиране са прецизирани, намален е броя им и са 
подредени по приоритетност. Анализът е допълнен с  информация за финансираните в 
тази сфера дейности от предходни европейски програми.  

 

ПО2 – ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С 
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА 

Логиката на интервенция в Приоритетна ос 2 е значително подобрена. Специфичните 
цели са преформулирани и има по-ясна връзка между обосновките на специфичните 
цели и очакваните резултати.  

По отношение СЦ 1: Налична е обвързаност на нуждите с предвидените дейности и с 
избраната специфична цел в достатъчна степен, с което са отразени коментарите на 
оценителя 

По отношение на СЦ 2: Отразени са коментарите на оценителя, като е постигната по-
голяма резултатност и логическа обвързаност в планираните интервенции. 

По отношение на СЦ 3: Отразени са коментарите на оценителя, като е постигната по-
голяма резултатност и логическа обвързаност в планираните интервенции. 
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ПО3 - ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА 

В ПО 3 е подобрена логиката на интервенция (отразени са коментарите на ЕК), като са 
изведени 3 вместо 2 специфични цели и са преформулирани, което води до по-ясна 
връзка между обосновките на специфичните цели и очакваните резултати.  
Препоръчително е при следващи технически редакции на програмата да се отразят и 
препоръките от предстоящия Доклад на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка 
(2014).  
По отношение СЦ 1:. Отразени са коментарите на оценителя и е подобрена логиката на 
интервенция. Препоръчително при следваща редакция на програмата, след приемане 
на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система,  да 
се актуализира и приоритизира в съответствие с приетата стратегия. Към момента 
стратегията е в процес на обществено обсъждане, което може да доведе до промени.   
Необходимо е при следваща редакция, в предлаганите действия, да се акцентира 
върху независимият преглед на функционирането на системата за случайно 
разпределение на делата, както и  върху внедряването на автоматизирана системата за 
случайно разпределение на делата (разработена по ОПАК) във всички съдилища. 

По отношение на СЦ 2: Подобрена е интервенцията, фокусирана е и ориентирана към 
резултатите. Отразени са коментарите на оценителя и по отношение на  индикаторите 
за резултат и в частност източниците на информация.  

По отношение на СЦ 3: Логиката на интервенция е подобрени и е видима връзка 
между нуждите и предлаганите дейности. Видимо е как ще се разшири обхвата на 
работа на НИП и как ще се подобри качеството на обученията в съдебната система.  

 

ПО4 – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА СТРУКТУРИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, УЧАСТВАЩИ В 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ 
В Приоритетна ос 4 значително е подобрена логиката на интервенция, подобрена е 
обосновката на нуждите, като е подкрепена допълнително със статистическа 
информация. Приоритетната ос се фокусира върху капацитета и координацията на 
структурите, участващи в управлението на ЕСИФ, хоризонтални дейности за борба с 
корупцията, надграждане на информационна система за управление и наблюдение и 
др. При програмирането на приоритетната ос са взети в предвид идентифицираните 
слабости от програмен период 2007-2013 г.  и е изведена ясна демаркация с 
приоритетните оси за техническа помощ на останалите Оперативни програми. 
 
ПО 5 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
Дейностите са съгласувани със специфичните цели и нуждите на УО на ОПДУ.  
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В процеса на програмиране са взети в достатъчна степен фактологически доказателства 
като  предишен опит, оценки или изследвания. При избор на форма на подкрепа за 
типовете бенефициенти са взети в предвид опита и научените уроци на ОПАК и ОПТП 
през миналия програмен период. Идентифицирани са основните фактори, които 
създават административна тежест, като са положени мерки за тяхното преодоляване.  

 

2.1.4. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ 

Въз основа на анализираните документи, може да се направи извод, че като цяло, 
характерът на интервенциите на ОПДУ 2014-2020 е в съответствие с хоризонталните 
принципи. Резултатите от дълбочинните интервюта, проведени с членове на 
Тематичната работна група за разработване на ОПДУ показват, че над 90% от 
интервюираните са на мнение, че хоризонталните принципи за равенство между 
половете, превенция на дискриминацията и устойчиво развитие са съобразени в 
процеса на програмиране. 

Превенцията и противодействието на корупцията и на конфликта на интереси са 
посочени като едно от най-съществените хоризонтални предизвикателства пред 
администрацията и съдебната система в стратегията на програмата. Изтъкната е и 
необходимостта от продължаване на усилията за решаване на проблема в обхвата на 
ОПДУ и са идентифицирани мерки, за да се подчертае ефектът от изпълнението на 
програмата за подобряването на съществуващото положение. Във връзка с 
изпълнението на разпоредбата на чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., 
Управляващият орган следва да потвърди изрично намерението си за осигуряване на 
ефективни и пропорционални мерки за противодействие и борба с измамите и 
корупцията, както и начинът, по който ще изпълни това задължение.  

 

2.2. ИНДИКАТОРИ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Анализът на системата от индикатори потвърждава тяхната измеримост и желаната 
промяна измерима промяна в държавата като цяло. Чувствителността на функциите на 
индикаторите към промяната на данните, тяхната достоверност, сравнимост, 
нормираност, валидност и валидизируемост е постигната в достатъчна степен. 
Изпълнена е препоръката в насоките за оценка на ЕК, индикаторите за резултат да са 
ограничени и всяка специфична цел да има поне един индикатор за резултат. Поради 
големия финансов ресурс алокиран в първата приоритетна ос са заложени повече от 
един индикатор за резултат за измерване на ефективността на инвестицията. 
Индикатори за продукт за отговарят на интервенциите и са възможно най-близо до 
предложените дейности.  

Етапните цели са адекватни и постижими. Може да се очаква известно закъснение 
при  постигането на етапните цели към  2018, 2023, взимайки под внимание ритъма на 
изпълнение на текущата програма и наличните ресурси. За ограничаване влиянието на 
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тази тенденция са предвидени дейности по приоритетна ос 2, приоритетна ос 4 и 
приоритетна ос 5. 

При разработването на системите за управление и контрол на ОПДУ следва да 
продължи и да се задълбочи процеса на опростяване на процедурите и повишаване на 
гъвкавостта и адаптивността на системите, както и да се ползват в максимална степен 
възможностите за електронизация на процедурите и надграждане на опита, добрите 
практики и поуките от 2007-2013 г.  

Установената системата за наблюдение, като част от системата за управление, 
гарантира ефективно изпълнение на работата по отношение на цялостния мониторинг 
на програмата, събиране на информация за подготовка на годишните доклади, 
събиране на информация за индикаторите по програмата и осигуряване на достатъчна 
и надеждна количествена и качествена информация, чрез която да бъде измерена 
ефективността и ефикасността при провеждане на оценките. Продължава процесът на 
изготвяне на СУК, както и методиката за измерване на индикаторите се финализира, 
като се водят активно преговори с Националния статистически институт /НСИ/, който 
ще е отговорен за събиране и обработване на статистически данни и създаване на 
качествен механизъм за следене на система от индикатори не само по ОПДУ, но и за 
всички останали програми. Изграждането на надеждна рамка за осигуряване със 
статистическа информация е предварително условие, което ще бъде изпълнено чрез 
целенасочена подкрепа за НСИ. 

 

Към настоящия момент Планът за оценка на ОПДУ 2014-2020 г. не е разработен. 
Неговото изготвяне следва да бъде съобразено със сроковете, определени в чл. 114, 
параграф 1 на Регламент 1303/2013: „Планът за оценка се представя на 
мониторинговия комитет най-късно една година след приемането на 
оперативната програма.“.Според информацията, получена от УО на ОПДУ се 
предвижда изготвянето на плана да се случи значително по-рано. Следователно към 
този момент не е възможно извършването на преглед и анализ на Плана за оценка. 

 

2.3. АДЕКВАТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА 

По отношение на разпределението на финансовите средства и тяхната концентрация 
върху най-важните цели с оглед на идентифицираните предизвикателства и нужди се 
констатира следното: 
 От гледна точка на изискванията за концентрация съгласно Предложението за 

ОСР (чл.16), предвид допълнително адресираните тематични цели в рамките на 
всеки приоритет, разпределението на финансовите средства е адекватно. 

 По отношение на разпределението на финансовите средства върху най-важните 
цели с оглед на идентифицираните предизвикателства и нужди, се констатира, 
че разпределението на финансовите ресурси по отделните приоритети на 
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програмата се обосновава от заложените нужди и финансови параметри в 
проектите на пътни карти към секторните стратегии. 

 Описаните предизвикателства и нужди към всяка една от специфичните цели са 
приоритизирани, респективно са определени интервенции, които да бъдат 
адресирани чрез съответните нужни финансови средства. 

 
Изчистена е логиката на интервенция и логиката на програмата, Подкрепа на 
финансовата разпределение с допълнителни обосновки  
Тъй като програмата съдържа само един инвестиционен приоритет, а именно 
Инвестиционен приоритет „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността 
на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и 
местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро 
регулиране и добро управление“, то индикативна разбивка на финансовите ресурси по 
инвестиционни приоритети е неприложима. 
В допълнение към разбивката на финансовите ресурси по приоритетни оси, към всяка 
приоритетна ос е представено разпределение по категории интервенции в 
съответствие с т. (b)(vi) от чл. 96(2) на Регламент № 1303/2013. 
Изпълнени са формалните изисквания на образеца на оперативна програма за 
разпределението на финансовите ресурси по приоритетни оси и категории 
интервенции в съответствие с т. (b)(vi) от чл. 96(2) на Регламент № 1303/2013. 

 
2.4. ПРИНОС КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЕВРОПА 2020 

ОПДУ има непосредствен принос към изпълнението на Стратегия Европа 2020. Като 
цяло ОПДУ адресира 100 % от стратегическите цели на Стратегия Европа 2020. 

Изпълнението на ОПДУ ще доведе да няколко значими благоприятни въздействия: 

 Програмата ще доведе до значително подобряване на качеството на заетостта в 
публичния сектор. Това е следствие от предвидената структурна модернизация 
на администрацията и Сектор Правосъдие (СП), от въвеждането на 
електронното управление и електронното правосъдие, както и от инвестициите 
в човешките ресурси в съответните сфери. Поради големината на публичния 
сектор това ще има вторичен ефект за подобряване на качеството на заетостта 
на българския пазар на труда като цяло. 

 ОПДУ ще има ефект и по отношение на социалното включване най-вече чрез 
изравняването на достъпа до административни услуги в териториален и 
социален 
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3. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ   ПРЕПОРЪКИ 

Използваните за целите на програмирането 
изходни данни  подкрепят в достатъчна степен 
идентифицираните предизвикателства и нужди.  

При бъдещи редакции в програмата е добре 
да се отразят приетите стратегически 
документи пътни карти и планове за 
действия, които в момента са в процес на 
обществено обсъждане 

Актуалните нужди и предизвикателства на 
целевите групи са идентифицирани и 
адресирани в програмата.  

Препоръката е отразена 

Връзките между идентифицирани нужди, цели, 
дейности и резултати, както и очакваното 
въздействие на програмата следва да има висока 
степен на логическа обвързаност 

Препоръката е отразена 

СТРАТЕГИЯ   
Идентифицираните предизвикателства и 
потребности са във висока степен на 
съответствие с целите и задачите на ОСР за 
програмен период 2014-2020, Стратегията 
„Европа 2020” и СП;  

 Препоръката е отразена 

ВЪТРЕШНА СЪГЛАСУВАНОСТ   

Нуждите са приоритизирани и обвързвани с 
целите и дейностите. Препоръката е отразена 

ВЪНШНА СЪГЛАСУВАНОСТ   

В ОПДУ 2014-2020  е налице висока степен на 
координация, демаркация и свързаност с други 
програмни и стратегически документи на 
европейско равнище.  

Препоръката е отразена 

Предвидени са мерки и механизми за приноса 
към хоризонталните политики и принципи на ЕС, 
на всички нива - програма, приоритетни оси и 
инвестиционни приоритети /операции.  

Препоръката е отразена 

СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА 
МОНИТОРИНГ   
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Предложените общи и специфични индикатори 
са релевантни към целите и приоритетите на 
програмата. Програмата включва общи 
индикатори по регламента на ЕСФ, където е 
подходящо и уместно.  

Препоръката е отразена 

Индикаторите за резултат измерват желаната 
промяната, като резултат, в сравнение с 
положението преди интервенцията да се 
проведе.  

Препоръката е отразена 

Индикаторите за продукт като цяло са 
релевантни спрямо подкрепяните дейности.    Препоръката е отразена 

Административния капацитет като цяло е 
адекватен, необходимо е финализиране на СУК и 
методиката за измерване индикаторите 

При последващи редакции, да се 
актуализира своевременно СУК и 
методиката за измерване на  индикаторите 

ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ БЕНЕФИЦИЕНТИ И 
ФОРМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ   

Като цяло заинтересованите страни са 
информирани и са взели участие в значителна 
степен в процеса на програмиране и избор на 
бенефициенти;  

 Препоръката е отразена 

АДЕКВАТНОСТ И РЕАЛИСТИЧНОСТ НА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ   

Финансовата алокация на средства отговаря на 
идентифицираните предизвикателства и нужди, 
заложени в пътните карти и адресират  целите и 
операциите по програмата.  

При последващи редакции, добре би било 
допълнително да се обоснове финансовата 
алокация на средства  

ПРИНОС КЪМ ЕВРОПА 2020   

ОПДУ има непосредствен принос към 
изпълнението на Стратегия Европа 2020. Като 
цяло ОПДУ адресира 100 % от стратегическите 
цели на Стратегия Европа 2020. 

 Препоръката е отразена 
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