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Резюме на Програмата за техническа помощ 2021-2027 г. 

Настоящото резюме е подготвено от екипа на НСОРБ, на база одобрената от 

Европейската комисия на 5-ти октомври 2022 г. Програма за техническа помощ 2021-

2027, публикувана на https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/11011  

 

Програмна стратегия:  

Програмата за техническа помощ 2021-2027 (ПТП) е документ, в който са определени 

националните цели и приоритети за ефективно управление, координация и контрол на 

средствата от фондовете на Европейския съюз (ЕС), предвидени в Регламент (ЕС) 

2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета изпълнявани при споделено 

управление (наричани по-долу „фондовете на ЕС“). 

 

Финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), ПТП има за цел да 

допринесе за ефективното и координирано прилагане на политиката на сближаване, с 

акцент върху укрепването на административния капацитет на националните органи, 

бенефициентите и партньорите по програмите от Споразумението за партньорство (СП).  

 

Специфични цели: 

 Оптимизиране на средата за изпълнение на СП; 

 Укрепване на капацитета на органите, бенефициентите и партньорите 

по програмите от СП; 

 Ангажиране на социално-икономическите партньори и 

организациите на гражданското общество за добро управление на 

средствата от фондовете на ЕС; 

 Повишаване на прозрачността и комуникиране на постигнатите 

резултати 

Програмата е структурирана в един приоритет.  

Приоритет 1 „Техническа помощ в съответствие с чл.36, параграф 4 от РОР“  

Допустими за финансиране, са дейности обособени в 4 групи: 

1. Оптимизиране на средата за изпълнение на СП:  

o Опростяване и рационализиране на правила, чрез: 

 

 Оптимизиране на вторичната законодателна рамка за управление на 

средствата от фондовете на ЕС с цел опростяване на изпълнението на 
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програмите (премахване на ненужни изисквания и практики, наложени 

на бенефициентите); 

 Структуриране на експертна група за намаляване на 

административната тежест (АТ), с представители на бенефициентите, 

по отн. на хоризонтални и специфични за програмите правила и 

процедури, предвид че според данните по-голяма част от тежестта 

произтича от практиките на органите. 

 

o Намаляване на АТ и насърчаване на използването на ОВР чрез: 

 

 Систематичен анализ и популяризиране на добрите практики, 

споделяни в транснационалните мрежи на практикуващите 

специалисти по ЕФРР/КФ и ЕСФ ОВР - заедно с подгрупата на тези 

мрежи, съсредоточени върху подходи, основани на резултатите; 

 Насърчаване използването на най-добрите практики от други ДЧ, и на 

възможностите по чл. 37 и 95 от РОР в рамките на политиката на 

сближаване, въз основа на опита от изпълнението на НПВУ като 

подход, основан на резултатите; 

 Редовни срещи с УО за обсъждане на хоризонтални въпроси и 

предизвикателства, свързани с прилагането на ОВР за намиране на 

решения, вкл. методологии за ОВР на национално ниво и, когато е 

уместно, предложения за вторично национално законодателство. 

 

o Надграждане на информационната система за наблюдение и координация на 

ДП (по чл.51 от Закона за ДП) с публичен модул Център за ДП; електронизиране 

на процесите по контрол, оценка и съгласуване за съответствие с приложимите 

правила на помощ; осигуряване на единен достъп до данни от наличните регистри 

за държавни и минимални помощи, автоматизиран обмен с други информационни 

регистри и системи; 

 

o Развитие на ИСУН като инструмент за намаляване на АТ, за събиране на 

структурирани данни и за осигуряване на оперативна съвместимост и 

интеграция на данни; създаване на „кол център“ в помощ на кандидатите за 

предоставяне на информация за поканите за набиране на проектни предложения; 

 

o Провеждане на изследвания в подкрепа на хоризонталната координация, 

вкл. и чрез повишаване на обема на отворените данни за изпълнението на СП; 

насърчаване и взаимно допълване при използването на данни, насочени към 

области като околна среда (зелена сделка и НРПД), интелигентни общности, 

мобилност, производство, селско стопанство, културно наследство, 

здравеопазване, медии, финанси, умения, език, обществени поръчки, сигурност и 

правоприлагане; 

 

o Прилагане на всеобхватни мерки, насочени към намаляване на броя и 

тежестта на нередностите, вкл. измами и корупция, по-специално при ОП и 

използване на потенциала на наличните инструменти (АРАХНЕ), чрез: 
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 Засилване на контрола по прилагането на политиката за борба с 

измамите на програмно ниво със специален фокус върху избягването 

на конфликта на интереси и борба с корупцията; 

 Регулярен анализ на въведените от УО механизми за избягване на 

потенциален конфликт на интереси и борба с корупцията; 

 Оптимизиране на процедурите за анализ на риска от нередности и 

измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, на всички нива от 

управлението на програмите. 

2. Укрепване на АК на органите, бенефициентите и партньорите, чрез: 

 

o Поддържане на високи нива на компетентност, мотивация (вкл. 

възнаграждения на служителите) и ангажираност на служителите в Системата, 

вкл. чрез организиране/ участие в срещи/ семинари/ конференции на 

хоризонтално ниво, в събития, организирани от ЕК и др. организации от ЕС за 

обмена на опит и добри практики; 

 

o Изграждане на култура за оценка и подобряване на качеството на оценките. 

чрез: 

 

 Разработване на национален план за хоризонтални и програмни 

оценки; 

 Развитие на капацитета на ЦКЗ за извършване на хоризонтални оценки, 

съгл. анализ и план; 

 Създаване на бюро за помощ/ експерти към  ЦКЗ за преглед на 

оценките на програмите с цел подобряване на качеството; 

 Разработване на стандарти за оценка и насърчаване на прилагането им; 

 Засилване на дейността на междуведомствената работна група за 

оценка като допълващ инструмент за мониторинг, платформа за 

обмяна на опит и механизъм за подобряване на качеството; 

 Развитие на капацитета за извършване на оценки, вкл. чрез подкрепата 

на Helpdesk за оценка на ЕК, насърчаване изграждането на общност на 

професионалистите (evaluation society), сътрудничество с 

академичната и изследователската общности, организиране на 

конференции и др.; 

 Активно сътрудничество в рамките на Мрежата за оценка към ГД 

„Регионална и селищна политика“ и Партньорството за оценка към ГД 

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК с цел 

трансфер на добри практики. 

 

o Укрепване на капацитета на общините за стратегическо планиране и 

активно участие в инициативи на ЕС като Хоризонт, Баухаус, развитие на 

градската среда и др., пряко свързани със смекчаване на последиците от 

изменението на климата и адаптиране към него; осигуряване 

квалифицирана експертна подкрепа за общините за подготовката и 
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изпълнение на проекти и изграждането на капацитет във връзка с ДП, ОП и 

подготовка и изпълнение на проекти с акцент върху ИТИ и ФИ; 

 

o Развитие на Академия за фондовете на ЕС за осигуряване на възможност за 

повишаване на АК на служителите в рамките на Системата, както и на ключовите 

групи бенефициенти по програмите (вкл. общини), организации, изпълняващи 

ФИ по хоризонтални/ междусекторни области, чрез: 

 

 Събиране и структуриране на информация за обучително съдържание 

чрез анализи, проучвания, обобщаване на данни, примери за добри 

практики и др.; 

 Разработване на обучителни модули, въз основа на оценка на базовите 

компетенции на целевите групи, и осигуряване на лектори от 

съответните администрации, отговорни за ключови хоризонтални теми 

като режими на помощ, ФИ, ОП, намаляване на броя и тежестта на 

нередностите, вкл. измами и корупция, одит, аспекти на европейския 

зелен пакт, координация на средствата от фондовете на ЕС и др.; 

 Провеждане на обучения и последваща оценка в специализирана 

електронна среда на нивото на компетенции; 

 Регулярен анализ на резултатите от оценяването, проучване сред 

участниците 6 месеца след обучението дали използват придобитите 

знания и ако не, защо; актуализиране на обучителното съдържание и 

методика, съобразно обратната връзка. 

 

o Повишаване АК на ОГО за активното им участие в разработването, 

изпълнението и мониторинга на програмите и за оценка на положителното 

въздействие на програмите върху устойчивостта спрямо изменението на климата, 

в т.ч. капацитетът на ОГО, работещи в сферата на опазването на околната среда, 

в областта на адаптирането към изменението на климата и смекчаването на 

последиците от него, чрез организиране на специални работни срещи, обучителни 

сесии по хоризонтални теми, участие в срещи за подготовка, изпълнение, 

наблюдение и оценка на програми; улесняване на обмена на опит и взаимното 

обучение. 

3. Ангажиране на СИП и ОГО за добро управление на фондовете, чрез: 

o Активно участие на СИП и ОГО в начина, по който средствата от фондовете 

от ЕС се планират, инвестират и мониторират (по-ефективно събиране и 

разпространение, оценка и докладване на данни за постигнатите резултати, вкл. в 

областта на адаптирането към изменението на климата и смекчаването на 

последиците от него, оценка на ролята на партньорите в изпълнението на СП, 

както и ефективността на партньорството; разработване на канали, чрез които 

партньорите да могат да задават въпроси, да предоставят своя принос за начина, 

по който техните предложения са взети предвид); 

 

o Създаване на нови инициативи за насърчаване на прозрачността, 

отчетността и постигнатите резултати, чрез активно участие на СИП и ОГО, за 



5 

 

да се осигури по-добро изпълнение на СП и по-силно чувство за собственост 

върху резултатите от страна на гражданите; съвместни действия по изпълнение 

на политики, с акцент върху дигитализация и зеления преход, като оценка, 

предложения, обучения, мониторин и др. 

 

o Насърчаване на активното използване на отворени данни за изпълнението на 

програмите от ОГО, СИП и академичните среди; разпространение на резултатите 

от извършените анализи с цел повишаване на доверието; позитивни кампании, 

насочени към популяризиране на ефекта от подкрепата на фондовете, с акцент на 

мерките, свързани с климата, създаване на проактивни граждански общности, 

които да противодействат на лесно разрастващи се явления в кризисни ситуации, 

като: език на омразата, разпространение на фалшива информация, разпадане на 

ценности и агресия.  

4. Повишаване на прозрачността и комуникиране на постигнатите резултати, 

чрез: 

o Популяризиране и прилагане на Пактове за почтеност за ОП по проекти с 

висок обществен интерес; 

 

o Популяризиране на възможностите на подкрепата чрез ФИ; 

 

o Осигуряване на прозрачност за резултатите от действията, предприети по 

сигнали и установени нарушения със средства от фондовете на ЕС 

 

o Развитие на www.eufunds.bg за програмен период 2021+; заявка за ел. бюлетин 

чрез бутон „RRS съобщения“; адаптиране за хора със зрителни увреждания; 

фокус върху подхода ИТИ; разпространение на информация и добри практики 

относно стратегиите за постигане на устойчивост към изменението на климата, 

особено на регионално равнище и др. 

 

o Развитие на Мрежата от 27 ОИЦ. 

 

Целеви групи: централните органи/ звена с функции, свързани с програмиране, 

обучение, управление, мониторинг, отчитане, контрол, одит, координация и оценка, 

видимост и комуникация на програмите от СП; членове и наблюдатели на Комитета за 

наблюдение на СП и Комитета за наблюдение на ПТП; Мрежата на 27 ОИЦ; 

потребители на ИСУН; общини; ОГО; СИП; бенефициенти и партньори по програмите 

от СП, и др. 
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Бюджет на Програмата:  

  

 

Приоритет 

 

Принос на ЕС 

(евро) 

 

Национален принос 

(евро) 

 

Общо 

(евро) 

П1 100 279 500 21 200 840 121 480 340 

Общо 100 279 500 21 200 840 121 480 340 

 


