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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА  

 

ПОЛУЧЕНИ ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТРГ ЗА ПТП В РАМКИТЕ НА ВТОРА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗЕМАНЕ 

НА РЕШЕНИЕ, ПРОВЕДЕНА В ПЕРИОДА 05-12 НОЕМВРИ 2020 Г. 

 

Дата на 

получаване 
Подател Получено становище 

Становище 

(приема се и е отразено в проекта на програмата/ 

приема се по принцип/не се приема) 

12.11.2020 г, 

Ел. поща 

 

МРРБ, УО на 

ОПРР, Недялка 

Илкова 

 

В допълнение Ви информираме за следното: 

1. За целите на публичните обсъждания при изпълнението на 

новия интегриран подход за териториално развитие, е 

идентифицирана необходимостта от разработването на 

специфична интернет платформа, свързана от една страна с 

единния информационен портал eufunds.bg, а от друга - със 

системата ИСУН. Интернет платформата е планирана като 

инструмент за ангажиране на гражданите в процеса по 

разработване на политики, като целите, които ще 

изпълнява, включват информиране на обществото относно 

предвидените за реализиране проектни идеи, степента на 

изпълнение и постигнатите резултати, както и получаване 

на обратна връзка от гражданите по представената 

информация. Към платформата се планира създаването и 

функционирането и на апликация, през която, след 

запознаване с информацията, потребителите ще могат да 

попълнят онлайн анкета, съдържаща конкретни въпроси и 

да изпратят коментари и мнение. През платформата ще се 

създаде възможност за онлайн предаване в реално време на 

провежданите публични събития и обществени обсъждания 

с опция за онлайн коментари. Моля за потвърждение 

относно вземането под внимание от Ваша страна на така 

представената информация при разработването на проекта 

на ПТП 2021-2027, идентифицираните нужди и 

планираните цели по отношение на техническото 

обезпечаване на публичните консултации и обсъждания, 

свързани с изграждането на информационна платформа и 

апликация към нея. В допълнение, считаме, че за 

изпълнение на новия регионален подход, в бъдеще в ПТП 

2021-2027 г. е подходящо да бъде обособена отделна 

1. Приема се по принцип.  

Становището ще бъде предоставено на ЦКЗ. 

По отношение на обособяването на отделна БЛ за 

обезпечаване на платформата, това е решение на УО 

в процеса на изпълнение на Програмата и не касае 

проекта на Програмата. УО ще реши по какъв начин 

ще предостави средства за платформата на по-късен 

етап.  

2. Приема се по принцип. Коментарите са свързани с 

изпълнение на дейности по Програмата.  
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бюджетна линия, свързана с обезпечаването на 

информационна платформа и съответната апликация  към 

нея за визуализиране на информацията и осигуряването на 

лесен достъп и възможност за получава на обратна връзка 

от обществеността.  

2. По отношение на планирано изграждане на специализирана 

ГИС за управление и наблюдение на средствата от ЕС, 

обръщаме внимание на следните 2 аспекта: 

• необходимост да бъде приложен общ подход и 

съвместяване на изпълнението на дейностите по изграждане на 

ГИС система и изпълнението на инструмента ИТИ по отношение 

на нуждите от достъп до онагледена информация относно 

подадените и изпълнявани проекти и ИТИ като база за получаване 

на обратна връзка от обществеността; 

• необходимост при структурирането на планираната за 

разработване ГИС да бъде избегнато припокриването й с други 

съществуващи ГИС, функциониращи в рамките на други 

ведомства. 

12.11.2020 г. 

Ел. поща 

Национален 

фонд, 

Министерство на 

финансите, 

Мануела 

Милошева 

1. Във връзка с изпратените материали в рамките на втора 

писмена процедура на ТРГ за ПТП предлагаме 

информацията в таблица 13 в т. 5 да бъде допълнена. 

Съгласно т.6 на РМС № 712/06.10.2020 г. за определяне на 

структурите, отговорни за управлението, контрола, 

отчетността, координацията и одита на програмите, 

съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+, КФ и други фондове за 

програмен период 2021-2027 г. дирекция „Национален 

фонд“ на Министерството на финансите изпълнява и 

функция на Счетоводен орган по програмата.  

2. Също така липсва информация как е определена 

категорията на регион в табл. 4 и следващи от проекта на 

програма. 

3. В допълнение отчитаме РМС 496/ 21.07.2020 г. с 

индикативното финансово разпределение на средствата от 

1. Приема се. Допълнено е. 

2. Категорията регион е определена, съгл. чл. 102 и чл. 

106 от POP, както и заключенията на Съвета от месец 

юли т.г., както следва: 

„Процент на съфинансиране: 

 68.Процентът на съфинансиране за целта „Инвестиции 

за работни места и растеж“ няма да бъде по-висок от: 

а) 85% за по-слабо развитите региони,  

б) 70% за регионите в преход, които през програмния 

период 2014—2020 г. са били класифицирани като по-

слабо развити региони;“ 

В този смисъл, националното съ-финансиране следва да 

е 15% за слабо развити и 30% за регион в преход. 
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Европейския социален фонд+, Европейския фонд за 

регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен 

период 2021 – 2027 г. по цели на политиката и програми, но 

предвид бюджета на програмата и нейната насоченост, 

смятаме че програмата следва да се финансира от един 

фонд.  

3. Проведени са разговори за осигуряване на бюджета на 

Програмата единствено от  ЕФРР. Предстои вземане на 

решение на национално ниво. След уточняване на 

финансовите параметри и източници на финансиране, 

Програмата ще бъде коригирана и представена на ТРГ. 

09.11.2020 г. 

Ел. поща 

Весела Данева Съгласуваме проекта на „Програма за техническа помощ“ 2021-

2027 г. със следното становище: Както знаете, законодателството 

по държавните помощи се развива непрекъснато. Очаква се в 

следващия програмен период да бъдат приети и нови регламенти, 

тъй като сегашните бяха удължени, някои само до края на 2021 г., 

други до края на 2023 г. В тази връзка обръщаме внимание, че за 

да може ефективно и ефикасно да подпомага Управляващите 

органи на Оперативните програми, звеното по държавните помощи 

също трябва да развива и надгражда своя капацитет. Поради тази 

причина предлагаме да се направят следните две допълнения: 

1. На стр. 4 последното тире да стане: 

• осигуряване на съответствие с правилата за държавни 

помощи и по-добро оползотворяване на възможностите на 

различните режими чрез засилване капацитета на УО в областта, 

надграждане на капацитета на звеното за държавни помощи и 

подобряване на ефикасността и ефективността на 

сътрудничеството между тях 

2. Последната отметка на стр. 23 да стане: 

 • Обучения на служителите от звеното по държавните 

помощи, както и методически дейности свързани с подпомагане на 

ефективното и ефикасно изпълнение на Кохезионната политика на 

ЕС (изготвяне на наръчници и/или документи, експертни 

становища, свързани с прилагането на ДП, провеждане на 

целенасочени обучения на УО и бенефициенти) 

1. Приема се по принцип.  

Текста на стр. 4 посочва стратегията на програмата в 

направление „Подобряване на средата за изпълнение 

на програмите чрез оптимизиране на правилата и 

процедурите за управление на средствата от ЕС и 

намаляване на административната тежест“, а не 

конкретни интервенции/операции/дейности, които 

ще бъдат финансирани. 

 

2. Приема се по принцип.  

По приоритетна ос 1 на ПТП, в направление 

„човешки ресурс“ е посочено: „По-нататъшно 

укрепване на капацитета на органите за изпълнение 

на функциите, свързани с програмирането, 

управлението, наблюдението, отчетността, 

контрола, одита, координацията и оценката на 

ЕСИФ и органите с ключови методически и 

контролни функции, свързани с управлението на 

фондовете на ЕС с цел осигуряване на устойчивост 

на ефективната и ефикасна система за 

координация, управление и контрол на фондовете; 

както и на ключови бенефициенти и партньори.“ В 

този смисъл, текстът на програмата изначално 

съдържа информацията, с която предлагате да бъде 

допълнена. В цялост подходът за период 2021-2027 г. 

е по-стратегически, в сравнение с отминали такива. 
 

 


