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2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, 

ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 

 

2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за 

съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с 

финансовите данни и данните за показателите. 

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 беше одобрена от Комитета за 

наблюдение (КН) на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) на 27 ноември 2017 г. 

В последствие ИГРП 2018 е изменяна 3 пъти, поради необходимостта от включване на 

допълнителни процедури. 

Във финалния си вариант ИГРП 2018 г. съдържа 13 процедури по Приоритетни оси 1, 2, 3 и 4 на 

ОПДУ, както следва: 

 Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 

„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във 

връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни административни услуги“ по Приоритетна ос 1 (ПО 1) с бенефициент ДАЕУ 

и общ бюджет 7 000 000 лв. Процедурата е отворена за кандидатстване през м. август 

2018 г.; 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Надграждане и развитие на Държавен 

хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО 1 с бенефициент 

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и общ бюджет  от 53 550 000 лв. 

Процедурата е отворена за кандидатстване през м. август 2018 г.; 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Надграждане на основните системи на 

Агенция "Митници" по ПО 1 за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“ с 

бюджет 13 390 000 лв. и допустим кандидат Агенция „Митници“. Процедурата е 

отворена за кандидатстване през м. декември 2018 г., като крайният срок за 

кандидатстване е през 2019 г.; 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие и въвеждане на 

Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и 

предоставяне на електронни административни услуги“ по ПО 1 с бюджет 5 000 000 лв. и 

допустим кандидат Националния осигурителен институт. Процедурата е отворена за 

кандидатстване през м. декември 2018 г., като крайният срок за кандидатстване е през 

2019 г.; 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Създаване, надграждане и интеграция 

на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по 

предоставяне на административни и справочни услуги“ по ПО 1 с бюджет от 4 700 000 

лв. и допустим кандидат Националния център за информация и документация (НАЦИД). 

Процедурата е отворена за кандидатстване през м. ноември 2018 г. 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Повишаване на ефективността при 

транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и 

публична регулация“ по ПО 2 с бюджет 1 500 000 лв. и единствен допустим кандидат 

Народното събрание на Република България. Процедурата е отворена за кандидатстване 

в началото на м. август 2018 г.; 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Усъвършенстване на концесионната 

политика“ по ПО1 и ПО 2 с бюджет 3 000 000 лв. и единствен допустим кандидат 

Администрацията на Министерския съвет (дирекция „Икономическа и социална 
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политика“). Процедурата е отворена за кандидатстване в началото на м. август 2018 г.; 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Усъвършенстване на системите за 

финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ по 

ПО 2 с бюджет 550 000 лв. и единствен допустим кандидат Министерство на финансите. 

Процедурата е отворена за кандидатстване в началото на м. август 2018 г. Полученото 

проектно предложение по тази процедура е одобрено за финансиране през 2018 г. ; 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на аналитичния капацитет на 

Комисията за енергийно и водно регулиране” по ПО1 и ПО 2 с бюджет 1 300 000 лв. и 

единствен допустим кандидат Комисията за енергийно и водно регулиране. Процедурата 

е отворена за кандидатстване в началото на м. август 2018 г. 

 Процедура чрез подбор на проектни предложения „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство“ по ПО 2. Процедурата е с общ бюджет 10 000 000 лв. при максимален 

размер на БФП за отделен проект – 90 000 лв. Допустими кандидати по процедурата са 

юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представителни 

организации на работодателите и на работниците и служителите, както и 

мреци/коалиии/платформи на НПО/СИП. Процедурата е отворена за кандидатстване 

през м. юли 2018 г., като в рамките на срока за кандидатстване са подадени 211 проектни 

предложения. В резултат на извършената оценка са одобрени за финансиране 118 

проектни предложения на обща стойност 9 916 972,33 лв. 

 Процедура чрез подбор на проектни предложения „Граждански контрол върху 

реформата в съдебната система“ по ПО 3. Процедурата е открита на 27.02.2017 г. и е с 

три срока за кандидатстване. На 01 юли 2018 г. стартира вторият срок за подаване на 

проектни предложения. Общият размер на БФП по процедурата е 5 млн. лв., 2 млн. лв. от 

които за втория срок за кандидатстване. Допустими кандидати по процедурата са 

юридически лица с нестопанска цел в обществена полза и професионални организации 

работещи в системата на съдебната власт. В рамките на втория срок за кандидатстване 

по процедурата са получени 46 проектни предложения. Процесът по оценка приключи 

на 17 декември 2018 г., като за финансиране са одобрени 22 проектни предложения. 

 Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Осигуряване функционирането на 

националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

по ПО 4. Общият бюджет на процедурата е 11 000 000 лв. Допустими кандидати по тази 

процедура са 27-те общини, на чиято територия са административните центрове на 28-те 

области на територията на Република България. Процедурата е отворена за 

кандидатстване в края на м. октомври 2018 г. Към 31.12.2018 г. са подадени 11 проектни 

предложения; 

Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Техническа помощ за хоризонталните 

структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и 

одит на ЕСИФ през периода 2019-2021“ по ПО 4. Общият бюджет на процедурата е 46 300 000 

лв. Допустими кандидати по тази процедура са хоризонталните структури и звена, отговорни за 

управлението на средствата от ЕСИФ. Процедурата е отворена за кандидатстване в края на м. 

октомври 2018 г., като крайният срок за подаване на финансови планове (ФП) по процедурата е 

м. октомври 2021 г. Към 31.12.2018 г. са подадени 6 ФП; 

 

 



 

BG 6  BG 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 

 

3.1. Преглед на изпълнението 

ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови 

събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

1 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-

УПРАВЛЕНИЕ 

През 2018  в изпълнение по оста са 28 проекта, като 1 проект е приключил (НСИ-активи). 

Изпълнението  им е в различна фаза, като са отчетени следните резултати: 

• ДАЕУ извърши инвентаризация на ИКТ ресурсите на централните, областните и 

общинските администрации и разработи Регистър на ИКТ ресурсите; 

• АМС извърши инвентаризация на режимите, услугите и регистрите, участващи в 

административното обслужване и предприе действия за подобряване на законодателната 

уредба за ограничаване на административната тежест за гражданите и бизнеса; 

• АМС внедри в 50 администрации система за предоставяне интерфейс за служебен 

достъп към регистри присъединени към Regix; 

• АМС разработи и внедри Портал за отворени данни и Платформа за достъп до 

обществена информация; 

• разработени/надградени са 22 регистъра и 152 електронни услуги за предоставянето 

им в транзакционен режим на ниво III и IV(Агенция „Митници“, ДАЕУ, НАЦИД, АГКК); 

• АОП разработи ЦАИС „ЕОП“. 

От ключово значение е стартиралото изпълнение на договорите за надграждането и 

развитието на държавен хибриден частен облак и на хоризонталните и централни системи на 

електронното управление, с възложител ДАЕУ, което ще осигури подкрепа за развитие на 

ключовите системи на електронното управление. Констатираните трудности са свързани с 

късно стартиране изпълнение на дейностите поради  ненавременното обявяване на 

обществените поръчки, трудности от екипите при изготвянето на техническите задания и 

документацията, обжалване  при някои поръчки на решенията на възложителя, което доведе 

до удължаване на срока за изпълнението на проектите. Предприети са действия за укрепване 

на капацитета на бенефициентите и активно съдействие от страна на УО за подпомагане 

процеса по изпълнение на проектите. 

2 ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО 

УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА 

През 2018 в изпълнение по оста са 114 проекта (не се включват 7 прекратени през 2018 и в 

началото на 2019 г.), в т.ч. 53 по договори, сключени през декември. В края на годината 11 

проекта са приключили – ИПА (CAF), МОСВ, НСОРБ (обучения) и 8 проекта на централни 

администрации за специализирани обучения. Проектите, договорени в предходните години, 

са в активна фаза на изпълнение, след като необходимите обществени поръчки са открити, 

проведени и договорите с изпълнителите сключени. В резултат е налице съществен напредък 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови 

събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

по проектите: 

• на обучителните институции и някои централни администрации, по които към края на 

2018 над 27 000 служители са преминали общо над 40 000 обучения по различни 

приоритетни направления; 

• на ИПА, по който е въведен CAF в 48 централни, областни и общински 

администрации; 

• на АМС, по които активно се изпълняват конкретни мерки от СРДА като провеждане 

на функционални анализи на 5 хоризонтални политики; разработване на тестове за 

централизирания етап на конкурсите за държавни служители и платформа за провеждането 

му; надграждане с нови функционалности на портала за обществени консултации и 

актуализиране на стандартите за провеждането им, както и разширяване на 

инструментариума за партньорство между администрацията и обществото при 

формулирането и изпълнението на политики и отделни инициативи; пилотно въвеждане на 

звена за споделени услуги в МЗ и БАБХ; разработване на методика за извършване на 

мониторинг и оценка на политики; 

• на АОП, по който се извършва цялостна оценка на системата на обществените 

поръчки; 

• на НСИ, по който се изгражда информационна система за мониторинг на европейски 

и национални стратегии и регионална политика.  

Проектите се очаква да приключат в договорения срок. 

3 ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА 

СИСТЕМА 

В изпълнение по оста са 31 проекта (органи на изпълнителната/съдебната власт и НПО). 9 

проекта са приключили изпълнението си (по 1 на ПРБ и на МП и 7 на НПО), а именно:  

• ПРБ надгради УИС-2 и ЕИСПП и внедри е-услуги;  

• МП разработи модел за провеждане на стажове и придобиване на юридическа 

правоспособност и закупи и внедри система за електронно наблюдение на правонарушители;  

• ИВСС утвърди вътрешни правила за извършване на проверки за почтеност и проверка 

на имуществените декларации на магистрати;  

• Проектите на НИП за повишаване квалификацията на магистратите и съдебните 

служители се изпълняват активно (до сега са обучени близо 5 000 лица, преминали над 9 000 

обучения по различни теми);  

• ВСС въведе стандарт за условията на труд в съдилища и прокуратури. По проектите 

на ВСС бе постигнат задоволителен напредък по възлагане част от дейностите, но 

същинското изпълнение и отчитане на резултатите предстои;  
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови 

събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

• Приключиха част от проектите на НПО (първи срок) – 7 бр., по които се извършиха 

анализи и оценки на различни сфери от съдебната система;  

• 53 анализи/оценки са свързани с дейността на съдебната система. 

Основен проблем по изпълнението на всички проекти на конкретни институционални 

бенефициенти през 2018 г, както и през 2017 г., бе спазването на графика за стартиране 

изпълнението на дейностите, и прогнозните дати за обявяване на обществени поръчки.В края 

на 2018 г. са проведени и сключени договори с изпълнители по по-голяма част от проектите, 

като за някои предстоят процедури и през следващата година. В тази връзка, по-голямата 

част от проектите, сключени през 2016 и 2017 г. са удължени до края на 2019 г. и 2020 г. 

4 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ 

В изпълнение са 27 проекта по процедура „Осигуряване функционирането на националната 

мрежа от областни информационни центрове“ (ОИЦ) с бенефициенти общините, на чиято 

територия са административните центрове на 27-те области на територията на Република 

България, 11 финансови плана по процедура „Техническа помощ за хоризонталните 

структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране 

и одит на ЕСИФ” и един проект по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на 

общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ с 

бенефициент Национално сдружение на общините в Република България. 

Към момента не са констатирани съществени проблеми в изпълнението на ПО 4. 

5 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ В изпълнение са два финансови плана по процедура BG05SFOP001-5.001 „Техническа 

помощ за ОПДУ“ – „Техническа помощ по ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, 

контрол, информация и комуникация“ и „Оценки и анализи по ОПДУ“. Изпълняваните от 

УО на ОПДУ финансови планове обезпечават цялата дейност на Управляващия орган чрез 

осигуряване на средства за възнаграждения и обучения на служителите, обезпечаване 

работата на Комитета за наблюдение, извършване на дейности по информация и 

комуникация, провеждане на информационни дни за бенефициенти, извършване на оценки 

по програмата. 

Към момента не са констатирани съществени проблеми в изпълнението на ПО 5. 
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3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)  

 

Приоритетни оси, различни от техническа помощ 

 
Приоритетна ос 1 - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 2А : Общи показатели за резултатите за ЕСФ (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет и по категория регион). Данните за 

всички общи показатели за резултатите по ЕСФ (със и без целева стойност) се отчитат с разпределение по пол. По приоритетната ос за 

техническа помощ се отчитат само тези общи показатели, за които е определена целева стойност - 1 / 11i 
 

ID Показател Категория 

региони 

Общ показател за изпълнението, използван 

като основа за определяне на целеви 

стойности 

Мерна единица за 

базовата и целевата 

стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Кумулативна 

стойност 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

     Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Мъже Жени 

CR01 неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 участници, които при напускане на операцията получават квалификация По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, 

ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, включително като 

самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като 

самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е 

по-добро 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат 

работа, включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията 

имат работа, включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

CR01 неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 участници, които при напускане на операцията получават квалификация По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приоритетна ос 1 - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

1.1. Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ и ИМЗ 

 
ID Показател Категория 

региони 

Мерна единица за 

показателя 

Показател за изпълнението, използван като 

основа за определяне на целеви стойности 

Мерна единица за 

базовата и целевата 

стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

            Кумулативна Общо за годината Качествена 

      Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R1-

1 Брой внедрени услуги от типа "епизоди от живота" и "бизнес събития" 

По-слабо 

развити региони 

Брой (Брой)   Брой 10,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

R1-
2 

Брой стандартизирани общински услуги, въведени във всички общински администрации По-слабо 
развити региони 

Брой (Брой)   Брой 47,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

R1-
3 

Брой на подкрепени  приоритетни електронизирани услуги, включително 
вътрешноадминистративни,  на ниво транзакция и/или разплащане, базирани на държавния ХЧО, 

използвани над 5 000 пъти годишно 

По-слабо 
развити региони 

Брой (Брой)   Брой 418,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

R1-

4 

Функционираща  електронна тръжна система (e-procurement) По-слабо 

развити региони 

 (Да/Не)    Да            0 

R1-

5 

Функционираща НЗИС По-слабо 

развити региони 

 (Да/Не)    Да            0 

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R1-

1 Брой внедрени услуги от типа "епизоди от живота" и "бизнес събития" 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R1-

2 

Брой стандартизирани общински услуги, въведени във всички общински администрации По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R1-

3 

Брой на подкрепени  приоритетни електронизирани услуги, включително вътрешноадминистративни,  на ниво транзакция и/или разплащане, базирани на държавния ХЧО, използвани 

над 5 000 пъти годишно 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R1-

4 

Функционираща  електронна тръжна система (e-procurement) По-слабо развити 

региони 

      0       0 

R1-

5 

Функционираща НЗИС По-слабо развити 

региони 

      0       0 

 
ID Показател Категория региони 2015 2014 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R1-

1 Брой внедрени услуги от типа "епизоди от живота" и "бизнес събития" 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R1-
2 

Брой стандартизирани общински услуги, въведени във всички общински администрации По-слабо развити 
региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R1-
3 

Брой на подкрепени  приоритетни електронизирани услуги, включително вътрешноадминистративни,  на ниво транзакция и/или разплащане, базирани на държавния ХЧО, използвани 
над 5 000 пъти годишно 

По-слабо развити 
региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R1-

4 

Функционираща  електронна тръжна система (e-procurement) По-слабо развити 

региони 

      0       0 

R1-

5 

Функционираща НЗИС По-слабо развити 

региони 

      0       0 
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Приоритетна ос 1 - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 4А : Общи показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 1 / 11i 

 
ID Показател Категория региони Целева стойност 

(2023 г.) 

Кумулативна 

стойност 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити 

региони 
   1,00      0,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити 

региони 
   0,00      0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити 

региони 
   28,00      4,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили 

подкрепа 

По-слабо развити 

региони 
   0,00      0,00   

 Общ брой на участниците     0,00      0,00   

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити региони 1,00   0,00   0,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити региони 0,00   0,00   0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити региони 20,00   4,00   0,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили подкрепа По-слабо развити региони 0,00   0,00   0,00   

 Общ брой на участниците  0,00   0,00   0,00   

 
ID Показател Категория региони 2014 

   Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити региони 0,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити региони 0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити региони 0,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили подкрепа По-слабо развити региони 0,00   

 Общ брой на участниците  0,00   
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Приоритетна ос 1 - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 4Б: Специфични за програмата показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 1 

 
ID Показател Категория региони Мерна единица Целева стойност (2023 г.) Кумулативна стойност Съотношение на постиженията 2018 

    Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O1-3 Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване По-слабо развити региони Брой 103,00   50,00 0,00 0,00 0,49   50,00   

O1-6 Проекти за развитие на държавен ХЧО По-слабо развити региони Брой 4,00   1,00 0,00 0,00 0,25   1,00   

O1-7 Брой подкрепени регистри По-слабо развити региони Брой 100,00   22,00 0,00 0,00 0,22   22,00   

O1-9 Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.) По-слабо развити региони Брой 15,00   1,00 0,00 0,00 0,07   1,00   

О1-1 Брой подкрепени административни режими прегледани за опростяване По-слабо развити региони Брой 700,00   1 085,00 0,00 0,00 1,55   1 085,00   

О1-2 Брой нормативни актове, за които са извършени  оценки на въздействието По-слабо развити региони Брой 65,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

О1-4 Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране По-слабо развити региони Брой 20,00   17,00 0,00 0,00 0,85   17,00   

О1-5 Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки По-слабо развити региони Брой 15,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

О1-8 Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим По-слабо развити региони Брой 850,00   152,00 0,00 0,00 0,18   152,00   

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O1-3 Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1-6 Проекти за развитие на държавен ХЧО По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1-7 Брой подкрепени регистри По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1-9 Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О1-1 Брой подкрепени административни режими прегледани за опростяване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О1-2 Брой нормативни актове, за които са извършени  оценки на въздействието По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О1-4 Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О1-5 Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О1-8 Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приоритетна ос 2 - ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 2А : Общи показатели за резултатите за ЕСФ (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет и по категория регион). Данните за 

всички общи показатели за резултатите по ЕСФ (със и без целева стойност) се отчитат с разпределение по пол. По приоритетната ос за 

техническа помощ се отчитат само тези общи показатели, за които е определена целева стойност - 2 / 11i 
 

ID Показател Категория 

региони 

Общ показател за изпълнението, 

използван като основа за определяне на 

целеви стойности 

Мерна единица за 

базовата и целевата 

стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Кумулативна стойност Съотношение на 

постиженията 

2018 

     Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Мъже Жени 

CR01 неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 участници, които при напускане на операцията получават квалификация По-слабо 

развити региони 

      4 291,00 1 036,00 3 255,00    1 036,00 3 255,00 

CR04 участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети 

лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят 

работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително 

като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на 

операцията е по-добро 

По-слабо 

развити региони 

      2 758,00 673,00 2 085,00    673,00 2 085,00 

CR08 участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията 

имат работа, включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на 

операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

CR01 неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 участници, които при напускане на операцията получават квалификация По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приоритетна ос 2 - ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

1.2. Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ и ИМЗ 

 
ID Показател Категория 

региони 

Мерна единица за 

показателя 

Показател за изпълнението, използван като основа 

за определяне на целеви стойности 

Мерна единица за базовата и 

целевата стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

            Кумулативна Общо за годината Качествена 

      Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R2-

1 

Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно 

развитие и управление ориентирано към резултатите 

По-слабо развити 

региони 

Брой (брой)   Брой 400,00   0,12   46,00 0,00 0,00 46,00    

R2-

2 

Служители от администрацията, успешно преминали обучения с 

получаване на сертификат 

По-слабо развити 

региони 

Съотношение (%)   Съотношение 85,00%      99,00% % % 99,00% % %  

R2-

3 

Брой подкрепени администрации въвели механизми за управление на 

кариерата 

По-слабо развити 

региони 

Брой (Брой)   Брой 50,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

R2-

4 

Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, 

осъществяване и мониторинг на политики 

По-слабо развити 

региони 

Брой (Брой)   Брой 400,00   0,01   4,00 0,00 0,00 4,00    

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R2-1 Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R2-2 Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат По-слабо развити региони 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  

R2-3 Брой подкрепени администрации въвели механизми за управление на кариерата По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R2-4 Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Показател Категория региони 2015 2014 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R2-1 Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R2-2 Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат По-слабо развити региони 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

R2-3 Брой подкрепени администрации въвели механизми за управление на кариерата По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R2-4 Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Приоритетна ос 2 - ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 4А : Общи показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 2 / 11i 

 
ID Показател Категория 

региони 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Кумулативна стойност Съотношение на 

постиженията 

2018 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити 

региони 
   27 837,00 10 537,00 17 300,00    23 016,00 9 228,00 13 788,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити 

региони 
   377,00 190,00 187,00    333,00 176,00 157,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити 

региони 
   4 843,00 1 480,00 3 363,00    4 157,00 1 287,00 2 870,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или 

обучение 

По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити 

региони 
   3 729,00 2 092,00 1 637,00    3 590,00 2 070,00 1 520,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити 

региони 
   24 108,00 8 445,00 15 663,00    19 426,00 7 158,00 12 268,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити 

региони 
   218,00 116,00 102,00    182,00 102,00 80,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити 

региони 
   333,00 148,00 185,00    307,00 139,00 168,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити 

региони 
   30,00 22,00 8,00    30,00 22,00 8,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити 

региони 
   2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити 

региони 
350,00 0,00 0,00 51,00   0,15   48,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити 

региони 
   0,00      0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити 

региони 
   29,00      13,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), 

получили подкрепа 

По-слабо развити 

региони 
   0,00      0,00   

 Общ брой на участниците     27 837,00      23 016,00   

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити региони 4 801,00 1 302,00 3 499,00 20,00 7,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити региони 40,00 14,00 26,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити региони 686,00 193,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити региони 139,00 22,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити региони 4 662,00 1 280,00 3 382,00 20,00 7,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити региони 36,00 14,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити региони 26,00 9,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити региони 2,00   1,00   0,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити региони 0,00   0,00   0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити региони 6,00   10,00   0,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили подкрепа По-слабо развити региони 0,00   0,00   0,00   

 Общ брой на участниците  4 801,00   20,00   0,00   

 
ID Показател Категория региони 2014 

   Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити региони 0,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити региони 0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити региони 0,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили подкрепа По-слабо развити региони 0,00   

 Общ брой на участниците  0,00   
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Приоритетна ос 2 - ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 4Б: Специфични за програмата показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 2 

 
ID Показател Категория региони Мерна единица Целева стойност (2023 г.) Кумулативна стойност Съотношение на постиженията 2018 

    Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O2-1 Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството По-слабо развити региони Брой 144,00   48,00 0,00 0,00 0,33   32,00   

O2-2 Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики По-слабо развити региони Брой 10,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

O2-3 Партньорски проекти за разработване и/ или реализация на ключови политики и законодателство По-слабо развити региони Брой 34,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

O2-4 Брой администрации, подкрепени за въвеждане на наставнически, менторски и коучинг програми за служителите По-слабо развити региони Брой 50,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

O2-5 Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията По-слабо развити региони Брой 100,00   76,00 0,00 0,00 0,76   59,00   

O2-6 Обучени служители от администрацията По-слабо развити региони Брой 175 000,00 75 000,00 100 000,00 42 773,00 14 638,00 28 135,00 0,24 0,20 0,28 36 517,00 12 940,00 23 577,00 

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O2-1 Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството По-слабо развити региони 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2-2 Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2-3 Партньорски проекти за разработване и/ или реализация на ключови политики и законодателство По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2-4 Брой администрации, подкрепени за въвеждане на наставнически, менторски и коучинг програми за служителите По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2-5 Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията По-слабо развити региони 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2-6 Обучени служители от администрацията По-слабо развити региони 6 236,00 1 691,00 4 545,00 20,00 7,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приоритетна ос 3 - ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 2А : Общи показатели за резултатите за ЕСФ (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет и по категория регион). Данните за 

всички общи показатели за резултатите по ЕСФ (със и без целева стойност) се отчитат с разпределение по пол. По приоритетната ос за 

техническа помощ се отчитат само тези общи показатели, за които е определена целева стойност - 3 / 11i 
 

ID Показател Категория 

региони 

Общ показател за изпълнението, използван 

като основа за определяне на целеви 

стойности 

Мерна единица за 

базовата и целевата 

стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Кумулативна 

стойност 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

     Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Мъже Жени 

CR01 неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 участници, които при напускане на операцията получават квалификация По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят 

работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително 

като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията 

е по-добро 

По-слабо 

развити региони 

      1 040,00 260,00 780,00    260,00 780,00 

CR08 участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат 

работа, включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията 

имат работа, включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо 

развити региони 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

CR01 неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 участници, които при напускане на операцията получават квалификация По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като  самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приоритетна ос 3 - ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

1.3. Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ и ИМЗ 

 
ID Показател Категория 

региони 

Мерна единица за 

показателя 

Показател за изпълнението, използван като 

основа за определяне на целеви стойности 

Мерна единица за базовата 

и целевата стойност 

Целева стойност (2023 г.) Съотношение на 

постиженията 

2018 

            Кумулативна Общо за годината Качествена 

      Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R3-

1 

Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за 

модернизация на съдебната власт 

По-слабо развити 

региони 

Брой (Брой)   Брой 43,00   0,14   6,00 0,00 0,00 3,00    

R3-

2 

Брой на делата, водени по електронен път По-слабо развити 

региони 

Брой (Брой)   Брой 250 000,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

R3-

3 

Магистрати, съдебни служители и служители на и разследващите органи по 

НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат 

По-слабо развити 

региони 

Брой (Брой)   Брой 29 101,00   0,32   9 362,00 0,00 0,00 3 376,00    

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R3-1 Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт По-слабо развити региони 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R3-2 Брой на делата, водени по електронен път По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R3-3 Магистрати, съдебни служители и служители на и разследващите органи по НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат По-слабо развити региони 5 986,00 0,00 0,00 5 419,00 0,00 0,00  567,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00  

 
ID Показател Категория региони 2015 2014 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R3-1 Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R3-2 Брой на делата, водени по електронен път По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R3-3 Магистрати, съдебни служители и служители на и разследващите органи по НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Приоритетна ос 3 - ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 4А : Общи показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 3 / 11i 

 
ID Показател Категория региони Целева стойност 

(2023 г.) 

Кумулативна стойност Съотношение на 

постиженията 

2018 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити 

региони 
   4 997,00 1 308,00 3 689,00    1 059,00 238,00 821,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити 

региони 
   37,00 9,00 28,00    9,00 2,00 7,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити 

региони 
   840,00 245,00 595,00    147,00 34,00 113,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити 

региони 
   3,00 2,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити 

региони 
   629,00 70,00 559,00    101,00 11,00 90,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити 

региони 
   4 365,00 1 236,00 3 129,00    958,00 227,00 731,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити 

региони 
   60,00 23,00 37,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити 

региони 
   61,00 18,00 43,00    3,00 0,00 3,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити 

региони 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити 

региони 
   85,00 21,00 64,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити 

региони 
50,00 0,00 0,00 6,00   0,12   4,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити 

региони 
   0,00      0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити 

региони 
   22,00      0,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), 

получили подкрепа 

По-слабо развити 

региони 
   0,00      0,00   

 Общ брой на участниците     4 997,00      1 059,00   

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити региони 3 402,00 899,00 2 503,00 536,00 171,00 365,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити региони 28,00 7,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити региони 624,00 183,00 441,00 69,00 28,00 41,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити региони 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити региони 474,00 51,00 423,00 54,00 8,00 46,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити региони 2 925,00 846,00 2 079,00 482,00 163,00 319,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити региони 49,00 21,00 28,00 11,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити региони 54,00 17,00 37,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 85,00 21,00 64,00 0,00 0,00 0,00 
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CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити региони 2,00   0,00   0,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити региони 0,00   0,00   0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити региони 17,00   5,00   0,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили подкрепа По-слабо развити региони 0,00   0,00   0,00   

 Общ брой на участниците  3 402,00   536,00   0,00   

 
ID Показател Категория региони 2014 

   Общо Мъже Жени 

CO01 безработни, включително трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO02 трайно безработни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO03 неактивни По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO04 неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO05 заети, включително самостоятелно заети По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO06 на възраст под 25 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO07 на възраст над 54 години По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO08 на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO09 с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO10 със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO11 с висше образование (ISCED 5 до 8) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO15 мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO16 участници с увреждания По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO17 други в неравностойно положение По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO18 бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO19 от селски райони По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 

CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации По-слабо развити региони 0,00   

CO21 брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта По-слабо развити региони 0,00   

CO22 брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище По-слабо развити региони 0,00   

CO23 брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили подкрепа По-слабо развити региони 0,00   

 Общ брой на участниците  0,00   
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Приоритетна ос 3 - ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА 

Инвестиционен 

приоритет 

11i - 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 

 

Таблица 4Б: Специфични за програмата показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 3 

 
ID Показател Категория региони Мерна единица Целева стойност (2023 г.) Кумулативна стойност Съотношение на постиженията 2018 

    Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O3-1 Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система По-слабо развити региони Брой 50,00   66,00 0,00 0,00 1,32   53,00   

O3-2 Проекти за реализиране на съвместни действия По-слабо развити региони Брой 7,00   3,00 0,00 0,00 0,43   0,00   

O3-3 Органи на съдебната власт подкрепени за въвеждане на    програмно бюджетиране По-слабо развити региони Брой 180,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

O3-4 Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове По-слабо развити региони Брой 5,00   2,00 0,00 0,00 0,40   1,00   

O3-5 Брой институции, на които е извършен одит на ИТ и комуникационната инфраструктура По-слабо развити региони Брой 180,00   385,00 0,00 0,00 2,14   0,00   

O3-6 Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт По-слабо развити региони Брой 5,00   4,00 0,00 0,00 0,80   4,00   

O3-7 Разработена ЕИСС По-слабо развити региони Брой 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

O3-8 Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК По-слабо развити региони Брой 25 000,00   9 572,00 0,00 0,00 0,38   3 406,00   

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O3-1 Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система По-слабо развити региони 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O3-2 Проекти за реализиране на съвместни действия По-слабо развити региони 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O3-3 Органи на съдебната власт подкрепени за въвеждане на    програмно бюджетиране По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O3-4 Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове По-слабо развити региони 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O3-5 Брой институции, на които е извършен одит на ИТ и комуникационната инфраструктура По-слабо развити региони 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O3-6 Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O3-7 Разработена ЕИСС По-слабо развити региони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O3-8 Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК По-слабо развити региони 5 599,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приоритетни оси за техническа помощ 

 
Приоритетна ос 4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ 

 

Таблица 4А : Общи показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 4 

 
ID Показател Категория региони Целева стойност (2023 г.) Кумулативна стойност Съотношение на постиженията 2018 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

 
ID Показател Категория региони 2014 

   Общо Мъже Жени 
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Приоритетна ос 4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ 

 

Таблица 4Б: Специфични за програмата показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 4 

 
ID Показател Категория региони Мерна единица Целева стойност (2023 г.) Кумулативна стойност Съотношение на постиженията 2018 

    Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O4-1 Обучени служители  Брой 2 600,00   1 871,00 0,00 0,00 0,72   520,00   

O4-2 Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.)  Брой 60,00   241,00 0,00 0,00 4,02   97,00   

O4-3 Брой публични информационни събития  Брой 90,00   2 017,00 0,00 0,00 22,41   505,00   

О4-4 Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ  Брой 250,00   344,00 0,00 0,00 1,38   6,00   

О4-5 Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест  Брой 7,00   2,00 0,00 0,00 0,29   2,00   

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O4-1 Обучени служители  1 037,00 0,00 0,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O4-2 Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.)  97,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O4-3 Брой публични информационни събития  790,00 0,00 0,00 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О4-4 Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ  18,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О4-5 Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приоритетна ос 4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ 

Специфична цел 1 - Подкрепа на хоризонталните структури, отговорни за управлението и изпълнението на ЕСИФ 

 

Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ и ИМЗ - 4 / 1 

 
ID Показател Категория 

региони 

Мерна единица за 

показателя 

Показател за изпълнението, използван като основа за определяне 

на целеви стойности 

Мерна единица за базовата и целевата 

стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

            Кумулативна Общо за годината Качествена 

      Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-

2 

Удовлетвореност на участниците от 

проведеното обучение 

 Съотношение (%)   Съотношение 85,00%      95,00% % % 95,00% % %  

R4-

1 

Текучество на персонала на бенефициентите за 

година 

 Съотношение (%)   Съотношение 5,00%      2,68% % % 2,68% % %  

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-2 Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение  95,34% % % 95,20% % %  95,77% 0,00% 0,00% 95,77% % %  

R4-1 Текучество на персонала на бенефициентите за година  3,86% % % 3,86% % %  6,57% 0,00% 0,00% 6,57% % %  

 
ID Показател Категория региони 2015 2014 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-2 Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

R4-1 Текучество на персонала на бенефициентите за година  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Приоритетна ос 4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ 

Специфична цел 2 - Осигуряване на ефективно функциониране на ИСУН 2020 

 

Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ и ИМЗ - 4 / 2 

 
ID Показател Категория 

региони 

Мерна единица за 

показателя 

Показател за изпълнението, използван като основа за определяне на 

целеви стойности 

Мерна единица за базовата и целевата 

стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

            Кумулативна Общо за годината Качествена 

      Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-

3 

Удовлетвореност на потребителите на 

ИСУН 

 Съотношение (%)   Съотношение 83,00%      87,33% % % 87,33% % %  

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-3 Удовлетвореност на потребителите на ИСУН  87,04% % % 87,96% % %  84,17% 0,00% 0,00% 84,17% % %  

 
ID Показател Категория региони 2015 2014 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-3 Удовлетвореност на потребителите на ИСУН  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Приоритетна ос 4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ 

Специфична 

цел 

3 - Подобряване на информираността на обществото за възможностите и резултатите от ЕСИФ в България, както и подобряване капацитета на 

бенефициентите 

 

Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ и ИМЗ - 4 / 3 

 
ID Показател Категория 

региони 

Мерна единица за 

показателя 

Показател за изпълнението, използван като основа за 

определяне на целеви стойности 

Мерна единица за базовата и 

целевата стойност 

Целева стойност 

(2023 г.) 

Съотношение на 

постиженията 

2018 

            Кумулативна Общо за годината Качествена 

      Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-

4 

Дял на населението на 15+, които са информирани относно 

кохезионната политика на ЕС 

 Съотношение (%)   Съотношение 70,00%      0,00% % % 0,00% % %  

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-4 Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Показател Категория региони 2015 2014 

   Кумулативна Общо за годината Качествена Кумулативна Общо за годината Качествена 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

R4-4 Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Приоритетна ос 5 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

 

Таблица 4А : Общи показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 5 

 
ID Показател Категория региони Целева стойност (2023 г.) Кумулативна стойност Съотношение на постиженията 2018 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

 
ID Показател Категория региони 2014 

   Общо Мъже Жени 
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Приоритетна ос 5 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

 

Таблица 4Б: Специфични за програмата показатели за изпълнението за ЕСФ и ИМЗ - 5 

 
ID Показател Категория региони Мерна единица Целева стойност (2023 г.) Кумулативна стойност Съотношение на постиженията 2018 

    Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O5-1 Обучени служители на УО и членове на КН  Брой 2 400,00   647,00 0,00 0,00 0,27   73,00   

O5-2 Проведени заседания на КН  Брой 20,00   12,00 0,00 0,00 0,60   7,00   

O5-3 Извършени оценки на ОПДУ, приоритети, процедури и пр.  Брой 10,00   2,00 0,00 0,00 0,20   1,00   

O5-4 Аанализи, проучвания, доклади и др. подпомагащи изпълнението на ОПДУ и подготовката за следващия програмен период  Брой 5,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

O5-5 Изработени информационни материали по вид (печатни, електронни и аудиовизуални)  Брой 15,00   19,00 0,00 0,00 1,27   0,00   

O5-6 Брой публични информационни събития  Брой 150,00   79,00 0,00 0,00 0,53   12,00   

O5-7 Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ  Брой 59,00   56,00 0,00 0,00 0,95   0,00   

 
ID Показател Категория региони 2017 2016 2015 2014 

   Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

O5-1 Обучени служители на УО и членове на КН  286,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O5-2 Проведени заседания на КН  2,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O5-3 Извършени оценки на ОПДУ, приоритети, процедури и пр.  0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O5-4 Аанализи, проучвания, доклади и др. подпомагащи изпълнението на ОПДУ и подготовката за следващия програмен период  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O5-5 Изработени информационни материали по вид (печатни, електронни и аудиовизуални)  10,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O5-6 Брой публични информационни събития  40,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O5-7 Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ  0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението 

 
Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион 2018 Общо, 

кумулативно 

2018 Мъже, 

кумулативно 

2018 Жени, 

кумулативно 

2018 Общо за 

годината 

2018 Общо за 

годината, мъже 

2018 Общо за 

годината, жени 

1 F F-1 Сертифицирани средства EUR Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

21 026 040,99      

1 O O1-3 Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно 

административно обслужване 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

50,00 0,00 0,00 50,00   

1 O O1-7 Брой подкрепени регистри Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

22,00 0,00 0,00 22,00   

1 O О1-4 Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

17,00 0,00 0,00 17,00   

1 O О1-8 Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в 

транзакционен режим 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

152,00 0,00 0,00 152,00   

2 O CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални 

партньори или неправителствени организации 

Number Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

51,00   48,00   

2 F F-2 Сертифицирани средства EUR Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

9 093 916,99      

2 O O2-1 Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за 

управление на качеството 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

48,00 0,00 0,00 32,00   

2 O O2-5 Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за 

администрацията 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

76,00 0,00 0,00 59,00   

2 O O2-6 Обучени служители от администрацията Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

42 773,00 14 638,00 28 135,00 36 517,00 12 940,00 23 577,00 

2 R R2-2 Служители от администрацията, успешно преминали обучения с 

получаване на сертификат 

% Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

99,00   99,00   

3 F F-3 Сертифицирани средства EUR Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

5 068 135,55      

3 O O3-1 Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, 

свързани с дейността на съдебната система 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

66,00 0,00 0,00 53,00   

3 O O3-6 Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

4,00 0,00 0,00 4,00   

3 O O3-8 Обучени магистрати, съдебни служители, служители на 

разследващи органи съгласно НПК 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

9 572,00 0,00 0,00 3 406,00   

 
Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион 2017 Общо, 

кумулативно 

2016 Общо, 

кумулативно 

2015 Общо, 

кумулативно 

Забележки 

1 F F-1 Сертифицирани средства EUR Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

1 290 891,80    

1 O O1-3 Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00  

1 O O1-7 Брой подкрепени регистри Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00  

1 O О1-4 Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00  

1 O О1-8 Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00  

2 O CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или 

неправителствени организации 

Number Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

3,00 1,00 0,00  

2 F F-2 Сертифицирани средства EUR Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

1 003 228,27    

2 O O2-1 Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

16,00 0,00 0,00  

2 O O2-5 Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

17,00 0,00 0,00  

2 O O2-6 Обучени служители от администрацията Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

6 256,00 20,00 0,00  

2 R R2-2 Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на 

сертификат 

% Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

100,00 100,00 0,00  

3 F F-3 Сертифицирани средства EUR Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

344 764,16    

3 O O3-1 Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с 

дейността на съдебната система 

Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

13,00 0,00 0,00  

3 O O3-6 Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт Брой Европейски социален фонд По-слабо развити 0,00 0,00 0,00  
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Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион 2017 Общо, 

кумулативно 

2016 Общо, 

кумулативно 

2015 Общо, 

кумулативно 

Забележки 

(ЕСФ) региони 

3 O O3-8 Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно 

НПК 

Брой Европейски социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

6 166,00 567,00 0,00  

 
Приоритетна ос Вид показател Ид. № Показател Мерна единица Фонд Категория регион 2014 Общо, кумулативно 

1 F F-1 Сертифицирани средства EUR Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони  

1 O O1-3 Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

1 O O1-7 Брой подкрепени регистри Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

1 O О1-4 Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

1 O О1-8 Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

2 O CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации Number Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

2 F F-2 Сертифицирани средства EUR Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони  

2 O O2-1 Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

2 O O2-5 Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

2 O O2-6 Обучени служители от администрацията Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

2 R R2-2 Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат % Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

3 F F-3 Сертифицирани средства EUR Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони  

3 O O3-1 Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

3 O O3-6 Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

3 O O3-8 Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК Брой Европейски социален фонд (ЕСФ) По-слабо развити региони 0,00 

 
 

Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион Етапна цел за 

2018 г. – общо 

Етапна цел за 

2018 г. – мъже 

Етапна цел за 

2018 г. – жени 

Крайна цел (2023 г.) 

– общо 

Крайна цел 

(2023 г.) – мъже 

Крайна цел 

(2023 г.) – жени 

1 F F-1 Сертифицирани средства EUR Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

19 878 538,42   138 970 124,00   

1 O O1-3 Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно 

административно обслужване 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

28   103,00   

1 O O1-7 Брой подкрепени регистри Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

20   100,00   

1 O О1-4 Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

5   20,00   

1 O О1-8 Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в 

транзакционен режим 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

150   850,00   

2 O CO20 брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални 

партньори или неправителствени организации 

Number Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

50   350,00   

2 F F-2 Сертифицирани средства EUR Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

10 932 200,67   76 361 177,00   

2 O O2-1 Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за 

управление на качеството 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

48   144,00   

2 O O2-5 Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за 

администрацията 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

20   100,00   

2 O O2-6 Обучени служители от администрацията Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

30000 12840 17160 175 000,00 75 000,00 100 000,00 

2 R R2-2 Служители от администрацията, успешно преминали обучения с 

получаване на сертификат 

% Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

82%   85,00   

3 F F-3 Сертифицирани средства EUR Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

5 108 990,53   35 524 118,00   

3 O O3-1 Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, 

свързани с дейността на съдебната система 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

20   50,00   

3 O O3-6 Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

1   5,00   

3 O O3-8 Обучени магистрати, съдебни служители, служители на 

разследващи органи съгласно НПК 

Брой Европейски социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо развити 

региони 

4000   25 000,00   



 

BG 34  BG 

3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

 

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма 

 

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на 

финансови данни]) 

 
Приоритетна 

ос 

Фонд Категория 

региони 

Основа за 

изчисляване 

Общо за 

фонда 

Процент на 

съфинансиране 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Дял от общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, 

покрит с 

избраните 

операции 

Допустими 

публични 

разходи за 

операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите 

разходи, 

декларирани от 

бенефициерите 

пред 

управляващия 

орган. 

Дял от общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, покрит с 

допустимите 

разходи, 

декларирани от 

бенефициерите 

Брой на 

избраните 

операции 

Общ размер на 

допустимите 

разходи, извършени 

и платени от 

бенефициерите до 

31.12.2018 г. и 

сертифицирани 

пред Комисията 

1 Европейски 

социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 138 970 124,00 85,00% 83 512 684,34 60,09% 83 512 684,34 21 644 217,95 15,57% 28 21 026 040,99 

2 Европейски 

социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 76 361 177,00 85,00% 24 055 032,82 31,50% 24 055 032,82 7 279 740,33 9,53% 121 9 093 916,99 

3 Европейски 

социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 35 524 118,00 85,00% 15 138 079,59 42,61% 15 138 079,59 3 563 115,54 10,03% 33 5 068 135,55 

4 Европейски 

социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 71 129 480,00 85,00% 31 508 585,52 44,30% 31 508 585,52 18 628 397,77 26,19% 40  

5 Европейски 

социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 12 170 000,00 85,00% 11 626 174,39 95,53% 11 626 174,39 3 966 466,35 32,59% 3  

Общо Европейски 

социален 

фонд (ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

 334 154 899,00 85,00% 165 840 556,66 49,63% 165 840 556,66 55 081 937,94 16,48% 225 35 188 093,53 

Общ брой    334 154 899,00 85,00% 165 840 556,66 49,63% 165 840 556,66 55 081 937,94 16,48% 225 35 188 093,53 

 

 



 

BG 35  BG 

Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния 

фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013) 

 
Приоритетна 

ос 

Характеристики на 

разходите 

Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите разходи 

за операциите, 

избрани за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

1 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  05  18 BG 75 770 774,45 75 770 774,45 19 595 478,73 24 

1 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG 1 679 657,61 1 679 657,61 0,00 2 

1 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  05  18 BG412 3 506 783,75 3 506 783,75 2 048 739,22 5 

1 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG412 2 555 468,53 2 555 468,53 0,00 2 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  01  18 BG 1 623 788,21 1 623 788,21 1 460 170,12 1 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  05  18 BG 805 335,88 805 335,88 31 900,13 2 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG 19 186 661,75 19 186 661,75 5 435 577,30 97 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG322 29 542,44 29 542,44 0,00 1 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG331 38 565,31 38 565,31 0,00 1 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG341 44 818,38 44 818,38 0,00 1 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG412 1 131 529,30 1 131 529,30 0,00 21 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG415 46 003,38 46 003,38 0,00 1 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG424 45 792,23 45 792,23 0,00 1 

2 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 06 07  08  18 BG 1 102 995,94 1 102 995,94 352 092,78 4 

3 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  05  18 BG 7 877 644,59 7 877 644,59 1 569 732,78 16 

3 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG 5 915 205,32 5 915 205,32 1 726 887,18 30 

3 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG333 49 490,06 49 490,06 34 046,95 1 

3 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG412 1 244 903,35 1 244 903,35 185 537,60 4 

3 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

119 01 01 07  08  18 BG422 50 836,27 50 836,27 46 911,03 1 



 

BG 36  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на 

разходите 

Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите разходи 

за операциите, 

избрани за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

121 01 01 07  08  18 BG 14 752 419,76 14 752 419,76 5 601 573,48 13 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

122 01 01 07  08  18 BG 707 569,53 707 569,53 333 001,23 3 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG 1 802 318,57 1 802 318,57 845 866,32 4 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG311 120 972,06 120 972,06 88 048,33 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG312 158 143,91 158 143,91 129 783,53 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG314 255 602,28 255 602,28 157 807,04 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG315 161 048,32 161 048,32 123 232,90 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG321 157 820,52 157 820,52 129 930,74 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG322 161 056,94 161 056,94 88 446,19 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG323 252 249,02 252 249,02 208 700,56 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG324 159 916,99 159 916,99 127 279,23 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG325 161 056,94 161 056,94 129 519,38 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG331 251 792,80 251 792,80 198 532,32 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG332 153 001,72 153 001,72 109 224,86 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG333 159 513,99 159 513,99 125 472,96 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG334 160 994,06 160 994,06 156 707,59 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG341 254 514,47 254 514,47 145 694,41 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG342 160 949,57 160 949,57 128 980,87 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG343 159 045,53 159 045,53 127 115,05 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG344 255 157,11 255 157,11 228 081,90 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG412 9 889 997,57 9 889 997,57 8 463 914,33 5 



 

BG 37  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на 

разходите 

Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите разходи 

за операциите, 

избрани за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG413 157 104,67 157 104,67 123 725,88 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG415 160 935,12 160 935,12 122 019,43 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG421 253 455,05 253 455,05 220 541,49 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG422 160 898,98 160 898,98 141 951,31 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG423 159 396,16 159 396,16 125 840,89 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG424 160 633,06 160 633,06 119 921,13 1 

4 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG425 161 020,82 161 020,82 127 484,42 1 

5 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

121 01 01 07  08  18 BG 9 347 756,13 9 347 756,13 3 807 064,83 4 

5 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

122 01 01 07  08  18 BG 1 109 093,73 1 109 093,73 72 891,55 2 

5 Европейски 

социален фонд 

(ЕСФ) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 01 07  08  18 BG 1 169 324,53 1 169 324,53 86 509,97 1 

 



 

BG 38  BG 

Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране 

 

1 2 3 4 5 6 

Използване на 

кръстосано 

финансиране 

Приоритетна 

ос 

Размерът на 

подкрепата от ЕС, 

която се предвижда да 

бъде използвана за 

кръстосано 

финансиране въз 

основа на избраните 

операции (в евро) 

Като дял от 

подкрепата от ЕС по 

приоритетната ос (%) 

(3/подпомагане от ЕС 

по приоритетната 

ос*100) 

Размерът на подкрепата от 

ЕС, използвана в рамките на 

кръстосаното финансиране 

въз основа на допустимите 

разходи, декларирани от 

бенефициера пред 

управляващия орган (в 

евро) 

Като дял от 

подкрепата от ЕС по 

приоритетната ос (%) 

(5/подпомагане от ЕС 

по приоритетната 

ос*100) 

Разходи, 

допустими за 

подкрепа от 

ЕФРР, но 

подкрепени от 

ЕСФ 

1 4 118 555,80 3,73% 3 558 273,67 3,22% 

Разходи, 

допустими за 

подкрепа от 

ЕФРР, но 

подкрепени от 

ЕСФ 

2 0,00  0,00  

Разходи, 

допустими за 

подкрепа от 

ЕФРР, но 

подкрепени от 

ЕСФ 

3 0,00  0,00  

Разходи, 

допустими за 

подкрепа от 

ЕФРР, но 

подкрепени от 

ЕСФ 

4 0,00  0,00  
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Разходи, 

допустими за 

подкрепа от 

ЕФРР, но 

подкрепени от 

ЕСФ 

5 0,00  0,00  
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 Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ) 

 

Размерът на разходите, 

които се предвижда да 

бъдат направени извън 

Съюза по тематични 

цели 8 и 10 въз основа на 

избраните операции (в 

евро) 

Дял на общия размер на отпуснатите 

средства (от Съюза и като национален 

принос) за програмата по ЕСФ или частта по 

ЕСФ от програма, финансирана от няколко 

фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите 

средства (от Съюза и като национален 

принос) за програмата по ЕСФ или частта по 

ЕСФ от програма, финансирана от няколко 

фонда*100) 

Допустимите разходи, 

направени извън Съюза, 

декларирани от 

бенефициера пред 

управляващия орган (в 

евро) 

Дял на общия размер на отпуснатите 

средства (от Съюза и като национален 

принос) за програмата по ЕСФ или частта по 

ЕСФ от програма, финансирана от няколко 

фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите 

средства (от Съюза и като национален 

принос) за програмата по ЕСФ или частта по 

ЕСФ от програма, финансирана от няколко 

фонда*100) 

0,00  0,00  
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4.  ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ 

 

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната 

финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади 

за оценка 

 

През 2018 г. беше извършена една оценка на програмата по ОП с предмет „Оценка на 

изпълнението на ОПДУ в периода 2015-2017 г. и проучвания, подпомагащи процеса по планиране 

събирането на данни за всички оценки след 2017 г., включени в Плана за оценка на ОПДУ“. За 

изпълнител беше избрано Обединение „Консулт“. Договорът е сключен на 07.02.2018 г. Оценката 

приключи през м. юни 2018 г. 

Констатациите от оценката са обособени в два доклада. 

Обобщение на основните констатациите от първия доклад „Оценка на изпълнението на 

ОПДУ в периода 2015-2017“ 

 Заложените в ОПДУ стратегически цели продължават да бъдат актуални спрямо социално-

икономическото положение. 

 ИГРП спазват логиката на интервенция, описана в текста на програма, разработват се на 

база консултации с бенефициентите и така се отразяват основните им нужди, проблеми и 

предизвикателства. 

 В периода 2015-2017 нормативната среда, в която се изпълнява програмата е динамична. В 

националното законодателство относимо към ОПДУ са налице множество изменения. 

Приети са нови актове, които не са съществували през 2015г. 

 Нуждите и стратегическите цели, свързани с административната реформа и електронното 

управление не са променени. Променят се само подходите за адресиране на нуждите чрез 

актуализация на пътните карти към стратегическите документи. По отношение на съдебната 

реформа и електронното правосъдие се наблюдават промени в ключови нормативни 

документи (Закон за съдебната власт, Наказателно-процесуален кодекс). Те рефлектират 

върху необходимостта от актуализация на пътните карти и стратегиите за електронно 

правосъдие и реформа в съдебната система. Пътната карта към Стратегията за развитие на 

държавната администрация е актуализирана в началото на м. април 2018 г. 

 Заложените индикатори за резултат и продукт могат да се отнесат към специфичните цели 

по приоритетни оси. Осигурена е връзка между индикаторите за продукт и резултат. В 

някои случаи тази връзка не е пряка. 

 Целевите стойности на индикаторите за резултат са залагани като сума от базовите 

стойности и очаквания принос на програмата. Този подход не съответства на насоките на 

ЕК за програмен период 2014-2020 и поради това е необходимо ЕК да бъде уведомена и 

целевите стойности да бъдат служебно преизчислени. 

 Наблюдават се големи разлики в нивата на изпълнение на отделните индикатори на ниво 

оперативна програма. По някои индикатори по ПО2, ПО3, ПО4 и ПО5 има значително 

преизпълнение на планираните стойности. Идентифицирана е необходимост от 

преформулиране/отпадане/замяна на някои от индикаторите и на целевите стойности, при 

други. 

 Одобрените проекти по ПО1 съответстват на целите и приоритетите на ОПДУ. Стартирани 

са ключови проекти в областта на административната реформа и електронното управление. 
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В голяма степен са адресирани специфични цели 2.1 и 2.2. на ПО2. По цел 2.3 на ПО 2 до 

този момент няма отворена процедура, насочена към увеличаване на гражданското участие 

в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики. Финансираните проекти 

по ПО3 покриват и трите специфични цели на приоритетната ос. 

 Повечето от проектите по приоритетни оси 1, 2 и 3 са в процес на изпълнение. 

Изпълнението закъснява поради бавната подготовка на обществените поръчки, липса на 

мотивация при някои от екипите. 

 Финансовото изпълнение по ПО4 и ПО5 се очаква да надскочи заложените за усвояване 

средства към края на 2018 г. По ПО5 е договорен повече от половината от бюджета на оста 

и има риск заделените средства да се окажат недостатъчни до приключване на програмата. 

 Документите на УО определят ясни и изчерпателни правила за кандидатстване и 

изпълнение на програмата. Подобрения са възможни по формата на годишния доклад, който 

се попълва от бенефициентите, тъй като той е твърде опростен. 

 Критериите за оценка в голяма степен отразяват ръководните принципи за подбор на 

операции. Процесът на оценка протича в законово определените срокове. 

 Въпреки предприетите действия от страна на УО на ОПДУ за укрепване на капацитета на 

бенефициентите, продължават да се наблюдават затруднения при някои бенефициенти, 

както по отношение на подготовката на качествени проектни предложения, така и за 

управлението и отчитането на проектите. 

 Документите по програмата и насоките за кандидатстване и изпълнение са ясни и 

изчерпателни и повечето от бенефициентите са доволни от тяхното качество. Затруднения 

се изпитват при разработването на финансовата обосновка. 

 Преминаването към електронно подаване на проектни предложения и отчитане в ИСУН, 

възможността да не се подават документи, които вече са предоставени и са валидни или 

могат да се проверят по служебен път и използването на бюджетни линии се отчитат от 

бенефициентите като успешни по отношение на намаляване на административната 

тежест. 

 Значителна административна тежест представлява отчитането на разходите, поради големия 

обем разходооправдателни документи, които се прикачват в ИСУН. Възможно е редуциране 

на подаваните документи като не се изискват документи, които не са необходими за 

верификация на разходите или документи по обществените поръчки, които вече са налични 

в системата или на сайта на АОП. 

 Провеждането на обществени поръчки остава основна трудност за бенефициентите и 

основна причина за докладване и регистриране на нередности. 

 Основните хоризонтални принципи, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013, са 

залегнали в процесите на програмиране, изпълнение и отчитане и са отразени в съответните 

процедури и документи. 

 Изпълнението на годишните планове по информация и комуникация показва постигане на 

заложените стойности на индикаторите. Отчита се ефикасно разходване на средствата. 

  

Обобщение на основните констатациите от втория доклад „Анализ на данните, които ще са 

необходими за всяка от оценките след 2017 г., включени в Плана за оценка на ОПДУ и 

анализ на отчитането на общите показатели за дългосрочни резултати (Приложение I на 

Регламент (ЕС) № 1304/2013)” 
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 Данните, които са необходими за всяка от оценките в Плана за оценка на ОПДУ, набирани 

от системата за мониторинг на ОПДУ, са налични в УО. Повечето са в електронен формат и 

могат веднага да бъдат предоставени на оценителите. 

 Данните за финансовото изпълнение са налични от системата за мониторинг, но е 

необходимо да бъдат обработени по заявка на оценителите предвид различните типове 

разходи спрямо подкрепените дейности. 

 Системата за мониторинг набира данни от бенефициентите за осъществените по проектите 

дейности (включително по информация и комуникация) и постигнати резултати, както и за 

прилагането на хоризонталните принципи. Тази информация, обаче не може да се 

предостави в обобщен вид за целите на оценките. За да бъде използвана, оценителите трябва 

да преглеждат годишните/окончателните доклади на бенефициентите. 

 За индивидуалните участници в обученията УО на ОПДУ разполага само с т.нар. „микро-

данни“ за участниците, необходими за отчитане на общите индикатори, които не съдържат 

цялата необходима информация за целите на оценките. Данни за индивидуалните участници 

в обученията са налични при обучителните институции и бенефициентите в обхват, който е 

достатъчен за целите на оценките. Практиките за набиране и обработване на такива данни, 

при основните бенефициенти се различават. Само Националният институт на правосъдието 

(НИП) към момента може да предостави обработени данни за индивидуални участници в 

електронен вид, които да бъдат използвани за анализи и анкетни проучвания и за 

осъществяване на контрафактологична оценка. Данните за участниците в обучения при 

другите основни обучителни организации (ИПА и НСОРБ) не са във вид, който позволява 

използването им за целите на оценките. 

 Възможни са сериозни трудности при провеждане на планирания контрафактологичен 

анализ в рамките на Оценка 7, както поради липсата на данни, така и поради трудности за 

дефиниране пряка връзка между обученията и изследваната промяна. Това изследване 

предполага наличие на информация за определени показатели, които са обект на 

изследването преди и след интервенциите – оценка на компетенции, увереност на 

изпълнение на задълженията, възможности за кариерно израстване. Такава информация не е 

събирана и няма как да бъде набавена към момента. Подборът на участници в т.нар. 

„контролна група“ (участници със сходни характеристики, но непреминали обучение) ще е 

силно затруднен. Практиките в други държави-членки показват, че такива анализи при 

изследване на ефектите от обучения са рядкост и не са пряко свързани с оценка на 

въздействието от обученията за държавната администрация и съдебната система. В рамките 

на Оценка 7, в най-добрия случай, ще е възможно осъществяването на частично 

контрафактологично проучване, насочено към определени целеви групи, за които е 

възможно съставяне на контролна група (данните на НИП), и то при така подбрани 

критерии и въпроси, които да дават възможност за набиране на информация за настъпила 

промяна (статус преди и след интервенциите) и отчитане влиянието на външни фактори. 

 Времевото планиране на оценките в Плана за оценка е адекватно на нуждите на УО на 

ОПДУ и целите на оценките. Възможна е оптимизация по отношение на промяна във 

времевия период на оценка 4 и 6. 

 В Наръчника за изпълнение на ОПДУ не е описан процесът по събиране на данни по 

отчитане на общи индикатори за изпълнение и резултат по ОПДУ. 

Електронният XLS-файл „microdata_ESF“ е излишно подробен за целите на ОПДУ. 
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Име Фонд От месец От година До месец До година Вид оценка Тематична цел Тема Констатации 
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6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ 

МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

 

а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки 

 

Основен и приложим за почти всички проекти по ОПДУ проблем е спазването на планираните 

дати за възлагане на обществени поръчки, което отнема от планираното време за изпълнение на 

проектите, както и след това обжалването на решенията на възложителите, което допълнително 

води до съществено изоставане от графика. 

За навременното изпълнение на проектите и с оглед постигането на рамката за изпълнение УО 

провежда активен текущ мониторинг, интензивно комуникира с бенефициентите, консултира ги и 

ги подпомага в процеса на изпълнение и отчитане на проектите. Проведени са множество 

експертни срещи с бенефициенти, съвместно планиране на мерки за преодоляване на трудности 

при изпълнение на проектите. По отношение на ПКСРДА, след актуализацията й през април 2018, 

УО на ОПДУ провежда активна комуникация с посочените за отговорни институции по 

различните мерки. Голяма част от отговорните институции имаха необходимост от допълнително 

време за разработването на мерките в конкретни проектни идеи. В ИГРП 2019 са включени 

процедури по част от мерките в ПКСРДА. 

ПО 1 - след извършен анализ на изпълняваните по оста проекти, УО на ОПДУ предприе следните 

мерки за ограничаване на риска от неизпълнение на индикаторите от рамката към 2018 г.: 

На проведеното през месец май 2018 г. заседание на КН на ОПДУ бяха одобрени Критерии за 

подбор на операции по две процедури: 

 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ с 

бенефициент ДАЕУ. През месец декември бе сключен договор с наименование 

„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ на 

стойност 6 999 985,64 лв. Целта е преодоляване на слабости при предоставянето на 

електронните услуги и създаване на условия за повишаване използването им в Република 

България чрез разработен от ДАЕУ единен модел за заявяване и предоставяне на е-услуги, 

чрез който ще се създадат необходимите предпоставки за намаляване на административната 

тежест на гражданите и бизнеса при взаимодействието им с административните. В резултат 

на изпълнението на проекта през месец декември се разработиха и надградиха  142 

електронни административни услуги, което допринесе за постигането на индикатор О1-8 

„Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим“.  Единният 

модел предоставя възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, 

заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана 

с тях. С изпълнението на проекта се подкрепя изграждането и налагането на Единния модел 

като предпочитано от гражданите и бизнеса средство за електронно общуване с държавната 

администрация и електронното управление; 

 „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното 

управление“  с бенефициент ДАЕУ. През месец октомври бе сключен и договор със същото 
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наименование, който е в процес на изпълнение. 

На проведеното на 16 ноември 2018 г. заседание на КН на ОПДУ бяха гласувани изменения на 

Критерии за подбор : 

 на операции по процедура „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за 

нуждите на електронното управление“. Целта е добавяне на дейности, осъществени от 

Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, храните и горите, които имат 

директен принос към надграждането и развитието на Държавен хибриден частен облак, а 

именно доставка на сървърна техника. Също така във връзка с необходимостта от 

осигуряване на комуникационна свързаност на 50 общини в България с центровете за данни 

на ДХЧО, ДАЕУ предвижда проектиране и изграждане на комуникационна свързаност 

посредством ЕЕСМ[1] за общински администрации, както и закупуване, конфигуриране и 

въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване, което налага добавяне на 

допълнителен финансов ресурс; 

 на операции и включване на процедура с предмет „Създаване, надграждане и интеграция на 

информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне 

на административни и справочни услуги“. Целта е добавяне на ключови дейности свързани 

с усъвършенстване на работните процеси на НАЦИД за предоставяне на по-качествени и 

леснодостъпни електронни услуги за гражданите, бизнеса и образователните институции и 

осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в 

областта на науката и образованието. През месец ноември бе сключен и договор със същото 

наименование, който е в процес на изпълнение; 

 на операции по процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за 

изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в Република България 

за периода 2016-2020“. Целта е добавяне на ключови дейности свързани със сигурността на 

ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници“ за финансиране по проекта в изпълнение с 

наименование: „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне 

на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“. 

По ПО 2 през 2018 проектите, договорени през предходните години навлязоха във фаза на 

изпълнение по същество след първоначалното забавяне, основно свързано с обявяването и 

провеждането на обществените поръчки. Единствено на проекта на АМВР (за обучения на 

служители в системата на МВР) не се даде реален старт, въпреки усилията и готовността от страна 

на УО да съдейства на бенефициента в максимална степен. По проекта се очакваха 8 300 обучени 

служители на МВР по приоритетни теми, но липсата до края на 2018 г. на какъвто и да било 

напредък и индикации за достатъчна мотивация и инициатива за изпълнението му в разстояние на 

повече от 2 г. доведе до неговото прекратяване.  

За преодоляване на възникнали затруднения и намиране на решения текущо е провеждана  

регулярна комуникация с всички бенефициенти по оста. Извършван е интензивен мониторинг на 

проектите с фокус на тези, които имат принос към рамката за изпълнение за 2018 г. 

По ПО 3 идентифицирани бяха проекти, които да допринесат за постигане на индикаторите. 

Същите бяха мониторирани още по-интензивно и напомняно да бъдат отчитани регулярно с цел 

постигане целите по оста. В резултат на интензивното отчитане и верификация на проектите в края 
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на годината и началото на 2019 г., рамката за изпълнение за 2018 г. е изпълнена. Въпреки 

положените усилия, изпълнението на проектите е удължено до края на 2019 и 2020 г., тъй като 

закъснението в графиците не може да бъде компенсирано от бенефициентите. 

Всички предприети мерки от УО допринесоха за изпълнението на индикаторите от рамката за 

изпълнение. 

[1] Единна електронна съобщителна мрежа 
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б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се 

гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни 

действия, когато е целесъобразно. 

 

По ПО1 рамката за изпълнение е изпълнена. По отношение на целевите стойности за 2023, 

напредъкът е с различен темп на изпълнение. Индикатор О1-1 е изпълнен над 100%. Изпълнението 

на останалите е:  О1-3-48%, О1-4-85%, О1-6-25%, О1-7-22%, О1-8-18%. През отчетния период 

няма постигнати стойности по О1-2, О1-5, R1-1, R1-2, R1-3.  Налице е риск за изпълнение на О1-8 

(850). Към момента е договорена 45% от целевата стойност. Очакванията са да бъде постигната 

чрез разработен от ДАЕУ единен модел за заявяване и предоставяне на е-услуги. Съществува риск 

за изпълнението и на R1-3 (418), поради предвидени допълнителни условия за отчитане на 

индикатора (ЕАУ да са качени на ДХЧО и да се използват над 5000 пъти годишно). Към края на 

отчетния период няма напредък по индикатора. Необходимо е УО на ОПДУ съвместно с  ДАЕУ да 

анализира бъдещото изпълнение предвид това, че ДХЧО е в процес на изграждане, както и да се 

идентифицират административните услуги, които да бъдат подкрепени за електронизация и да се 

предоставят най-малко 5 000 пъти. 

По ПО2 рамката за изпълнение е изпълнена. Проектите в изпълнение ще допринесат за напредъка 

по R2-1, R2-2, R2-4, СО20, О2-2, О2-5 и О2-6. 

О2-3 е включван в НК по 4 от обявените до момента процедури, но няма администрации, които да 

са го включили в проектните си предложения, въпреки насърчаването от страна на УО. 

Към момента не са отваряни процедури, които да имат принос към R2-3, О2-4. С промяната на 

ПКСРДА през април 2018 г. въвеждането на програми за ориентация, за адаптация и за 

приемственост в администрацията вече не са отговорност на дирекция МА в АМС, а на отделните 

администрации. В хода на подготовка на ИГРП 2019 УО на ОПДУ е провел работни срещи с 

представители на дирекция МА във връзка с мерките от ПКСРДА. Установена е необходимост от 

допълнително време за уточняване на конкретните нужди на допустимите кандидати, дейности и 

разходи по бъдещите процедури. УО провежда активна комуникация с дирекция МА, като след 

изясняване на визията и концепцията по тази мярка от ПКСРДА е възможно в ИГРП 2019 

допълнително да бъде включена процедура, която да допринесе за изпълнението индикаторите. 

На база на сключените договори, по които е приложим индикатор О2-6, прогнозата за изпълнение 

е около 49 000 или 28 % от целевата стойност (175 000). През 2019 се предвижда отварянето на 

нови процедури за обучителните институции, както и на процедура за специализирани обучения на 

специализираните териториални администрации. 

По ПО3 рамката за изпълнение за 2018 е изпълнена. По отношение на целевите стойности за 2023, 

напредъкът се реализира със задоволителен темп. По О3-1, О3-5 целевите стойности са постигнати, 

по О3-2, О3-4, О3-6 е налице изпълнение с тенденция за постигане в 2019/2020. СО20 е обезпечен 

на 66% с тенденция за постигането му с проектите на НПО. За О3-8, R3-3 също е налице добър 

темп на изпълнение 51% и 43% предвид активността на НИП. Напредъкът по R3-1 и О3-7 върви с 

по-бавни темпове 13% и 0%, тъй като по-голямата част от проектите, по които се очаква да се 

въведат нови и/или усъвършенствани инструменти за модернизация на съдебната власт и проектът 

за разработване на ЕИСС бяха удължени до края на 2019 и 2020, но постигането им е обезпечено 
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чрез договорените проекти. Индикатор R 3-2 продължава да е рисков от гледна точка на 

изпълнение, тъй като постигането му може да се гарантира с наличие на разработена, внедрена и 

достъпна за органите на съдебната власт ЕИСС. 
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7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

 

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението 

се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и 

окончателния доклад за изпълнението. 

 

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел Обща информация > Документи на 

програмата SFC2014 
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8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 
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9. ИНФОРМАЦИЯ, НЯМАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ЗА ЕВЕНТУАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 

2016 Г., КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ДРУГИ МИНИ ДОКЛАДИ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ 

УСЛОВИЯ 

 

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия 
Общи предварителни 

условия 

Критерии, които не са 

изпълнени 

Предприети 

действия 

Краен 

срок 

Отговорни 

структури 

Приключено действие до края на 

срока 

Изпълнени 

критерии 

Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите 

действия 

Коментар 
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Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия 
Общи предварителни 

условия 

Критерии, които не са 

изпълнени 

Предприети 

действия 

Краен 

срок 

Отговорни 

структури 

Приключено действие до края на 

срока 

Изпълнени 

критерии 

Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите 

действия 

Коментар 
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10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

(ЧЛЕН 101, БУКВА З) И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 

 

10.1. Големи проекти 

 

Таблица 12: Големи проекти 
Проект CCI Статус 

на ГП 

Общ размер на 

инвестициите 

Общ размер на 

допустимите 

разходи 

Планирана 

нотификация/дата на 

представяне 

Дата на мълчаливо 

съгласие/одобрение от 

Комисията 

Планирано започване на 

изпълнението (година, 

тримесечие) 

Планирана дата на 

приключване 

Приоритетни 

оси/инвестиционни 

приоритети 

Настоящ етап на реализация — финансов напредък (% 

от разходите, сертифицирани пред Комисията, 

отнесени към общия размер на допустимите разходи) 

Настоящ етап на реализация — 

физически напредък Основен етап 

на изпълнение на проекта 

Основни 

крайни 

продукти 

Дата на подписване на 

първия договор за 

извършване на строителни 

работи 

Забележки 
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Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за 

разрешаването им 
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Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма 
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10.2. Съвместни планове за действие 

 

Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие. 
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Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД) 

 
Наименование на 

СПД 

CCI Етап на 

изпълнение на 

СПД 

Общ размер на 

допустимите разходи 

Общ размер на 

публичната подкрепа 

Принос на 

ОП към СПД 

Приоритетна 

ос 

Вид на 

СПД 

[Планирано] 

представяне на 

Комисията 

[Планирано] започване 

на изпълнението 

[Планирано] 

приключване 

Основни крайни 

продукти и 

резултати 

Общ размер на допустимите разходи, 

сертифицирани пред Комисията 

Забележки 
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Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 
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ЧАСТ Б 

ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 

4 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 

 

11.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

 

Приоритетна ос 1 - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ  

 

В изпълнение по оста са 28 проекта, като 1 проект приключи през м. февруари 2018 г. (НСИ-

активи). Изпълнението по  останалите проекти е в различна фаза на напредък в зависимост от 

началната дата на проекта/датата на сключването на договора за БФП. 

Финансираните проекти по ПО 1, са в изпълнение на мерките в Стратегията за електронно 

управление в Република България за периода 2014-2020 г. и Стратегия за развитие на държавната 

администрация 2014-2020 г., както и пътните карти към тях и подпомагат изпълнението на мерките 

от Националната програма за развитие „България 2020“, стратегия „Европа 2020“, Националната 

програма за реформи. Специално внимание заемат и мерките свързани с развитието на секторните 

системи на електронното управление (в т.ч. е-Здравеопазване, е-Данъци, е-Митници, е-

Статистика). Резултатите от изпълнението на проектите на АМС и ДАЕУ, сключени по процедура 

„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“ са свързани с административната реформа, 

комплексното административно обслужване и е-управлението, тъй като основната цел на 

проектите е да се осигури по-високо  въздействие, устойчивост, ефективност и прозрачно 

приоритизиране на бъдещите интервенции в посочените сфери, чрез пълен одит на 

съществуващите регистри, режими, процеси и услуги, опростяване и рационализиране на 

работните процеси и дефиниране на конкретни мерки за подобряване на нормативната уредба. 

Изпълнението на проектите, сключени по процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на 

Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република 

България за периода 2016-2020 г.” имат пряк принос към изграждането на нови/надграждането на 

съществуващи регистри, информационни системи и информационни портали/платформи и 

осигуряване на интеграция между тях, с оглед развитие на електронни услуги, изпълнение на 

нормативно определени ангажименти и/или осигуряване на оперативна съвместимост с платформи 

на ЕС. Това са проекти изпълнявани от АМ, АГКК,АВ, ДАЕУ, МВР, МЗ, МП, МК, НСИ, МТИТС. 

В изпълнение на проекта на Агенция „Митници“(АМ) се надгради Институционалната 

архитектура на агенцията по отношение на основни митнически процеси (внасяне, изнасяне и 

транзит), което допринесе за хармонизиране и интеграция на информационните процеси с цел 

осигуряване на оперативна съвместимост с централните европейски компоненти и системи. 

Разработени са и внедрени нови 8 електронни административни услуги насочени към 

митническите оператори. 

Изпълняваният от АОП проект по процедура „Подобряване на ефективността, ефикасността и 

прозрачността на системата за обществените поръчки” пряко допринася за постигане на някои от 



 

BG 61  BG 

целите на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 

периода 2014-2020 г. и Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 

(2014-2020). В изпълнението на дейностите по проекта към момента е разработена и внедрена 

базовата функционалност на ЦАИС „ЕОП“. 

По проекта на АМС по процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за 

развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000”се разработиха и 

внедриха Портал за отворени данни и Платформа за достъп до обществена информация, които 

имат за цел цялостното подобряване на процесите, свързани с поддържането и публикуването на 

публичната информация в отворен формат за повторна употреба, както и създаване на нов 

механизъм за заявяване и получаване на достъп до обществена информация по електронен път и 

публикуването й в интернет. 

От ключово значение за изграждане на средата за електронно управление имат проектите свързани 

с изграждането, надграждането и развитието на държавен хибриден частен облак и надграждането 

на хоризонталните и централни системи на електронното управление. Изграждането на Държавен 

хибриден частен облак и поетапното увеличаване на капацитета, предвидено в проекта на ДАЕУ 

по процедура „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на 

електронното управление“, ще позволи на по-малките и ще улесни по-големите администрации 

при електронизацията на услугите, които предоставят на гражданите и бизнеса. Предимствата от 

изграждането на ДХЧО са намаляване на капиталовите и оперативните разходи, подобряване на 

предоставяните към бизнеса и гражданите услуги, по-бърза доставка и провизиране на  

необходимите ресурси, управляемост, оперативна съвместимост, мащабируемост, устойчивост, 

високо ниво на информационната сигурност и повишена кибер-сигурност. С изпълнявания от 

ДАЕУ проект по процедура „Надграждане на хоризонталните и централни системи на 

електронното управление“ се осигурява подкрепа за развитие на системите на електронното 

управление, с оглед реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни административни услуги и преминаване към комплексно административно 

обслужване, като са разработени и надградени 142 електронни административни услуги. 

 

 

Приоритетна 

ос 

2 - ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА  

 

През 2018 г. в изпълнение по оста са 114 проекта (в т.ч. не се включват 7 прекратени през 2018 и в 

началото на 2019 г.), вкл. 53 по договори, сключени през м. декември. В края на годината 11 

проекта са приключили – проектите на ИПА (CAF), МОСВ, НСОРБ (обучения) и 8 проекта на 

централни администрации за специализирани обучения. Изпълнението по всички проекти е в ход, 

в различна фаза на напредък в зависимост от началната дата на проекта/датата на сключването на 

договора за БФП. 53 от горните проекти следва да приключат до края на 2019 г. 

Проектите по ПО 2, изпълнявани до края на 2018 са обвързани със СЦ 1 и 2 на оста и адресират 

мерки от Националната програма за развитие: България 2020, Националната програма за реформи 

и СРДА 2014-2020. 

С проектите на АМС (5 бр.), НСОРБ и МРРБ по процедура „Стратегически проекти в изпълнение 
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на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК И НАТУРА 

2000“ се цели създаване на устойчива нормативна рамка; усъвършенстване на планирането и на 

програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране; подобряване на институционалната 

структура; подобряване на координацията и структурата на администрацията на местно ниво; 

ефективен диалог с гражданите; партньорство за по-добра регулаторна среда; усъвършенстване на 

мониторинга и оценката на провежданите политики; подобряване на подбора на служители в 

държавната администрация. По проекти по горната процедура пилотно са създадени звена за 

споделени услуги в МЗ и БАБХ, актуализирани са единните правила за провеждане на 

функционален анализ и въз основа на тях са извършени анализи на 5 хоризонтални политики; 

разработени са тестове за централизирания етап на конкурса за държавни служители, като 

предстои внедряването на платформата за провеждането му. В резултат от изпълнението на 

проектите се очаква и надграждане на портала за обществени консултации (www.strategy.bg) и 

изработването на нови инструменти за гражданско участие; разработване на методика за 

извършване на мониторинг и оценка на политики; създаване на условия за споделяне на добри 

практики и опит между общините и изготвяне на предложения за актуализиране на нормативната 

база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление; създаване на 

модели за оптимални административни структури на общините и проекти на нормативни актове, 

устройствени правилници и други документи; извършване на изследване на най-малко 5 

икономически сектори относно извеждането на регулиращи функции от държавата и създаването 

на концепция за съвместно и саморегулиране на икономическите сектори и др. 

Проектите на ИПА, НСОРБ, ИП към МВР и ДИ към МВнР по процедура „Повишаване на 

експертния капацитет на служителите в администрацията“ целят осигуряване на професионално и 

експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в 

държавната администрация. По тези проекти са проведени обучения на над 40 000 служители от 

държавната администрация в различни приоритетни направления, както са извършени и дейности 

за укрепване на капацитета на организациите - бенефициенти за организиране и провеждане на 

обучения. 

По проект на ИПА е адресирана мярката за поетапно въвеждане на системи за управление на 

качеството в цялата администрация. В 48 централни, областни и общински администрации е 

въведен моделът CAF като най-подходящ инструмент за цялостно управление на качеството, 

създаден за публичния сектор. 

По проект на АМС, с цел подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на 

административни услуги, предстои изготвянето на нови общи (задължителни) стандарти за 

административно обслужване, актуализиране на Методологията за проучване и измерване 

удовлетвореността на потребителите и провеждане на проучване по метода „Таен клиент“. 

По проект на МФ в изпълнение на мерките за подобряване работата на контролните, регулаторни и 

приходни органи и усъвършенстването на СФУК, както и подпомагане развитието на функцията по 

вътрешен одит в публичния сектор се очаква изготвянето на предложения за промени в 

законодателството в областта на СФУКПС и вътрешния одит в публичния сектор, актуализиране 

на наръчника за вътрешен одит в съответствие с международните стандарти и указания в областта 

на финансовото управление и контрол в публичния сектор. 
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Приоритетна ос 3 - ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА  

 

В изпълнение по оста са 31 проекта (органи на изпълнителната/съдебната власт и НПО), като през 

м. декември 2018 г. са одобрени за финансиране нови 22 проекта на НПО. През 2018 г. 9 проекта са 

приключили изпълнението си (по 1 на ПРБ и на МП и 7 на НПО). По-голямата част от проектите, 

сключени през 2016 и 2017 г. са удължени до края на 2019 г. и 2020 г. 

Проектите в изпълнение по ПО3 са обвързани със СЦ 1, 2 и 3 по оста и подпомага целите по 

Националната програма за развитие „България 2020“, стратегия „Европа 2020“, Националната 

програма за реформи, национални стратегически документи (и пътните карти към тях) в областта 

на електронно правосъдие и съдебна реформа. 

Проектите в изпълнение на Националния институт на правосъдието (НИП) по процедура 

„Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно 

обучение в Националния институт на правосъдието“ се изпълнява съгласно Стратегическа цел 2, 

Специфична цел 3: Устойчиво повишаване на качеството на дейността на НИП на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Основна цел е 

укрепване на капацитета на НИП. 

  

Проектите на МП, ВСС, ПРБ, НБПП, ИВСС по процедура „Стратегически проекти в изпълнение на 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за 

въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. 

са в изпълнение на мерките по пътната карта към Актуализирана стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и 

електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. Чрез тях се цели подобряване на 

информационното обслужване и повишаване ефективността в сектор „Правосъдие“, чрез 

използване на електронни документи не само от органите в сектора, но и при взаимодействието им 

с други административни органи, организации, граждани и бизнеса чрез изграждане на Единна 

информационна система на съдилищата (ЕИСС), доразвитие и централизиране на порталите в СП 

за достъп на граждани до информация, надграждане на системи на ПРБ, редизайн на АИС в МП и 

второстепенните разпоредители с бюджети, изграждане на единна информационна система на 

съдебното изпълнение (ИССИ), разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за 

медиация, единен регистър на вещите лица и др., и предоставяне на електронни услуги. 

Процедурата специфично подкрепя реализирането на централизирана автоматизирана 

информационна система (ЦАИС) „Съдебен статус“, мярка, включена в Пътната карта за 

изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2016-

2020 г. 

Процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ има пряк принос към 

засилване на прозрачността на съдебната власт и на диалога с гражданите (Специфична цел 4 на 

Стратегическа цел 6 на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система), макар и да не е посочена сред примерните мерки в стратегията. 
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Проектите са от основополагащо значение за продължаване на реформите в съдебната система, в 

това число въвеждане на електронно правосъдие, както и за постигане на целите, поставени в 

рамката за изпълнение на програма ОПДУ към 2018 г. и 2023 г. 

 

 

Приоритетна ос 4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ  

 

В изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия (НКС) и на Споразумението 

за партньорство: популяризиране на ролята на ЕС и информиране за възможностите за 

финансиране по програмите, осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и 

управление на програмите, изграждане и поддържане на високо обществено доверие към 

процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и програмите, чрез 27 

проекта по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни 

информационни центрове“ се надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и 

програмите, като ОИЦ съзнателно и целенасочено работят за повишаване прозрачността при 

изпълнение и управление на програмите, като градят широко обществено доверие и подкрепа. 

През 2018 г. посетителите в 27 ОИЦ са 15 564, постъпилите въпроси са 18 663, публикациите 

в медиите са 6 107, организирани са 502 събития с 31 119 участници. 

С цел изпълнението на общо предварително условие 4 към Споразумението за партньорство 

„Наличие на мерки за ефективното прилагане на законодателството на ЕС за обществените 

поръчки в областта на фондовете по общата стратегическа рамка (ОСР)“, осъществяването на 

допълнителни мерки по общо предварително условие 5 „Наличие на уредба за ефективното 

прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и 

инвестиционни фондове“ и общо предварително условие 7 „Наличие на статистическа база, 

необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите“ са сключени 11 

договора за изпълнение на финансови планове по процедура „Техническа помощ за 

хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, 

сертифициране и одит на ЕСИФ”. Тя е насочена към повишаване на ефективността на 

хоризонталните структури и звена, чрез финансиране на дейността им и надграждане на 

административния капацитет. 

В Споразумението за партньорство се предвижда подкрепа за изграждане на капацитет на 

общините за по-добро управление на програми и проекти, както и развитие на капацитета на 

НСОРБ за подпомагане на общинските администрации при разработване на документации за 

обществени поръчки в изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ - изпълнява се един 

проект по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и 

изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ с бенефициент Национално сдружение на 

общините в Република България. 

Към момента не са констатирани съществени проблеми в изпълнението на ПО 4. 
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Приоритетна ос 5 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ  

 

В изпълнение са два финансови плана по процедура BG05SFOP001-5.001 „Техническа помощ за 

ОПДУ“ – „Техническа помощ по ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, 

информация и комуникация“ и „Оценки и анализи по ОПДУ“. Изпълняваните от УО на ОПДУ 

финансови планове обезпечават цялата дейност на Управляващия орган чрез осигуряване на 

средства за възнаграждения и обучения на служителите, обезпечаване работата на Комитета за 

наблюдение, извършване на дейности по информация и комуникация, провеждане на 

информационни дни за бенефициенти, извършване на оценки по програмата. Изпълнението е в ход 

и през 2019 г. 

Към момента не са констатирани съществени проблеми в изпълнението на ПО 5. 

 

 

11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и 

жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на 

достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира 

интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в 

операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013) 

 

Изпълняваните по програмата проекти са в съответствие с принципите на подкрепата на 

Европейския съюз за ЕСИФ, в частност за насърчаване на равенството между мъжете и жените и 

недискриминация. При изпълнението на дейностите по проектите се прилага неутралност по 

отношение на принадлежността на участниците към каквато и да е група по какъвто и да е признак. 

Не са поставяни критерии/ограничения по пол, възраст, етнос, раса, религия, вяра, образование, 

убеждения, политическа принадлежност, увреждане, обществено и семейно положение, сексуална 

ориентация, имущество и други. Изборът на членовете на екипите за управление, както и на 

изпълнителите по проектите, се извършва въз основа на тяхната експертиза, познания и опит, без 

оглед на други признаци/критерии извън свързаните с професионалната им компетентност. УО 

извършва последващ контрол на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и 

стриктно следи за спазването на заложените в закона принципи, в т.ч. равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация. При установени нарушения УО налага финансови корекции. 

Изборът на участниците по проекти се базира на принадлежността им към целевите групи, както и 

на други обективни изисквания за участие (напр. изпълняваните служебни задължения да имат 

връзка с темата на обучение, в което участникът ще участва).  

С изпълнението на дейности за информация и комуникация се реализира равен достъп на 

гражданите и бизнеса до информация. 

 

 

11.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква 

е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 
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За спазването на хоризонталния принцип за устойчиво развитие по програмата се отчитат дейности 

за повишаване на ресурсната ефективност (работа без използване на хартия) и подобряване на 

условията за бизнес. Процесите по кандидатстване по оперативната програма, както и 

комуникацията и отчитането след сключването на договори/подписването на заповеди за 

предоставяне на БФП се осъществяват изцяло по електронен път чрез ИСУН. Това елиминира 

необходимостта от представяне на голям обем документи на хартия между 

кандидатите/бенефициентите и УО, икономисва ресурси и оптимизира процесите. 

Всички проекти по ПО 1, както и някои по ПО 2, 3 и 4 (свързани с изграждане на нови/ 

надграждане на съществуващи информационни системи/портали/платформи, с въвеждане на е-

правосъдие) са в изпълнение на целта за развитие на електронни услуги и цялостно подобряване на 

административното обслужване, което се очаква да създаде по-добри условия за бизнес и 

ефективно използване на ресурсите. 

По ПО 2 на ОПДУ е изпълнен проект от НСОРБ, по който са проведени обучения на служители в 

общинската администрация в областта на екологията и управлението на водите, както и 

превенцията на бедствия. Изпълнен е и проект от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 

на населението“ за повишаване на специализираните знания и умения на служителите на 

дирекцията, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол 

по спазване на Закона за защита при бедствия. МОСВ изпълни проект, по който се разработи 

проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 

които ще обхващат периода до 2030 г. 

 

 

11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на 

климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

 

Приоритетна 

ос 

Размер на подкрепата, който ще се 

използва за цели във връзка с 

изменението на климата (в евро) 

Дял от общия размер на 

средствата, разпределени за 

оперативната програма (%) 

2 1 380 219,97 2,13% 

Общо 1 380 219,97 0,49% 

 

Една от целите на Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на 

държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК И НАТУРА 2000” по ПО 2 е осигуряването на 

подкрепа за изпълнение на стратегически проекти в областта на политиката по околна среда 

(ПОС), политиката по изменение на климата (ПИК) и развитието на защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000. По тази процедура се договори и изпълни проект на МОСВ, по който се разработи 

проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 

които ще обхващат периода до 2030 г. 

 

 

11.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата 

УО на ОПДУ отчита, че прилагането на принципа за партньорство води до по-голяма прозрачност, 

както и до по-добро планиране и управление на програмата. 
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Ролята на партньорите в изпълнението на програмата се изразява в следното: 

Комитетът за наблюдение на ОПДУ съгласува индикативните годишни работни програми, взема 

решение относно критериите за подбор на операциите, одобрява годишните доклади за изпълнение 

на програмата, одобрява и следи изпълнението на плана за оценка и разглежда предоставената от 

УО информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки, разглежда и 

одобрява предложения за изменения на програмата. По този начин се осигурява въвличане на 

основните партньори в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата. През м. януари 2017 

г. към Комитета за наблюдение на ОПДУ се създаде постоянен Подкомитет “Увеличаване на 

гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“. Неговата 

основна функция е да подпомага УО на ОПДУ и КН на ОПДУ, като разглежда, обсъжда и 

съгласува пакета от документи, необходими за изпълнението на процедури за неправителствени 

организации и социално-икономически партньори по Специфична цел (СЦ) 3 на ПО 2 на ОПДУ. 

През 2018 г. бяха проведени две заседания на Подкомитета. 

 На 8 май 2018 г. се проведе Четвъртото заседание на Подкомитета, на което се обсъди 

степента на подготовка на документите по процедура „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство“ по СЦ 3 на ПО 2 на Оперативна програма „Добро управление“; 

 На 27 юни 2018 г. се проведе Петото заседание на Подкомитета, на което УО на ОПДУ 

представи проекта на Насоки за кандидатстване и методиката за оценка на проекти 

предложения по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Членовете на 

Подкомитета имаха възможност да представят бележки и коментари на организациите, 

които представляват. УО на ОПДУ взе предвид и отрази част от направените  предложения. 

Редовно се публикува информация за ОПДУ на единния информационен портал от страна на УО 

на ОПДУ. Проектите на ИГРП и насоките за кандидатстване по процедурите за подбор се 

публикуват за коментари на Единния информационен портал и в раздела в него, отделен за ОПДУ. 

Освен това текущо се публикуват и други нови или актуализирани  документи от значение за 

изпълнението и отчитането на проектите (Наръчника за изпълнение на ОПДУ, Указания за е-

отчитане, информация, анализи и др.). 

В процеса на изпълнение на проектите УО е на разположение и оказва активно съдействие и 

подкрепа на бенефициентите в кръга на своите правомощия. 
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12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, 

ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ А) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 

12.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с 

констатациите от извършените оценки 

През 2018 г. приключи изпълнението на една оценка от одобрения План за оценка, както следва: 

„Оценка на изпълнението на ОПДУ в периода 2015-2017 г. и проучвания, подпомагащи процеса по 

планиране събирането на данни за всички оценки след 2017 г., включени в Плана за оценка на 

ОПДУ“. 

Резултатите от оценката, констатациите и препоръките, са представени пред членовете на 

Комитета за наблюдение на ОПДУ по време на Десето редовно заседание, проведено през м. 

ноември 2018 г. Докладите и резюметата са публикувани на Единен информационен портал на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg. Същите са изпратени и на 

членовете на Направляващата група за оценка на програмата. Докладите от оценката са изпратени 

през януари 2019 г. и на ЕК чрез системата SFC2014 (референтен номер на документа Ares 

(2019)27144). 

УО на ОПДУ изготви план за проследяване на препоръките, отправени от екипа оценители. Някои 

от препоръките са адресирани до заинтересованите страни, част от Направляващата група за 

оценка, а други се адресират в процеса на изпълнение на ОПДУ. Част от препоръките са приети за 

сведение. 

По отношение на препоръките за индикаторите, УО на ОПДУ приема почти всички препоръки за 

промяна на целевите стойности на индикаторите или промяна на техните формулировки. Не 

приема препоръката за модифициране на индикатор R2-4 „Отправени препоръки от НПО и мрежи 

от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики“ от такъв измерващ 

резултат, в такъв измерващ изпълнение и включването на нов индикатор за резултат на място на 

сега действащия R2-4, тъй като предложението е неясно и доста по-сложно за постигане. По 

отношение на препоръката за индикатор R3-2 „Брой на делата, водени по електронен път“ и 

замяната му с нов, който измерва институциите в съдебната система, които са свързани към ЕИСС 

и намаляване на целевата му стойност на 180, УО я взема предвид и ще се направи допълнителен 

анализ и оценка, преди да предприеме конкретни действия. 

По отношение на препоръките за изпълнение на програмата, част от отправените препоръки са 

обичайна практика в работата на УО (провеждане на редовни срещи с бенефициентите за 

ускоряване изпълнението на проектите и др.). Приема се препоръката да се направи оценка на 

необходимите средства по ПО5 на програмата до края на нейното изпълнение. Не приема 

следните препоръки: 

 В критериите за оценка на операции да се включат въпроси дали са налице технически и 

нормативни условия за изпълнението на проектите и постигане на резултатите и дали са 

въвлечени ключовите партньори, в т.ч. да се предвидят етапи в изпълнението. УО на ОПДУ 

счита, че разделянето на етапи в повечето случаи не е целесъобразно и трябва успоредно да 

се изпълняват дейностите и да се осигурят предпоставките; 

 Към КН на ОПДУ да бъдат създадени под-комитети в ключовите области на програмата: 

електронно управление, развитие на държавната администрация и правосъдие. УО на ОПДУ 
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не е идентифицирал нужда от подобни под-комитети. В нормативната уредба не е 

предвидено представителство на ИКТ-сектора в КН на ОПДУ. Подобно участие би създало 

конфликт на интереси и не би допринесло за развитието изграждането на електронното 

управление. Представител на Държавна агенция „Електронно управление“ е член на КН на 

ОПДУ. Съставът на КН е законово регламентиран в ПМС 79/10.04.2014 г. и не може да се 

променя по преценка на РУО. 

УО на ОПДУ приема отправените препоръки за укрепване на капацитета на бенефициентите, както 

и тези за дейностите по информация и комуникация с изключение на препоръката да се направи 

отделен сайт на програмата. Към момента се използва  нов единен информационен портал за 

всички оперативни програми и не е целесъобразно да се планира създаването на самостоятелен 

сайт на ОПДУ. 

По отношение на намаляване на административната тежест е облекчен процесът по отчитането на 

дейностите по организация и управление на проектите, като е въведена единна ставка за отчитане 

на тези разходи по всички процедури, обявени след м. септември 2017 г. Изменен е и образецът на 

годишен технически отчет (за проектите, за които се прилага) в посока оптимизиране и 

опростяване. 

В изпълнение на препоръката относно събирането и обработването на информацията за отчитане 

на приложимия за ОПДУ индикатор за дългосрочен резултат СО-30 „Участници, чието положение 

на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро“ е сключен 

договор с изпълнител. 

УО приема препоръките за промяна в Плана за оценка на програмата. Същият е изменен и 

представен на Десетото заседание на КН на ОПДУ. Той е изпратен през януари 2019 г. и на ЕК 

чрез системата SFC2014 (референтен номер на документа Ares (2019)26808. 

УО приема препоръката за оптимизация на въпросника, чрез който се събират данните за 

участниците (микроданните) по Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1304/2013 г., като в 

актуалните Указания за е-отчитане обемът на въпросника е редуциран и сведен до приложимите 

опции за участниците в проекти по ОПДУ. Прие се препоръката за отпадане на изискването 

микроданни за участниците да се събират и отчитат по финансовите планове по приоритетни оси 4 

и 5, а по приоритетни оси 2 и 3 данни за участниците да се събират само по проектите, 

изпълнявани съответно по Специфична цел 2 на приоритетна ос 2 и Специфична цел 3 на 

приоритетна ос 3. 
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Статус Име Фонд Година на приключване на оценката Вид оценка Тематична цел Тема Констатации (за изпълнени) Последващи действия (за изпълнени) 
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12.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в 

рамките на комуникационната стратегия 

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия и Годишните планове за действие по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) през 2015, 2016, 2017 и 2018 г. Управляващият 

орган осъществява проактивна комуникационна политика по отношение на всички заинтересовани 

страни. 

Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020: 

 101 ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ (информационни дни по процедури за 

кандидатстване, обучения за бенефициенти и други); 

 1916 УЧАСТНИЦИ в събития (*отчетените цифри са на база брой участия в събития по 

регистрационни списъци); 

 Брой уникални посещения на месец на интернет сайта на УО – неприложимо. ОПДУ няма 

собствен сайт поради общо решение на оперативните програми и Централното 

координационно звено (ЦКЗ) за използване на единен информационен портал за ЕСИФ 

(www.eufunds.bg). На 21.12.2018 г. новият портал вече е факт. ОПДУ поддържа 

подстраницата, чрез регулярно актуализиране на информацията по програмата. 

През отчетния период дейностите по комуникация на Управляващия орган бяха насочени основно 

към повишаване на информираността на основните целеви групи, а именно – подпомагане на 

потенциалните и настоящи бенефициенти по ОПДУ в процеса на подготовка на проектни 

предложения и изпълнение на вече сключени договори с цел качествено изпълнение на самата 

оперативна програма и намаляване на риска от загуба на средства, включително чрез разясняване 

на задълженията и отговорностите на всички страни в процеса на комуникация, в това число и 

задълженията им за осигуряване на публичност. 

По всички процедури за кандидатстване бяха организирани информационни дни за запознаване с 

изискванията за кандидатстване, методиката за оценка, условията за допустимост и процеса на 

електронно кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020. 

За всички бенефициенти със сключени договори бяха организирани встъпителни обучения. Целта 

е бенефициентите да бъдат подготвени за правилното управление на проектите, включително и 

тяхното отчитане в ИСУН 2020, където се осъществява цялата комуникация през новия програмен 

период. Експертите от екипите за управление на проектите бяха запознати със задълженията си 

при изпълнението на дейностите, включително за деклариране на нередности, с процеса на 

мониторинг и финансов контрол от страна на УО  и със задълженията си за осигуряване на 

публичност. 

Информация за ОПДУ се публикува в обособена секция на Единния информационен портал: 

https://www.eufunds.bg/bg/opgg, като информацията за периода до 21.12.2018 г. е достъпна в 

секция АРХИВ. УО регулярно публикува актуални новини и документи, предоставящи 

информация за изпълнението на програмата, вкл. обяви за кандидатстване, насоки за 

кандидатстване и цялата необходима документация към тях; доклади за оценка; правила за 

изпълнение и указания на УО за управление на проектите. Публикува се и цялата документация, 
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свързана с работата на КН  по ОПДУ. 

В периода 2015-2018 г. работата на УО на ОПДУ е отразявана с регулярни прессъобщения до 

медиите с актуална информация за напредъка, продължи постоянният мониторинг на медиите в 

ежедневници и седмичници с национално и регионално покритие и в информационни агенции и 

сайтове 

 Общ брой разпространени ПРЕССЪОБЩЕНИЯ – 94  

 Общ брой ПУБЛИКАЦИИ за ОПДУ в медиите, вкл. електронни – 4335 

Комуникационни дейности за 2015 г. 

 4 ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ с общо 115 участници.  

 31 ПРЕССЪОБЩЕНИЯ и публикувани/излъчени 296 материала, в които се споменава 

програмата 

 ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ се проведе на 28 май в София, за представяне на новите 

оперативни програми и възможностите за кандидатстване. Изложението под наслов „Една 

посока, много възможности“ събра на едно място експерти от всички програми за периода 

2014 – 2020 г., които предоставяха на посетителите информация за актуалните процедури за 

кандидатстване, за добри практики по старите оперативни програми, както и рекламни 

материали. Организатори на събитието бяха ЦКЗ и Управляващите органи на програмите за 

периода 2014 – 2020 г.  

 ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ /17.11.2015 г. в „София хотел Балкан“/ 

общо за трите програми. Представени резултати по оперативните програми 

„Административен капацитет” и „Техническа помощ”, както и възможностите за 

финансиране по ОП „Добро управление“. Във форума взеха участие 117 представители от 

държавната администрация, съдебната система, неправителствения сектор и медии. 

Ръководителят на трите програми г-жа Ирена Първанова представи реалните резултати и 

напредъка в изпълнението по програмите и връчи грамоти за проекти-добри 

Комуникационни дейности за 2016 г. 

 6 ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ с общо 111 участници. За всяка информационна среща 

беше изработена информационна книжка. 

 17 ОБУЧЕНИЯ с 208 участници за бенефициентите със сключени договори. 

 20 ПРЕССЪОБЩЕНИЯ до медиите и публикувани/излъчени 1362 публикувани 

материала които пряко се отнасят до ОПДУ. 

 Обща ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ на оперативните програми, 

съвместно с Централния координационен офис - беше създадена Луксозна книга – 

„Европейските фондове в България“, представяща информация за реални резултати през 

стария период и възможностите за финансиране за периода 2014 – 2020 г. 

 Във връзка с изпълнението на Годишните планове за действие бяха сключени три договора 

с външни изпълнители - два за изработка на рекламни и информационни материали и един 

за медиен мониторинг и контент анализ. Трите договора са със срок за изпълнение края на 

2018 г. 
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Комуникационни дейности за 2017 г. 

 7 ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за представяне на нови процедури за кандидатстване по 

ОПДУ с 124 участници. Изработени 4 информационни книжки и 3 плаката. 

 33 ОБУЧЕНИЯ с 452 участници за бенефициентите със сключени договори. 

 Разпратени 16 ПРЕССЪОБЩЕНИЯ до медиите и публикувани/излъчени 1432 

публикувани материала, които пряко се отнасят до ОПДУ. 

 Обща ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ на оперативните програми, 

съвместно с Централния координационен офис беше организиран хепънинг за 60-та 

годишнина на ЕСФ в южния парк. Присъстваха над 120 човека 

 Продължи изпълнението на трите договора с външни изпълнители. 

Комуникационни дейности за 2018 г. 

 21 ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за представяне на нови процедури за кандидатстване по 

ОПДУ с 511 участници. Изработени 12 информационни книжки и 4 плаката. 

 10 ОБУЧЕНИЯ с 158 участници за бенефициентите със сключени договори. 

 Разпратени 27 ПРЕССЪОБЩЕНИЯ до медиите и публикувани/излъчени 1245 

публикувани материала  

 Успешно приключи изпълнението на трите договора. 
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13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 1303/2013) (ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г. (ВЖ. ТОЧКА 9 ПО-

ГОРЕ), НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДОКЛАДА ЗА 2017 Г.) ВАРИАНТ: ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА 
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14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

(ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ВТОРА АЛИНЕЯ, БУКВИ А), Б), В), Г), Ж) И З) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 1303/2013) 

 

14.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, 

включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и 

неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални 

инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно 

развитие в рамките на оперативната програма 

 

 

 

14.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на 

държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от 

фондовете 

 

 

 

14.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия 

 

 

 

14.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за 

морските басейни 

 

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на 

програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на 

оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, 

член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и 

работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за 

макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася 

за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни: 

 

 

 

  Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR) 

  Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) 

  Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR) 

  Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP) 

  Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)  
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14.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е 

целесъобразно 

 

Изпълняват се проекти с включени в тях дейности, които представляват социални иновации, а 

именно: 

 Провеждане на дистанционни обучения за служители в държавната администрация и 

съдебната система като максимално гъвкава форма, адаптивна към потребностите на 

работещите хора, както и тези в неравностойно положение (по проекти на ИПА, НИП, 

НСОРБ). Развитието на дистанционната форма на обучение и създаването на 

самообучителни ресурси през последните години се възприема като сериозно постижение 

при въвеждането на информационни и комуникационни технологии в обучението на 

целевите групи и все по-широко се прилага от бенефициентите в техните проекти. В тази 

връзка се извърши надграждане на интернет платформата за обучение в частта относно 

дистанционно обучение на НСОРБ, на информационната система на ИПА, електронизиране 

на обучителния процес в НИП чрез внедряване на информационна система за управление на 

процеса на въвеждането на иновативни формати на обученията в електронна среда, които се 

провеждат без паралелна присъствена обучителна среда (уебинари, форуми, видео-уроци и 

др.); 

 Надграждане на съществуващи и внедряване на нови удобни за обществото инструменти за 

гражданско участие с цел насърчаване на взаимодействието на държавната администрация 

със заинтересованите страни. По проект на АМС се извършва подобряване и 

дигитализиране на процеса по провеждане на обществени консултации чрез поредица от 

мерки, в т.ч. чрез надградения портал за обществени консултации; 

 Внедряване на технологична платформа за електронно провеждане на централизирания етап 

на конкурса за държавни служители, както и разработване и внедряване на портал за работа 

в държавната администрация с цел стандартизиране на процеса по кандидатстване, 

повишаване на информираността на гражданите и прозрачността на процеса на подбор на 

служители и популяризиране на възможностите за работа в държавната администрация; 

Подобряване на информационното обслужване и повишаване ефективността в сектор 

„Правосъдие“, чрез използване на електронни документи не само от органите в сектора, но и при 

взаимодействието им с други административни органи, организации, граждани и бизнеса чрез 

изграждане на Единна информационна система на съдилищата (ВСС), надграждане на системи на 

ПРБ, реализиране на централизирана АИС „Съдебен статус“ и др., и предоставяне на електронни 

услуги. 

 

 

14.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-

силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-

висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално 

внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните 

и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е 

целесъобразно, използваните финансови ресурси 
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ЧАСТ В — ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

15. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (ЧЛЕН 

21, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 
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16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С ДОКЛАД ЗА 

НАПРЕДЪКА) 

 

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

Чрез ОПДУ се изпълнява стратегически (хоризонтален) приоритет № 4 „Добро управление и 

достъп до качествени административни услуги (вкл. развитието и прилагането на концепцията за 

„добро управление” – е-управление и е-правосъдие, качествените и ефективни услуги за 

гражданите и бизнеса, както и високото ниво на професионализъм и мотивация на човешките 

ресурси в администрацията и съдебната система)“, на Споразумението за партньорство, което 

очертава помощта от ЕСИФ за периода 2014–2020. Предоставеното съ-финансиране от фондовете 

на ЕСИФ подпомага изпълнението на целите на Националната програма за развитие „България 

2020“ и на Националната програма за реформи и за постигането на националните цели спрямо 

стратегията „Европа 2020“. Подкрепата по ОПДУ е насочена към подобряване на качеството на 

административните услуги и достъпа до тях, намаляване на административната тежест, въвеждане 

на инструменти и процедури за наблюдение и оценка на публични политики, управление и 

развитие на човешките ресурси в администрацията и др. В тази връзка, стратегията на ОПДУ се 

гради върху подобряването на функционирането на държавните институции за постигането на тези 

цели, като подпомага следните фактори за растеж, заложени в Националната програма за реформи: 

•  ФР 1: „Подобряване ефективността на публичните разходи и осигуряване на преразпределение 

на публичните разходи към дейности, повишаващи потенциала за растеж на икономиката”; 

•  ФР 3: „Адресиране на слабостите в бизнес-средата и подобряване на административната 

ефективност, включително на регионално и местно ниво”. 

В Националната програма за реформи са заложени 31 мерки, за изпълнението, на които са 

финансирани проекти по 8 процедури на ОПДУ. 

Финансираните по програмата проекти адресират значителна част от мерките, предвидени за 

финансиране по ОПДУ в основните национални стратегически документи (и пътните карти към 

тях), относими към програмата. Това са съответно 58% от мерките в Националната програма за 

развитие „България 2020“, 69% от мерките, в Стратегията за развитие на държавната 

администрация, 83% от мерките в Стратегията за развитие на електронното управление и 50% от 

мерките в Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система. 

По отношение на ОПДУ са приложими 1 тематично и 5 общи Предварителни условия за ЕСИФ 

приносът на програмата към покриването им е както следва: 

 За покриване на 7 критерия към тематично условие 11.1 са финансирани проекти, в рамките 

на 3 процедури по ОПДУ. 

 За покриване на 13 критерия по 5-те общи условия са финансирани проекти, в рамките на 7 

процедури по ОПДУ. 

Идентифицираните области на интервенция по програмата, съ-финансирани от фондовете на 

ЕСИФ, са посочени в Националната програма за развитие „България 2020“ и в Националната 

програма за реформи. Стратегическите цели, посочени в тези два документа, са отразени в 

Споразумението за партньорство и допринасят за постигане на националните цели спрямо 
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стратегията „Европа 2020“. 

На национално ниво, ОПДУ е директно обвързана с постигането на целите на Приоритет 6 

„Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за 

гражданите и бизнеса“ на Националната програма за развитие „България 2020“, като програмата 

подпомога реализацията на целите чрез: подобряването на човешкия капитал в администрацията, 

разширяването на приложението на информационните и комуникационните технологии, 

внедряването на комплексното административно обслужване и разширяване на електронните 

услуги за администрациите за гражданите и бизнеса, както и повишаването на прозрачността на 

публичния сектор. 

Предвидените в Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 - 2020 г.) мерки 

са насочени към изпълнението на приоритет № 6. „Укрепване на институционалната среда за по-

висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“ на НПР БГ2020. Пътната 

карта към Стратегията, конкретизира мерките и сроковете за реализацията им, необходимите 

финансови ресурси, източниците на финансиране, очакваните резултати, индикаторите за 

изпълнение и отговорните институции. Тя е основен инструмент за планиране на реформите в 

администрацията, чийто източник на финансиране е ОП „Добро управление“. 

В Стратегията са предвидени 50 интервенции в рамките на 30 мерки, предвидени за финансиране 

по ОПДУ. До момента, за изпълнението на СРДА са финансирани проекти по 8 процедури по 

ОПДУ, покриващи 70% от мерките заложени в Стратегията. 

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 – 2020 г.) 
обхваща развитието и на четирите направления за комуникации и услуги: (1) “Администрация – 

Граждани”; (2) “Администрация – Бизнес”; (3) “Администрация – Администрация”; и (4) 

“Администрация – Служители”. Тя, както и пътната карта към нея са основните документи, които 

дават визията за развитие на електронното управление страната. 

С решение № 872 на Министерския съвет от 14 октомври 2016 г.  се приема секторната стратегия 

„Е-митници“ 2016-2020 г. и Пътна карта към нея.  

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие” 2014-2020 г. представлява естествено продължение на Стратегията за развитие на 

електронно управление в Република България 2014-2020 г. в областта на правосъдието. В пакета от 

приоритетни проекти за периода 2016-2017 г., в Стратегията за развитие на електронното 

управление в Република България (2014 – 2020 г.) са заложени 17 мерки в 13 приоритетни сфери, 

предвидени за финансиране по ОПДУ. До момента, са финансирани проекти по 2 процедури на 

ОПДУ, покриващи 11 от мерките заложени в Стратегията (т.е. около 65%). 

Актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Пътната 

карта към нея са основният национален стратегически документ в областта на реформата в 

съдебната система. В Стратегията са заложени 29 сфери на интервенции с 41 мерки, предвидени за 

финансиране по ОПДУ. До момента, за изпълнението на Стратегията са финансирани проекти по 2 

процедури на ОПДУ, покриващи 29 от мерките заложени в нея (т.е. около 70%). 
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17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ 

МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 1303/2013) 

 

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, 

определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са 

били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в 

постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за 

изпълнението (за целевите стойности). 

 

Във връзка с посочените по-горе проблеми свързани с обществените поръчки (ОП), ОПДУ 

извърши анализ, обхващайки периода от стартирането на ОПДУ до 31.12.2018 г. За този период са 

възложени 136 броя  ОП на обща стойност 66 940 863 лв., проведени чрез процедура, като по 38  

или близо 28% от тях е налице обжалване. Изводите са: 

1. Обжалвани са 11 решения за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, 

като по 8 от тях е отсъдено в полза на Възложителя и по 3 от тях – в полза на 

жалбоподателя; 

2. Обжалвано е 1 решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация, като е отсъдено в полза на Възложителя; 

3. Обжалвани са 2 предоставени разяснения по процедура, като 1 е в полза на жалбоподателя и 

1 в полза на Възложителя; 

4. Обжалвани са 2 решения за прекратяване на процедура, като и двете са отсъдени в полза 

на Възложителя. 
5. Обжалвани са 22 решения за избор на изпълнител – 18 са отсъдени в полза на 

Възложителя, 1 е в полза на жалбоподателя и по 3 към момента няма произнасяне. 

От общия брой обжалвани решения – 38, само 5 са в полза на жалбоподателя. Това показва, че едва 

при 13% от случаите, е имало основание за обжалване, вземайки предвид решенията на КЗК. Би 

могъл да се направи изводът, че възложителите имат капацитет при възлагане на обществени 

поръчки, но предвид чл. 196 от ЗОП и възможността за обжалване, жалбоподателите  в 

обследваните случаи са подали неоснователни жалби, което рефлектира в невъзможност за 

спазване на първоначално предвидените срокове за изпълнение на дейностите по проектите. 

За целите на отчитането на финансовия индикатор по ПО 2 и ПО 3 разходи, извършени и платени 

до 31.12.2018 г. са верифицирани в искания за плащания, представени от бенефициентите и през 

2019 г., съответно сертифицирани в 2019 г. преди подаване на настоящия доклад. Размерът на тези 

разходи, искането за плащане на бенефициентите, в което са включени и заявлението за плащане 

към ЕК, в което са подадени, са представени в таблица – приложение към настоящия доклад. 

Таблицата може да намерите в меню Utilities/ Letters - Таблица Приложение към Годишен доклад 

за изпълнение на ОПДУ за 2018 г. 

Преизпълнението на индикатори от рамката за изпълнение се дължи като цяло на извършеното 

наддоговаряне на голяма част от тях (О1-3, О1-4, О2-5, О2-6, О3-1, О3-6, О3-8) с цел елиминиране 

на риска от неизпълнение. 

Текущо през 2017 и 2018 г. УО извършваше анализ на напредъка на проектите, които се очакваше 

да имат принос към рамката. При анализите се установи риск от непостигане на индикатори О1-7, 

О1-8 и О2-6. За да се намали рискът от неизпълнението на индикатори О1-7 и О1-8 се отвори 

процедура „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“. 
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През м. декември 2018 г. се сключи договор за изпълнението на проект с наименование 

„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с 

прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 

административни услуги“ и бенефициент ДАЕУ, изпълнението на който стартира преди 

сключването на административния договор. В резултат до края на 2018 г. се разработиха и 

надградиха 142 електронни административни услуги, както и надградиха 6 регистри за работа в 

средата за междурегистров обмен Regix, което доведе до преизпълнението на двата индикатора. 

Рискът за неизпълнение на индикатор О2-6 произтичаше от нестартирането на проекта за обучения 

на АМВР, по който бяха предвидени 8 300 обучени служители на МВР (проектът по-късно беше 

прекратен), както и в забавянето на изпълнението на проектите на ИПА и ИП към МВР. В тази 

връзка и поради установена необходимост от адресиране на специфичните потребности на 

централната администрация от специализирани обучения на техните служители, през м. декември 

2017 г. се отвори процедура за подбор „Специализирани обучения за централната администрация“. 

През 2018 г. по тази процедура се изпълниха 8 проекта, като по проектите на ИПА и ИП към МВР 

през второто полугодие на 2018 г. също се отбеляза значителен напредък, което кумулативно 

доведе до преизпълнение на индикатора с близо 43 %. 
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