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подобряване на развитието 

на България и качеството 

на живот; 

 

697 публикации/отразявания в медиите за 

ОПДУ 

(Целева стойност - над 100 реализирани 

публикации в печатни медии и Интернет) 

 

януари -  

30 септември 2018 г. 

 

2. Осигуряване  на  

максимална  публичност  и  

прозрачност  на  процеса  

на управление и 

изпълнение на програмите, 

техните резултати и добри 

практики; 

Организиране на 

Годишно 

информационно 

събитие/дейност 

 

 

 

Поддържане на 

Интернет сайт на 

ОПДУ и/или отделна 

рубрика на единния 

информационен 

портал: 

www.eufunds.bg 

 

Комуникация с 

медиите 

Широка 

общественост, 

бенефициенти и 

други 

заинтересовани 

страни 

 

Бенефициенти, 

медии и широка 

общественост 

 

Широката 

общественост 

Годишна информационна дейност –  

 (Целева стойност - минимум 70 участници) 

 

 

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) 

 

 

 

18 разпространени прессъобщения 

 (Целева стойност - над 20 разпространени 

прессъобщения) 

 

697 публикации/отразявания в медиите за 

ОПДУ 

(Целева стойност - над 100 реализирани 

публикации в печатни медии и Интернет) 

предстои 

ноември-декември 

2018 г.  

 

 

януари -  

15 октомври 2018 г. 

 

 

 

 

 

януари - 

15 октомври 2018 г. 

 

 

януари -  

30 септември 2018 г. 

 

0.00 лв. 

3. Информиране   на   

потенциалните   

бенефициенти   за   

възможностите   за 

Информационни 

срещи по 

процедурите за 

директно 

предоставяне и 

информационни дни 

по процедурите на 

конкурентен подбор 

Конкретни 

бенефициенти 

 

Бенефициенти 

на конкурентен 

подбор 

 

9 информационни дни  

8 информационни срещи 

 (Целева стойност - по 1 информационна среща за 

всяка процедура) 

 

Брой участници в срещите – 438 души 

До 1 месец след 

обявяване на всяка 

нова процедура 

съгласно ИГРП 2018 

67 889,17 лв. 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/
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финансиране, предоставяни 

от програмите; 

 

 

 

 

 

 

4. Повишаване 

информираността и 

компетентността на 

бенефициентите при 

изпълнение на проекти; 

Обучения за 

бенефициенти 

 

 

 

 

 

 

Бенефициенти 

със сключени 

договори 

 

7 обучения за бенефициенти   

 (Целева стойност - Организирани обучения за 

всички бенефициенти) 

 

Брой участници в обученията – 135 души 

януари -  

15 октомври 2018 г. 

 

1336,94 лв. 

 

 

 

ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия: 

 

- Брой информационни събития – 24 (информационни дни/срещи (17) и обучения за бенефициенти (7)).  

- Брой участия в събития (по регистрационни списъци) - 573 (участници в информационните срещи (438) по нови процедури за 

кандидатстване и обученията за бенефициенти (135) ).  

- Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО – неприложимо. Очаква се създаването на нов eufunds.bg, който да 

има подстраници за всички оперативни програми. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ФОРУМИ 

 

През 2018 г. бяха организирани общо 9 информационни дни и 8 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 438.  

 

През отчетният период бяха проведени две информационни кампании и общо единадесет информационни дни в страната по следните 

процедури на подбор: 

 

o Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” (втори срок на кандидатстване) 

– общо 48 участника 

 6 юни в гр. София  

 11 юни в гр. Пловдив 

 14 юни в гр. Велико Търново  

 

    

 

       



                                                                                                                                               
 

 

www.eufunds.bg 

o По Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“ – общо 192 участника 

 25 юли в гр. София  

 26 юли в гр. Пловдив  

 27 юли в гр. Враца  

 30 юли в гр. Бургас  

 31 юли в гр. Варна  

 1 август в гр. Велико Търново  

 

   

 

o Процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с 

наименование „Специализирани обучения за централната администрация” с общо 93 участника: 

 17 януари в гр. София 

 

 

o Информационни дни във връзка с осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни 

центрове за периода 2019 – 2021 г. и за обсъждане изпълнението на текущите проекти по ОПДУ, с общо 46 участника: 

 19-20.04.2018 г. в гр. Правец 
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По процедурите за директно предоставяне на БФП бяха проведени общо шест информационни срещи за конкретните бенефициенти в София. 

 15 август – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.010 „Усъвършенстване на системите за финансово управление 

и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ за Министерство на финансите, ПКРСДА, с общо 7 участника; 

 16 август – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.011 „Усъвършенстване на концесионната политика“ за 

Администрация на Министерския съвет - ИСП, с общо 8 участника 

 21 август – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен 

облак за нуждите на електронното управление“ за Държавната агенция "Електронно управление", с общо 12 участник 

 21 август – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-1.004 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на 

електронното управление“ за Държавната агенция "Електронно управление", с общо 12 участника 

 30 август – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.013 „Повишаване на ефективността при транспонирането на 

правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ за Народното събрание, с общо 8 

участника 

 31 август – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.012 „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за 

енергийно и водно регулиране“ за Комисията за енергийно и водно регулиране, с общо 12 участника 
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На информационните срещи/дни 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.  

Във връзка с организацията на мероприятията са изработени 4 информационни плаката и 8 информационни книжки -  информационни 

книжки, съдържащи необходимите документи за кандидатстване. До края на годината се планират още два информационенни дни и две 

информационни срещи по четири нови процедури. 
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ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ 

 

Проведени бяха общо 7 обучения, със 135 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, с едно изключение, са проведени 

в заседателни зали в сградата на Министерския съвет, и са организирани  от отдел „Програмиране и договаряне“, съвместно с комплекс 

„Бояна“.  

 

№ дата обучение 
общо 

присъствали 

1 11.01.2018 г. 

• Проект BG05SFOP001-1.002-00019-C01 „Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания 

регистър на МПС на АИС на ИА АА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и 

разработване на нови електронни административни услуги“ 

с бенефициент Министерство на вътрешните работи 

9 

2 09.03.2018 г. 
Проект BG05SFOP001-4.003-0001 „ПРОГРЕС – Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“  

с бенефициент Националното сдружение на общините в Република България 
5 

3 17.05.2018 г. 
Обучение за работа с ИСУН за отчитане на изпълнението на проекти по ОП "Добро управление" 

с бенефициент Министерството на правосъдието 
26 

4 05.07.2018 г. 

Проект BG05SFOP001-2.007-0001-C01„По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и 

подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“ 

с бенефициент Администрация на Министерския съвет  

6 

5 12.07.2018 г. 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001-C01 „Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“  

с бенефициент Агенция по обществени поръчки 
5 

6 24.07.2018 г.  

Процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование 

„Специализирани обучения за централната администрация” 

процедура на подбор - 47 бенефициента със сключени договори 

72 

7 05.09.2018 г. 
Обучение за работа с ИСУН за отчитане на изпълнението на проекти по ОП "Добро управление" 

за бенефициент за Висшия съдебен съвет  
12 

    ОБЩО 135 
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ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Предстои. 

 

  

УЧАСТИЯ В ДРУГИ ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

 

Координирани бяха участия на Управляващия орган в публични събития, организирани от други институции, включително:  

 15-16.02.2018 г. – участие на г-жа Първанова в международната конференция на високо ниво European Conference "Investing in 

people", на която изнесе презентация на тема „Добавената стойност на Европейските фондове“ 

 24.05.2018 г. – Участие на г-жа Първанова в конференция на тема „Добро управление“ в Брюксел 

 12-14.06.2018 г. УО на ОПДУ участва в организацията и провеждането на Комитет на Европейския социален фонд - гр. Пловдив  
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ИНТЕРНЕТ  

На единния информационен портал www.eufunds.bg за отчетния период са направени общо 77 публикации на документи или пакети от 

документи като сред тях са насоки за кандидатстване, изменения на процедури, документи за обществено обсъждане, материали от 

неприсъствени и редовни заседания на КН на ОПДУ, оценки, доклади, видео-ръководства, прес съобщения, въпроси и отговори, наръчници и 

т.н. 

 

РАБОТА С МЕДИИТЕ 

През 2017 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 разпространени 18 съобщения за медиите и са публикувани 697 

материала, които пряко се отнасят до ОПДУ.  

 

 

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

През периода януари - октомври 2017 г. секретариатът на КН на ОПДУ организира провеждането на: 

 2 процедури за неприсъствено приемане на решения от КН на ОПДУ 

 1 редовно и 1 извънредно задесания на КН на ОПДУ (+ Десето Редовно заседание на 16 ноември 2018 г. ) 

 2 заседания на постоянния Подкомитет „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на 

изпълнението на политики“ към Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по Специфична 

цел 3 на Приоритетна ос 2 на ОПДУ 

 

 28.06-12.07.2018 г. – проведена Девета писмена процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ 

 06.08-20.08.2018 г. – проведена Десета писмена процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ 

 12.04.2018 г. – проведено Осмото извънредно заседание на КН на ОПДУ, в зала Триадица на Гранд Хотел София. Преди заседанието 

бе проведена среща за напредъка по ОПДУ с представители на Европейската комисия.  

 16.05.2018 г. – проведено Девето редовно заседание на КН на ОПДУ, в зала Триадица на Гранд Хотел София. Преди заседанието бе 

проведена среща за напредъка по ОПДУ с представители на Европейската комисия.  

 16.11.2018 г. – предстои провеждането на Десетото редовно заседание на КН на ОПДУ. Преди заседанието се планира среща за 

напредъка по ОПДУ с представители на Европейската комисия.  

 08.05.2018 г. – проведено Четвъртото заседание на постоянен подкомитет - Министерски съвет, зала на IV етаж 

 27.06.2018 г.– проведено Петото заседание на постоянен подкомитет - Министерски съвет, зала на IV етаж 

http://www.eufunds.bg/
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ГОДИШНИ СРЕЩИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА С ЕК 

 

 01.30.2018 г. – Първа среща за преглед на изпълнението с 12 участника, от които 2 представителя на ЕК 

 14.05.2018 г. – Втора среща за преглед на изпълнението с 16 участника, от които 2 представителя на ЕК 

 15.11.2018 г. – предстои Трета среща за преглед на изпълнението с представители на ЕК 

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГПД 2018 г. 

Във връзка с изпълняваните дейности по комуникация, заложени в Годишния план за действие за 2018 г., продължи изпълнението на 

договорите, като през отчетния период са произведени следните материали:  

- „А Дейта Про“ -  „Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОП „Добро управление“, 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. 

o Получава се ежедневен медиа мониторинг, месечни статистически обобщения и контент анализи на месечна и тримесечна и 

шестмесечна и годишна база 

-  „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.  

o 1000 бр. – химикалки; 537 бр. – флашки; 650 бр. – календари за 2019 г.; 100 бр. дървени пъзели; 100 бр. стикери; 100 бр. плакати; 

1 бр. плоскости за експо стена; 2 бр. рол банери 

- 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.; 

o 500 бр. – раници; 500 бр. –  текстилни торбички; 1420 бр. – тефтери; 1000 бр. – малки блокноти;  

 

Договорите ще бъдат успешно приключени в края на годината. 

 
 

 

 

 

 

 




