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Приложение  № 1 към Насоки за прилагане на Хартата на основните права на ЕС  

 

 

Етапи, органи и документи в процеса на програмиране, управление, наблюдение и контрол на средствата от ЕФРР, ЕСФ +, КФ, 
ЕФМДРА, ФУМ, ФВС и ИФПУГВП за програмен период 2021– 2027 г. и приложими права съгласно Хартата на основните права на ЕС 

Етап I - Подготовка на програмните документи 

Документи и свързаните с тях процедури  Органи, които следва да гарантират спазването 
на приложимите права от ХОП на ЕС 

Приложими права от ХОП на ЕС1 

 Подготовка на Споразумението за 

партньорство; 

 Подготовка на програмите; 

 Подготовка на правилата за организиране 

на партньорство и за дейността и 

функциите на работните групи за 

подготовка на СП/програмите; 

 Определяне на органите за управление, 

наблюдение и контрол; 

 Други приложими. 

- Централно координационно звено; 
- УО на програмите, съфинансирани от 8-те 

фонда в режим на споделено управление, 
съгласно на Общ регламент; 

- Други. 

 Право на образование (чл. 14) 
 Равенство пред закона (чл.20) 
 Недискриминация (чл.21) 
 Културно, религиозно и езиково 

многообразие (чл.22)  
 Равенство между жените и мъжете 

(чл.23) 
 Права на детето (чл. 24) 
 Интеграция на хората с увреждания 

(чл.26) 
 Право на собственост (чл.17) 

 Закрила на здравето (чл. 35) 
 Опазване на околната среда (чл.37) 
 Защита на личните данни (чл.8) 
 Право на убежище (чл.18) 

 
 

                                                           
1 Приложими права от Хартата на основните права на ЕС – примерен списък, който не е изчерпателен. За по-обстойна проверка следва да се пристъпи към 

проверка по Приложение № 2 към Насоки за прилагане на Хартата на основните права на ЕС 
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Етап II - Подготовка на системите за управление, наблюдение и контрол 

Документи и свързаните с тях процедури  Органи, които следва да гарантират спазването 
на приложимите права от ХОП на ЕС 

Приложими права от ХОП на ЕС1 

 Подготовка на нормативната уредба за 
управление на 8-те фонда в режим на 
споделено управление; 

 Разработване на описанието на системите 
за управление и контрол; 

 Подготовка на правилата за организиране 
дейността и функциите на комитетите за 
наблюдение на СП/програмите; 

 Подготовка на Процедурни наръчници, 
вътрешни правила и др. документи, 
свързани с организацията на работата; 

 Други приложими. 
 

- Централно координационно звено; 
- УО на програмите, съфинансирани от 8-те 

фонда в режим на споделено управление, 
съгласно Общия регламент; 

- Комитети за наблюдение на СП и 
програмите, съфинансирани от 8-те фонда в 
режим на споделено управление, съгласно 
на Общия регламент; 

- Други. 
 
 

 Право на ефективни правни средства 
за защита и на справедлив съдебен 
процес (чл. 47) 

 Защита на личните данни (чл. 8) 
 Зачитане на личния и семейния живот 

(чл. 7) 
 Право на собственост (чл.17) 
 Право на добра администрация (чл.41) 
 Недискриминация (чл.21) 
 Културно, религиозно и езиково 

многообразие (чл.22) 
 Равенство между жените и мъжете 

(чл.23) 
 Права на детето (чл. 24) 
 Интеграция на хората с увреждания 

(чл.26) 
 Равенство пред закона (чл.20) 
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Етап III- Изпълнение на програмите 

Документи и свързаните с тях процедури  Органи, които следва да гарантират спазването 
на приложимите права от ХОП на ЕС 

Приложими права от ХОП на ЕС1 

 Изменение на  СП/програмите; 

 Функции и документи, свързани с 
дейността на комитетите за наблюдение на 
СП/програмите; 

 Промяна в нормативната уредба за 
управление на 8-те фонда в режим на 
споделено управление; 

 Изменение на Процедурни наръчници, 
вътрешни правила и др.; 

 Документи и действия, произтичащи от 
изпълнението на програмите: 
- информиране на потенциалните 

бенефициенти относно възможностите 
за кандидатстване; 

- подготовка на критериите за подбор на 
операции;  

- подготовка, обществено обсъждане и 
публикуване на условията за 
кандидатстване и на покани за 
представяне на проектни предложения; 

- подбор и оценка на проектни 
предложения; 

- подписване на договори за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ; 

- проследяване на изпълнението; 
- проверка на исканията за плащане от 

бенефициентите; 

- Централно координационно звено; 
- УО на програмите, съфинансирани от 8те 

фонда в режим на споделено управление, 
съгласно Общия регламент; 

- Комитети за наблюдение на СП и 

програмите, съфинансирани от 8-те фонда в 

режим на споделено управление, съгласно 

Общия регламент за периода 2021-2027 г.; 

- Органът извършващ счетоводната функция 

по чл. 76 от Общия  регламент; 

- Одитен орган; 

- Други. 
 
 

 Защита на личните данни (чл. 8) 
 Недискриминация (чл.21) 
 Равенство между жените и мъжете 

(чл.23)  
 Интеграция на хората с увреждания 

(чл.26) 
 Интеграция на хората с увреждания 

(чл.26) 
 Равенство пред закона (чл.20) 
 Опазване на околната среда (чл.37) 
 Право на ефективни правни средства 

за защита и на справедлив съдебен 
процес (чл.47) 

 Справедливи условия на труд (чл. 31) 
 Правата на детето (чл.24) 
 Свобода на изразяване на мнение и 

свобода на информация (чл.11) 
 Свобода на събранията и сдруженията 

(чл.12) 
 Право на образование (чл.14) 
 Свобода на стопанската инициатива 

(чл.16)  
 Право на собственост (чл.17) 
 Защита в случай на принудително 

отвеждане, експулсиране и 
екстрадиране (чл.19) 

 Зачитане на личния и семейния живот 
(чл.7) 

 Право на убежище (чл.18) 
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- извършване на проверки на място; 
- делегиране на функции от 

управляващите органи;  
- контрол върху работата на междинните 

звена;  
- подготовка и изпращане на исканията 

за плащане;  
- подготовка и изпращане на подаването 

на данни, съгласно чл. 42 от РОР; 
- документи за оценки на програмите; 
- изготвяне на инструкции/насоки; 
- приемане на национални правила за 

допустимост по програмите; 
- документи, свързани с администриране 

и докладване  не нередности; 
- други; 

 Документи и действия, свързани с 
поддържане на информацията в  ИСУН; 

 Документи и действия, осъществявани от 
органа, извършващ счетоводната функция 
по чл. 76 от проекта на Общ регламент; 

 Документи и действия, осъществявани от 
одитния орган по програмите; 

 Други приложими. 

 

 


