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УО на ОПИК изразява следното становище по отношение на 
предложените за одобрение проект на изменение на Оперативна 
програма „Добро управление“ и КПО по Процедура „Подкрепа 
по линия на сближаването за справяне с миграционните 
предизвикателства, породени от военната агресия от страна на 
Руската федерация в Украйна за бежанците, пристигнали в 
Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството 
на туризма“ по ПО6. 
Наличието на демаркация и установени ясни правила и 
изисквания, на база които да се осигури липса на припокриване 
на дейности и разходи с цел избягване на двойно финансиране, е 
изключително важно за всяка една мярка, която се финансира с 
публичен ресурс.   
Същевременно с оглед осигуряване максимално бързо и 
безпрепятствено средствата да бъдат използвани за покриване на 
основните нужди на бежанците от Украйна, е изключително 
важно да са налице гъвкави условия и изисквания, които да 
позволяват посоченото. 
В тази връзка считаме за важно да бъде запазен подходът на 
демаркация, въведен с одобрението на Методологията и 
критериите за подбор на операции по процедура „Подкрепа за 
покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез 
мярка прилагана от Министерството на туризма“ по ОПИК, а 
именно, че „няма да бъдат подкрепяни дейности/разходи, по 
отношение на едно и също лице бежанец за един и същ период 
от време, които вече са финансирани по проект, програма или 
каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от 

Не се приема.  

Въведеният подход за демаркация на ниво кандидатстване е резултат 
от препоръките отправени от ЕК в рамките на проведените консултации 
и неформалните преговори. В допълнение след поредица от срещи, 
проведени както между УО на ОПДУ и УО на ОПОС, така и на всички 
заинтересовани страни (МТ, ОСЕС, НФ, МФ, ЦКЗ, всички УОи) и 
вицепремиера Атанас Пеканов беше уточнено, че това следва да е 
подходът, който да се приложи от трите управляващи органа при 
разработването на процедурите за предоставяне на помощта. Именно с 
оглед препоръката, отправена от ЕК и към УО на ОПДУ, и към УО на 
ОПОС текстове, с които в раздел 2.A.6.2 „Ръководни принципи за избор 
на операци.“ да се включи допълнителна конкретна информация в 
изменената ОП по новата приоритетна ос (ПО 6 за ОПДУ, ПО 7 за 
ОПОС), относно разграничението и допълването между предвидените 
операции по Програмата в подкрепа на украинските бежанци и подобни 
интервенции от други национални и/или ЕС финансирани източници, 
за да се избегне всякакво двойно финансиране, доколкото съгласно 
Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи 
временна закрила в Република България в резултат на военните 
действия в Украйна, приета с Решение № 145 на ПМС от 2022 г., изм. и 
доп. с Решения № 181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г. 
възстановяването на средства е допустимо за периода 24 февруари 
2022 г. - до 31 май 2022 г. 

С писмо с рег. № Т-04-20-48 от 19 август 2022 г., и в отговор на 
коментарите, получени от ЕК по отношение на изменението на ОПОС, 
Министерство на туризма, като администратор на Програмата за 
ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в 
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националния бюджет, бюджета на Общността или друга 
донорска програма“. 
Извън общия период на допустимост на разходите, въведен 
съгласно Методологията за прилагане на опростен вариант на 
разходите за подкрепа на основните нужди на бежанци от 
Украйна, пристигнали в България след 24.02.2022 г., а именно 
24.02.-31.05.2022 г., посоченият подход не въвежда други 
периоди на допустимост на подкрепата по отношение на 
отделните програми, които предоставят средства на 
Министерство на туризма съгласно методологията. 
Доколкото към настоящия етап Министерство на туризма, като 
отговорната структура, която администрира Програмата за 
ползване на хуманитарна помощ за лицата, търсещи временна 
закрила в Р. България вследствие на военните действия в 
Украйна все още не може да предостави крайни и окончателни 
данни на подкрепените лица за периода до 31.05.2022 г.,  
считаме изричното залагане на конкретни периоди по програми 
в горепосочените два документа за неподходящо.  
Посоченото не отменя ангажимента на етап изпълнение да бъде 
извършвана проверка по отношение наличие на финансиране на 
едно и също лице бежанец. 
 

Република България в резултат на военните действия в Украйна, приета 
с Решение № 145 на ПМС от 2022 г., посочи ясно разграничение на 
периодите, за които всеки от УОи – ОПИК, ОПДУ и ОПОС следва 
да предостави своята подкрепа. 

Напълно сме съгласни с подхода на демаркация, въведен с одобрението 
на Методологията, но същият има за цел да гарантира, че финансовият 
ресурс ще бъде правомерно възстановен, с което обаче няма да се 
гарантира, че БФП е правомерно предоставена, каквато е целта от 
демаркация на ниво кандидатстване. 

Мярката в Методологията се явява допълваща на демаркацията на 
ниво кандидатстване и целта ѝ да гарантира проверка на 
обстоятелството, че няма да бъдат подкрепяни дейности/разходи, по 
отношение на едно и също лице бежанец за един и същ период от време, 
няма да бъде изпълнена без наличието на конкретизирани времеви 
периоди за съответната програма, предоставяща помощта.   

  


