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1140 публикации/отразявания в медиите за 

ОПДУ 

(Целева стойност - над 500 реализирани 

публикации в печатни медии и Интернет) 

 

януари -  

15 октомври 2019 г. 

 

2. Осигуряване  на  

максимална  публичност  и  

прозрачност  на  процеса  

на управление и 

изпълнение на програмите, 

техните резултати и добри 

практики; 

Организиране на 

Годишно 

информационно 

събитие/дейност 

 

 

 

Поддържане на 

Интернет сайт на 

ОПДУ и/или отделна 

рубрика на единния 

информационен 

портал: 

www.eufunds.bg 

 

Комуникация с 

медиите 

Широка 

общественост, 

бенефициенти и 

други 

заинтересовани 

страни 

 

Бенефициенти, 

медии и широка 

общественост 

 

Широката 

общественост 

Годишна информационна дейност –  

 (Целева стойност - минимум 70 участници) 

 

 

Актуализиране на рубриката на единния 

информационен портал www.eufunds.bg 

(Целева стойност - Наличен сайт на ОПДУ с 

актуална информация и/или отделна рубрика на 

единния информационен портал: www.eufunds.bg) 

 

 

 

10 разпространени прессъобщения 

 (Целева стойност - над 10 разпространени 

прессъобщения) 

 

1140 публикации/отразявания в медиите за 

ОПДУ 

(Целева стойност - над 500 реализирани 

публикации в печатни медии и Интернет) 

предстои 

ноември-декември 

2019 г.  

 

 

януари -  

15 октомври 2019 г. 

 

 

 

 

 

януари - 

15 октомври 2019 г. 

 

 

януари -  

15 октомври 2019 г. 

 

0.00 лв. 

3. Информиране   на   

потенциалните   

бенефициенти   за   

възможностите   за 

финансиране, предоставяни 

от програмите; 

Информационни 

срещи по 

процедурите за 

директно 

предоставяне и 

информационни дни 

по процедурите на 

конкурентен подбор 

Конкретни 

бенефициенти 

 

Бенефициенти 

на конкурентен 

подбор 

 

7 информационни срещи 

 (Целева стойност - по 1 информационна среща за 

всяка процедура) 

 

Брой участници в срещите – 54 души 

До 1 месец след 

обявяване на всяка 

нова процедура 

съгласно ИГРП 2019 

84,71 лв. 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/
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4. Повишаване 
информираността и 

компетентността на 

бенефициентите при 

изпълнение на проекти; 

 

Обучения за 

бенефициенти 

 

Бенефициенти 

със сключени 

договори 

16 обучения за бенефициенти   

 (Целева стойност - Организирани обучения за 

всички бенефициенти) 

 

Брой участници в обученията – 367 души 

януари -  

15 октомври 2018 г. 

 

3800,13 лв. 

 

 

 

ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия: 

 

- Брой информационни събития – 23 (информационни дни/срещи (7) и обучения за бенефициенти (16)).  

- Брой участия в събития (по регистрационни списъци) - 421 (участници в информационните срещи (54) по нови процедури за 

кандидатстване и обученията за бенефициенти (367) ).  

- Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО – 1965 (средна стойност на броя отделни показвания на страници на 

секцията на ОПДУ на сайта eufunds.bg) 

От началото на годината функ 
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ИНФОРМАЦИОННИ ФОРУМИ 

 

През 2019 г. бяха организирани общо 7 информационни срещи за представяне на нови процедури за кандидатстване по ОПДУ. По време 

на тях бяха разяснени детайлно условията за кандидатстване, изискванията за разработване на проектните предложения, критериите за 

допустимост по конкретните процедури и процеса на подаването им чрез системата ИСУН 2020. Насоките за кандидатстване и приложенията 

към тях, както и Указания за електронно кандидатстване по процедурите бяха публикувани: в ИСУН 2020, както и на единния информационен 

портал. Общият брой на участниците бе 54.  

 

По процедурите за директно предоставяне на БФП бяха проведени информационни срещи за конкретните бенефициенти в София. 

 

№ дата процедура общо присъствали 

1 11.01.2019 г. 

Процедура BG05SFOP001-1.008 „Развитие и въвеждане на институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с 

пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“   

с бенефициент Националният осигурителен институт 

4 

2 17.05.2019 г. 
Процедура BG05SFOP001-3.004 - Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт 

с допустим кандидат Висшия съдебен съвет 
10 

3 19.06.2019 г. 

Процедура BG05SFOP001-2.014 – „Развиване на капацитета  за внедряване и прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в 

администрациите“ 

с допустим кандидат Института по публична админситрация 

10 

 4 21.08.2019 г. 
Процедура BG05SFOP001-3.005 – „Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата“ 

с допустим кандидат Върховния административен съд 
7 

 5 24.09.2019 г. 

Процедура BG05SFOP001-3.006 „Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и 

повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение“ 

с допустим кандидат Националния институт на правосъдието (НИП) 

8 

 6 24.09.2019 г. 
Процедура BG05SFOP001-2.018 „Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация“ 

с допустим кандидат Администрацията на Министерския съвет 
5 
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 7 25.09.2019 г. 

Процедура BG05SFOP001-2.017 „Обучения за служителите в администрацията,  

организирани от Института по публична администрация“ 

с допустим кандидат Института по публична администрация 

10 

  ОБЩО 54 
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На информационните срещи експерти от УО предоставят на потенциалните бенефициенти максимално целенасочена и конкретна 

информация за възможностите за финансиране по конкретната процедура. Детайлно биват разяснявани: методиката за оценка на проектните 

предложения, предизвикателствата, пред които са изправени бенефициентите при реализирането на вече одобрените проекти, наличието на 

строг контрол от страна на Управляващия орган за разходването на средствата по проектите и често срещаните грешки в досегашната практика 

по изготвяне на проектни предложения. Тази комуникационна мярка подпомага изпълнението на самата оперативна програма и намалява риска 

от загуба на средства.  

Във връзка с организацията на мероприятията е изработена 1 информационна книжка, съдържаща необходимите документи за 

кандидатстване. До края на годината се планират още няколко информационенни срещи и едина информационна кампания за процедура на 

подбор. 

   

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ 

Проведени бяха общо 16 обучения, с общо 367 участници за всички бенефициенти по ОПДУ със сключени договори. Съгласно чл. 29 

от ПМС № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. въвеждащите обучения бяха организирани в 

рамките на 30 дни от датата на сключване на административния договор, съответно издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. Акцентът в тях бе основно върху изпълнението и отчитането на проектите, както и работата в ИСУН 2020, през която се 

осъществява цялата комуникация и отчитането на проектите през новия програмен период. Всички обучения, с едно изключение, са проведени 

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

„Бояна“.  

ОПДУ направи за пръв път излъчване на живо (лайв стрийминг) в интернет по време на три обучения по процедура на подбор.  

Възможността да гледат от дистанция бе предоставена на бенефициентите по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.  По този начин хората, които не успяха да 

присъстват на живо в залата, имаха възможност да следят събитието онлайн. 

ОПДУ планира да предоставя и в бъдеще този удобен начин за обучение на бенефициентите си по процедури на подбор, като така ще 

им спестява време и разходи за лично присъствие. Това е възможност Управляващия орган да бъде максимално полезен и гъвкав в 

предоставянето на информация за изпълнението на проектите. 
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№ дата обучение 
общо 

присъствали 

1 14.01.2019 г. 

Проект BG05SFOP001-1.004-0001-С01 „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“   

с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление 

92 

2 18.01.2019 г. 
Въвеждащо обучение относно изпълнението и отчитането на проекти по Процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ – първа група 
42 

3 22.01.2019 г. 
Въвеждащо обучение относно изпълнението и отчитането на проекти по Процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ – втора група 
27 

4 28.01.2019 г. 
Въвеждащо обучение относно изпълнението и отчитането на проекти по Процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ – трета група 
35 

5 06.02.2019 г. 
Въвеждащо обучение относно изпълнението и отчитането на проекти по Процедура BG05SFOP001-4.004: „Осигуряване функционирането на  

националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“, 
20 

6 25.02.2019 г. 
Въвеждащо обучение относно изпълнението и отчитането на проекти по Процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ – четвърта група 
13 

7 26.02.2019 г. Проект BG05SFOP001-2.001-0011 „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ 41 

8 26.02.2019 г. Процедура BG05SFOP001-3.003: "Граждански контрол върху реформата в съдебната система", 14 

9 06.03.2019 г. 
Процедура BG05SFOP001-4.005: „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, 

координация, сертифициране и одит на ЕСИФ през периода 2019-2021“ 
16 

10 15.03.2019 г. 
Проект BG05SFOP001-2.011-0001 „Усъвършенствуване на концесионната политика“ и  

Проект „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за водно и енергийно регулиране” 
13 

11 23.04.2019 г. 

Проект BG05SFOP001-2.013-0001-С01“Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете 

на Европейския съюз в българските закони“ 

с бенефициент Народно събрание на Република България 

11 

12 10.05.2019 г. 

Проект BG05SFOP001-1.007-0001-С01 „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – 

БИМИС (фаза 2)“  

с бенефициент Агенция „Митници“ 

9 

13 10.05.2019 г. 

Проект BG05SFOP001-1.008-0001-С0 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси,  

свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги  

с бенефициент НОИ  

10 
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14 21.05.2019 г. 

Проект BG05SFOP001-4.005-0010-C01 „Техническа помощ за хоризонталните структури за  

програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ през периода 2019-2021“  

с бенефициент Министерство на околната среда и водите 

8 

15 20.08.2019 г. 
Проект BG05SFOP001-2.014-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“  

с бенефициент Институт по публична администрация 
6 

16 27.08.2019 г. 

BG05SFOP001-4.005-0012-С01 „Финансиране на част от възнагражденията на служители от Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи 

дейности по ЕСИФ“ 

с бенефициент Агенцията по обществени поръчки 

92 

    ОБЩО 367 
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РАБОТНИ СРЕЩИ 

През 2019 г. бяха организирани общо 12 работни срещи с бъдещи и настоящии бенефициенти и партньори във връзка с подготовката 

или изпълнението на проектите по ОПДУ. Общият брой на участниците бе 122.  

 

ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Предстои. 

 

  ИНТЕРНЕТ  

На единния информационен портал www.eufunds.bg за отчетния период са направени общо 13 публикации на пакети от документи като 

сред тях са насоки за кандидатстване, изменения на процедури, документи за обществено обсъждане, материали от неприсъствени и редовни 

заседания на КН на ОПДУ, оценки, доклади, видео-ръководства, прес съобщения, въпроси и отговори, наръчници и т.н.  

 

YOUTUBE 

От м. Юли 2019 г. ОПДУ има собствен YouTUBE канал, в който се публикуват и споделят видеоматериали на програмата и нейните 

бенефициенти. Това е първата социална медия, която програмата използва. 

 

РАБОТА С МЕДИИТЕ 

През 2019 г. работата на УО е отразявана с регулярни прессъобщения до медиите с актуална информация за напредъка по програмата и 

обявените процедури. Продължи постоянният мониторинг на медиите: в ежедневници и седмичници с национално и регионално покритие и в 

информационни агенции и сайтове. За периода януари – октомври са разпространени 10 съобщения за медиите и са публикувани 1140 

материала, които пряко се отнасят до ОПДУ.  

 

 

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

През периода януари – 15 октомври 2019 г. секретариатът на КН на ОПДУ организира провеждането на: 

 1 редовно задесаниe на КН на ОПДУ  

 

 13-14.06.2019 г. – проведено Единадесето редовно заседание на КН на ОПДУ, в хотел Риу Правец. Преди заседанието бе проведена 

среща за напредъка по ОПДУ с представители на Европейската комисия. 

 22.11.2019 г. – предстои провеждането на Дванадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ. Преди заседанието се планира среща 

за напредъка по ОПДУ с представители на Европейската комисия.  

http://www.eufunds.bg/





