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Реализиране на ЦАИС 
„Единна входна точка“ за 

подаване на годишни 
финансови отчети и 

статистика в машинно-
четим формат и 

интеграция с НАП, НСИ, 
АВ (ТР)

• Реализиране на Единна входна 
точка (ЕВТ) за подаване на 
годишни отчети за дейността, с цел 
комплексно използване на данните 
от НСИ, НАП и АВ и осигуряване 
на възможност за последващ анализ 
на финансовата информация 
подадена в машинно-четим вид;
• Подобряване на обслужването и 
намаляване на административната 
тежест за бизнеса.

Процедура чрез 
директно 

предоставяне
НЕ 850 000,00 лв. Национален статистически институт 

(НСИ)

• Изготвяне на пакет от документи за изменение и 
допълнение на нормативни актове, във връзка с 
регламентиране на ЕВТ; • Разработване и внедряване 
на информационна система на единна входна точка 
(ИС ЕВТ);
• Интеграция с информационните системи на НАП, 
НСИ и Търговския регистър;
• Интеграция на ИС ЕВТ с външни системи, в т.ч. с 
хоризонталните системи на електронното 
управление.

• Разходи за услуги; 
• Разходи за материални активи;
• Разходи за нематериални активи;
• Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
• Разходи за персонал;
• Непреки разходи (разходи за организация и 
управление и разходи за информация и комуникация)

100%
Първо 

тримесечие 
на 2022 г.

60 дни след 
обявяване на 
процедурата

НЕ НЕ Н/П 850 000,00 лв.
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Разработване на 
електронни 

административни услуги 
и внедряване на 
допълнителни 

функционалности в 
автоматизирани 

информационни системи в 
МВР

• Подобряване на процесите по 
заявяване, обработка и 
предоставяне на електронни 
административни услуги;
• Повишаване на ефективността и 
достъпността на услугите за 
гражданите и бизнеса;
• Подобряване на 
административното обслужване на 
гражданите и бизнеса и намаляване 
на административната тежест.

Процедура чрез 
директно 

предоставяне
НЕ 2 800 000,00 лв.

Дирекция „Комуникационни и 
информационни системи“ в 

Министерството на вътрешните 
работи

 • Разработване и надграждане на електронни услуги 
по направления Български документи за самоличност 
(БДС), Контрол на общоопасните средства (КОС) и 
Пътна полиция;
 • Повишаване на степента на автоматизация на 
съществуващите в Портала за електронни 
административни услуги (ПЕАУ) на МВР електронни 
административни услуги и усъвършенстване на 
технологичния процес в служебната част (бек-офис) 
на портала;
 • Разработване и внедряване на допълнителни 
функционалности в АИС ЛКЧОД и ЕАР КОС в 
съответствие с измененията и допълненията в Закона 
за административните нарушения и наказания и 
интеграция със ССЕВ;
 • Надграждане и подобрение на достъпа до публични 
услуги и изчислителни ресурси, необходими на 
кредитни органи, застрахователи, банки и др.

• Разходи за услуги;
• Разходи за материални активи;
• Разходи за нематериални активи;
• Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
• Разходи за персонал;
• Непреки разходи (разходи за организация и 
управление и разходи за информация и комуникация)

100%
Първо 

тримесечие 
на 2022 г.

60 дни след 
обявяване на 
процедурата

НЕ НЕ Н/П 2 800 000,00 лв.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА“ 
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Подобряване на 
инспекционния контрол, 

осъществяван от 
Агенцията за държавна 
финансова инспекция

Управление, ориентирано към 
резултата чрез подобряване на 
методологията, инструментариума, 
правната регламентация и 
организационната структура за 
държавната финансова инспекция

Процедура чрез 
директно 

предоставяне
НЕ 400 000,00 лв. Агенция за държавна финансова 

инспекция 

ꞏ    Идентифициране и анализ на методологията, 
инструментариума, правната регламентация и 
организационната структура за държавната 
финансова инспекция;
• Изготвяне на мотивирани предложения за промени 
в законодателството в областта на финансовата 
инспекция и за укрепване на административния 
капацитет;
• Анализ и предложения за засилване на 
координацията и комуникацията между 
институциите, ангажирани с контрола върху 
публичните средства;
• Осъвременяване на методологията за извършване на 
финансови инспекции по отделни направления;
• Обучения за финансовите инспектори, 
консултиращите юристи и техните ръководители;
• Други дейности в изпълнение на целта на 
процедурата.

• Разходи за услуги;
• Разходи за персонал;
• Разходи за  провеждане и участие в мероприятия;
• Разходи за материални активи;
• Разходи за нематериални активи;
• Непреки разходи 

100%
Първо 

тримесечие 
на 2022 г.

60 дни след 
обявяване на 
процедурата

НЕ НЕ Н/П 400 000,00 лв.

Максимален % 
на 

съфинансиране 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ“ 

Извършване 
на 

предварителе
н подбор на 
концепции за 
проектни 

предложения

Наименование на 
процедурата 

Цели на предоставяната 
БФП по процедурата 

№ 
по 
ред 

Начин на 
провеждане на 
процедурата 

съгласно чл. 2 от 
ПМС № 162/2016 г. 

Допустими кандидати 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)

ЗА 2022 ГОДИНА

Представлява ли 
процедурата/част от нея: Размер на БФП за проект /лв./

Краен срок за 
подаване на 
проектни 

предложения 

Изменение 1 - февруари 2022

Общ размер на БФП по 
процедурата /лв./ Примерни допустими дейности Категории допустими разходи 

www.eufunds.bg


