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I. Нива на участие

• Позиции по проекти на регламенти

• Позиции по проекти на национална рамка



Позиции по проекти

на регламенти (1)

• Основен акцент – проекта на общ регламент

• Предварителни условности – обща
формулировка

Позиция за преразглеждане на предварителните

условности поради факта, че много от тях
предполагат завършен процес на инвестиции в

инфраструктура и изготвени стратегически

документи



Позиции по проекти

на регламенти (2)

• Предварителни условности – конкретни
текстове

Предложения за изчистване на формулировки

Предложения за разяснения

Предложения за разработване на конкретен

контролен лист за своевременна самооценка на

ДЧ по предварителните условности

Предложение за спиране на средствата на ниво

приоритетна ос, а не на ниво оперативна
програма, в случай на неизпълнение на
предварителните условности



Позиции по проекти

на регламенти (3)

Предложения за промяна на недопустими

дейности по ЕФРР

С цел недопустимите дейности да се ограничат

само до инвестиции целящи единствено

постигане на намаляване на емисии на парникови

газове от горивните инсталации



Позиции по проекти

на регламенти (4)

Предложения за улесняване адаптирането на

оперативната програма по време на програмния

период и влизане в сила на нови правила за

допустимост на разходи, в случай на
необходимост



Позиции по проекти

на регламенти (5)

Предложения за опростяване процеса на

одобрение на големи проекти и предложение за

издаване на допълнителни указания за

продължаване изпълнението на проекти, 
одобрени преди 2014г. 



Позиции по проекти

на национална рамка (1)

Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за
разработване на стратегическите и

програмните документи на Република България

за управление на средствата от фондовете по

Общата стратегическа рамка на Европейския

съюз за програмния период 2014 - 2020 г. 

Необходимост от синхронизиране на процеса на

на формулиране на тематичните цели и

приоритети с работата на работните групи по

министерства



Позиции по проекти

на национална рамка (2)

Концепция на нов закон за управление на

средствата от ЕС за програмен период 2014-2020

Необходимост от първичен сериозен анализ за

подходяща институционална рамка и на

необходим обхват на самия закон за спазване на

принципа на субсидиарността



Необходими спешни паралелни действия

Постоянно следене и самооценка на Приложение 4 на проекта на

общ регламент на предварителни условности- страницата на

ОПОС и директен контакт с дирекция КПОС за проследяване на

последен статут на промените

Секторен анализ за инвестиционни нужди от структурите на МОСВ

с цел идентифициране на приоритетни интервенции през

следващия програмен период



ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ

• научноизследователска дейност и иновации;
• информационни и комуникационни технологии;
• конкурентноспособност на малките и средни предприятия;
• преминаване към нисковъглеродна икономика;
• адаптация към изменението на климата и превенция и

управление на риска;
• опазване на околната среда и ефективност на ресурсите;
• устойчив транспорт и премахване на участъците с

недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови
инфраструктури;

• заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
• социално приобщаване и борба с бедността;
• образование, умения и учене през целия живот;
• повишаване на институционалния капацитет и ефективна

публична администрация.



Добри практики

• Добра комуникация със секторните дирекции
в МОСВ, но необходимост от увеличаване и
консолидиране на усилията

• Предложения за приоритети и индикативни
стойности с обосновка

• Добри и лоши практики свързани с
подготовката и изпълнението на програмата
и предложения за подобряване



ОПЕРАТИВНАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМАПРОГРАМА ““ОКОЛНАОКОЛНА СРЕДАСРЕДА 2007 2007 –– 2013 2013 гг..””
www.ope.moew.government.bg
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