
ПРИОРИТЕТНА ОС „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 

Укрепване на административния капацитет на

отговорните структури (УО и бенефициентите) с цел

ефективно управление и изпълнение на ОПОС при

широка публична подкрепа

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Управляващ орган; бенефициенти, идентифицирани

в рамките на приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5;

структури, отговорни за формиране и прилагане на

политиките по околна среда и изменение на

климата в МОСВ



ПРИОРИТЕТНА ОС „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

1.Дейности, насочени към осигуряване на необходимата

подкрепа за управлението и изпълнението на програмата

• Организация и провеждане на срещите на Комитета за

наблюдение (КН), работни срещи в рамките на ЕК.

• Извършване на проучвания, статистически анализи, експертни

доклади и др., събиране на данни във връзка с мониторинг,

докладване, оценка, одит и контрол на програмата.

• Финансиране на необходимите човешки ресурси и

материална база за управление и изпълнение на програмата,

както и външна експертна помощ.

• Подготовка на обучения за УО и членовете на КН с оглед

укрепване и/или повишаване на капацитета им.

• Подкрепа за приключване на ОПОС 2007 – 2013 г. и на ОПОС

2014 – 2020 г.



ПРИОРИТЕТНА ОС „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

2. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата

подкрепа за публичност и популяризиране на ОПОС

• Изпълнение на Комуникационната стратегия и дейностите за

информация и публичност.

• Поддържане на интернет страница за ОПОС.

3. Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета

на бенефициентите

• Подготовка на обучения, информационни дни и кампании в 

подкрепа на подготовката и изпълнението на проекти. 

• Подготовка, организиране и провеждане на  обучения, 

информационни дни за звената за управление на проекти 



ИНДИКАТОРИ  ЗА  РЕЗУЛТАТ

Показател Мерна единица Базова 

стойност 

Базова 

година

Целева 

стойност 

(2023 г.) 
Източник 

на данните

Честота 

на 

отчитане

Повишен 

капацитет на 

Управляващия 

орган за 

управлението и 

изпълнението на 

ОПОС

Дял на 

служителите на УО, 

вкл. регионалните 

звена, които са 

повишили своята 

компетентност в %

71% 2013 100 %

Управляващ 

орган, 

присъствени 

списъци, 

сертификати, 

доклади

Два пъти

за 

периода 

2019

2023

Повишен 

капацитет на 

бенефициентите

Дял на 

бенефициентите, 

които са повишили 

своята 

компетентност в %

43 % 2013 100 %

Управляващ 

орган, 

присъствени 

списъци, 

доклади

Два пъти

за 

периода 

2019

2023



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показател Мерна 

единица Фонд

Категория 

региони 

(когато е 

уместно)

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

Източник на 

данните

Брой обучени 

служители от 

Управляващия 

орган

Брой ЕФРР По-слабо 

развит 

регион

Най-малко 

35
МОСВ, Списък с 

участници

Брой обучени 

служители от 

бенефициентите

Брой ЕФРР
По-слабо 

развит 

регион

Най-малко 

120
Списък с 

участници



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg


