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Резюме на Програмата за техническа помощ 2021-2027 г. 

(м. октомври 2021 година) 

Настоящото резюме е подготвено от екипа на НСОРБ, на база на проекта на Програмата 

за техническа помощ, публикуван на обществено обсъждане на  

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8649 

 

Програмна стратегия:  

Програмата за техническа помощ (ПТП), финансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР), ще е насочена към постигане на устойчивост и 

непрекъснато подобряване на системата за управление и контрол на средствата от 

фондовете на ЕС.  

 

ПТП ще има подкрепяща и съпътстваща роля за постигане на целите на Споразумението 

за партньорство, като се фокусира върху осигуряването на екосистемата за изпълнение 

му, чрез непрекъснато подобряване на системно ниво.  

 

Основни специфични цели: 

1. Укрепване на стратегическата координация, програмиране, планиране, 

изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на средствата по Фондовете включени в 

общия регламент (ФРОР);  

2. По-нататъшно укрепване на административния капацитет на органите, 

отговорни за координацията, докладването и одита на средствата по ФРОР и 

бенефициенти/партньори;  

3. Подобряване на средата за изпълнение чрез допълнително оптимизиране на 

правилата и процедурите за управление на средствата по ФРОР и намаляване на 

административната тежест;  

4. Ангажиране на гражданското общество за доброто управление на ЕСИФ/ФРОР. 

Програмата е структурирана в един приоритет.  

Приоритет 1 „Техническа помощ в съответствие с чл.30“  

Предвиждат се инвестиции в четири основни области: 

1. Човешки ресурси:  

По-нататъшно укрепване на капацитета на органите/звената да изпълняват функциите, 

свързани с програмирането, обучението, управлението, мониторинга, докладването, 

контрола, одита, координацията и оценката, видимостта и комуникацията на средствата 

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8649
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от ЕС, вкл. УО на ПТП (където е приложимо) и ключови бенефициенти на секторни 

програми и партньори, за да се осигури устойчивост и непрекъснато подобряване на СУК 

в България. 

Максимум 10% от средствата по Програмата са предназначени:  

  

o за укрепване на общинския капацитет и изграждане на капацитета на 

гражданското общество;  

o за участието на гражданското общество за доброто управление на ФРОР.  

 

Индикативен списък на допустими дейности:  

 

а) Поддържане на високи нива на компетентност, мотивация и ангажираност на 

служителите, които да гарантират ефективно управление на средствата по ФРОР 

(включително методически функции по отношение на плавния преход между 

програмните периоди:2014-2020 и 2021-2027 и финансовата перспектива отвъд -2020);  

б) Подобряване на средата за изпълнение чрез уеднаквяване, опростяване и 

рационализиране на правила и процедури за подобряване на цялостната ефективност при 

управлението на ФРОР;  

в) Прилагане на хоризонтална координация за използване на тематични 

взаимодействия между сектори, програми и интервенции, с цел насърчаване на 

увеличаването на добавената стойност на инвестициите и подобряване на общата им 

ефективност и ефикасност;  

г) Изграждане на култура за оценка, обмен на знания и работа в мрежа по 

отношение засилване ролята на хоризонталните оценки на национално ниво за 

използване на потенциала им като мощен инструмент за подобряване на ефективността 

и ефикасността на програмите и за тяхното въздействие.  

д) Укрепване на общинския капацитет по:  

- хоризонталните теми като: държавни помощи, обществени поръчки и нередности;  

- подготовка и изпълнение на проекти със средства по ФРОР с особен акцент върху 

ИТИ и/или съфинансиране с финансови инструменти;  

- стратегическо планиране, участие в инициативи на ЕС и развитие на 

междуобщинско сътрудничество.  

е) Изграждане на общ и специфичен капацитет на гражданското общество за 

укрепване на принципа на партньорство и тяхната роля в разработването, мониторинга 

и изпълнението на ФРОР;  

ж) Активно участие на гражданското общество в начина, по който средствата от 

ЕС се планират, инвестират и мониторират, за да се осигури по-добро изпълнение и по-

силно чувство за собственост върху резултатите сред гражданите, чрез създаване на нови 

инициативи за включването им и насърчаване на прозрачността, отчетността и 

положителните резултати  
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2. Системи и инструменти: 

Модернизиране на ИКТ системите и разширена употреба на цифрови инструменти с цел 

подпомагане администрирането и използването на ФРОР в България. 

Индикативен списък на допустими дейности:  

 

а) Развитие на ИСУН 2020, с цел намаляване на административната тежест и“ gold 

plating”, в т.ч. осигуряване на по-добра координация и обмен на информация за по-

качествено и интегрирано предоставяне на услуги; както и с цел допълнителното й 

използване като инструмент за получаване на структурирани данни за анализ и оценки 

на различни нива (национално, регионално, програмно), вкл. интеграция на ИСУН с 

регистри от средата за междурегистров обмен (Regix), както и до базите данни на 

различни администрации; надграждане и доразвиване на системата във връзка с 

осигуряване нуждите за прилагането и изпълнението на ИТИ, както и на местните 

инициативни групи (МИГ и МИРГ); 

б) Осигуряване на ИТ системи, необходими за изпълнение на функции по 

програмиране, управление, наблюдение, отчетност, контрол, одит, координация и оценка 

на средства по ЕСИФ/ФРОР, както и ефективно използване на нови елементи на 

електронното управление (напр. електронен подпис, поток на електронни документи, 

интегриране на управлението на данни и др.) и поддържане на бази данни; 

в) Развитие на цифров инструмент за държавни помощи - дигитален Център (хъб) 

за държавни помощи за средствата по ЕСИФ/ФРОР. 

3. Публичност и комуникация:  

Индикативен списък на допустими дейности:  

 

а) Осигуряване на публичност на финансираните от ФРОР инвестиции и достъп 

до информация относно възможностите за финансиране чрез развитие на единния уеб-

портал за фондове на ЕС www.eufunds.bg, разработване и добавяне на огледална версия, 

където да се публикува информация за програмен период 2021-2027 г., вкл. страница на 

всяка програма, връзка и/или на епубликуван съфинансирана от ФРОР през периода 

2021-2027; текуща актуализация на информацията за двата периода със специален фокус 

върху новия регионален подход - ИТИ и др.  

б) Организиране на информационни кампании и/или събития; сътрудничество с 

медиите, в т.ч. подготовка и излъчване на информационни филми/ клипове/реклами, 

печатни материали и др.; подкрепа за функционирането на мрежата от 27 областни 

информационни центрове (ОИЦ).  

4. Стратегическо планиране, изпълнение и методически дейности: 

Укрепване на стратегическото програмиране, управление, мониторинг, отчетност, 

контрол, одит, координация и оценка на ЕСИФ/ФРОР. Подкрепа за изпълнението на 

методически дейности за справяне със съществуващите предизвикателства пред 

координацията на фондовете, вкл. теми като държавни помощи, обществени поръчки, 

нередности и др.  
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Индикативен списък на допустими дейности:  

 

а) Обучения на служителите на отговорни администрации, консултантска 

подкрепа, вкл. набиране и/или закупуване на данни за формулиране на политики 

законодателство и стратегии, които биха могли да бъдат основа за изпълнението на 

програми и/или мерки по РОР, финансирани от ЕС; 

б) Набиране, обобщаване и/или анализ на информация и статистически данни, 

дане на изследвания,провежконсултации, анализи, проучвания и оценки на изпълнение 

и/или въздействие и др. в подкрепа за хоризонталната координация, за да се акцентират 

тематичните взаимодействия между сектори, програми и интервенции с цел осигуряване 

координирано и допълващо планиране, прилагане и оценка на междусекторни и 

междупрограмни инициативи и инструменти, което да насърчи по-високата добавена 

стойност на инвестициите; 

в) Изпълнение на допълнителни мерки за премахване на административната 

тежест за кандидатите и бенефициентите, включително използване на опростени 

разходи; 

г) Идентифициране и прилагане на всеобхватни мерки, насочени към намаляване 

на броя и тежестта на нередностите, включително измами и корупция, по-специално при 

процедурите за обществени поръчки. Това трябва да се направи чрез укрепване на 

капацитета за откриване (също чрез използването на подходящи „червени флагове“), 

докладване и осигуряване на последващи действия във връзка с нередности и измами, 

засягащи финансовите интереси на ЕС, вкл.:  

i. Докладване в Системата за мониторинг на нередностите на всяка 

регистрирана нередност или измама, когато е приложимо, вкл. на тези, 

произлизащи от случаи/ препоръки на ОЛАФ, като се осигури регулярно 

обновяване на информацията в системата;  

ii. Разработване на политика за борба с измамите или на специален 

ангажимент за борба с измамите на програмно ниво, които да съответстват на 

националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, 

засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021-2027 г. със специален 

фокус върху конфликта на интереси;  

iii. Използване на потенциала на наличните инструменти за извличане на 

закономерности от данни, по-специално АРАХНЕ.  

д) Методически дейности на звеното за държавна помощ с цел подпомагане на 

ефективното и ефикасно изпълнение на ФРОР (изготвяне на наръчници и/или 

документи, експертни становища, свързани с прилагането на държавните помощи, 

провеждане на целенасочени обучения на УО и ключови бенефициенти и партньори по 

програмите).  
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Основни целеви групи: 

 Централни органи/звена с функции, свързани с програмирането, обучението, 

управлението, мониторинга, отчитането, контрола, одита, координацията и 

оценката, видимостта и комуникацията на ЕСИФ/ФРОР;  

 Ключови бенефициенти и партньори на програмите на ФРОР;  

 Членове и наблюдатели на Комитета за наблюдение на СП и Комитета за 

наблюдение на ПТП;  

 Мрежата на 27-те ОИЦ;  

 Потребители на ИСУН;  

 Общини;  

 Гражданското общество;  

 Бенефициенти на програмите, финансирани по ФРОР; 

 Обществеността. 

 

Бюджет на Програмата:  

  

Приоритет Принос на ЕС 

(евро) 

Национален принос 

(евро) 

Общо 

(евро) 

П1 100 279 500 21 200 839 121 480 339 

Общо 100 279 500 21 200 839 121 480 339 

 


