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Приложение 4. Преглед на изпълнението на приложимите общи предварителни условия за Европейските структурни и
инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента (съгласно Приложение № 3)
Приложими общи
предварителни
условия, за които
национални органи са
отговорни и които не са
изпълнени или са
частично изпълнени
4. Наличие на мерки за
ефективното прилагане на
законодателството на ЕС за
обществените поръчки в
областта на фондовете по
общата стратегическа рамка
(ОСР)

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Наличие на уредба за ефективното прилагане на
законодателството на Съюза за обществените поръчки в
областта на европейските структурни и инвестиционни
фондове.

Действие 1.
Приемане на Националната стратегия за
развитие на сектора на обществените
поръчки в България за периода 2014- 2020

Уредба за обучение и разпространение на информация за
персонала, участващ в управлението на средства от ЕСИФ.

В проекта на Стратегия са предвидени
мерки за повишаване ефективността при
възлагане на обществени поръчки и
създаване на гаранции за спазване
законодателството на Съюза в областта.
Действие 2.
Установяване на кодифицирано, устойчиво
и опростено законодателство в областта на
обществените поръчки чрез приемане на
нов Закон за обществените поръчки и
подзаконови актове по прилагането му.
Действие 3.
Въвеждане на мерки за засилване на
системите за управление и контрол на
европейските фондове, вкл. ефективно
сътрудничество с цел гарантиране на
съгласуваност между действията при
предварителния и последващия контрол
Действие 4.
Преглед на системата за обжалване и
предложения за нейното оптимизиране
(напр. гаранции срещу злоупотреба с
правото на обжалване и др.).
Действие 1.
Изработване и изпълнение на програма за
обучение и развитие на персонала, който

Краен срок
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участва в управлението на европейските
фондове
(включително
обучения
по
обществени
поръчки
в
рамките
на
Обучителната академия по ЕСИФ);

Уредба, гарантираща административния капацитет за
въвеждане и прилагане на правилата на ЕС относно
обществените поръчки.

7. Наличие на статистическа
база, необходима, за да се
извършват
оценки
на
ефективността
и
въздействието
на
програмите.
Наличие на система от
показатели за резултатите,
необходима, за да се изберат
действия,
които
найефективно допринасят за
желаните резултати, както и
за да се следи напредъкът

Ефективна система от показатели за резултати,
включително:
- избор на показателите за резултатите за всяка програма,
предоставящо информация за това, което мотивира избора
на политически действия, финансирани от програма
- поставяне на цели за тези показатели
- зачитането на всеки показател от следните изисквания:
устойчивост и статистическа валидиране, яснота на
тълкуванието на нормите, отзивчивост към политика,
своевременно събиране на данни

Действие 2.
Преразглеждане
и
актуализиране
на
съществуващите
системи
за
разпространение и обмен на информация
между персонала от Управляващите органи
и
бенефициентите
и
останалите
заинтересовани страни по отношение
правилата за обществените поръчки с оглед
установяване на единна практика.
Действие 1.
Укрепване
и
стабилитет
на
административния капацитет на АОП чрез
увеличаване на персонала и провеждане на
специализирани обучения.
Действие 2:
Осигуряване на техническа помощ за
лицата, които прилагат правилата за
възлагане на обществени поръчки чрез
организиране и провеждане на текущи
обучения
и
други
необходими
мерки/действия,
определени
след
проучване и консултация със съответните
целеви групи
Действие 1
Избор на показатели за резултатите за
всяка оперативна програма.

Срок за Действие 2:
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Срок за Действие 1.:
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Срок за Действие 1:
В двумесечен срок
след приемане на
всяка ОП.

НСИ съвместно с
УО
по
оперативните
програми.

Показателите за изпълнение и резултат да
са относими и обвързани с тематичните
оси, цели и мерки по ОП.
За целите на статистическото валидиране
ще се приложи унифицирана система за
изискванията
по
събирането
на
микроданни, за приложимите методологии
и дефиниции за техния обхват и за
приложимата процедура за обработка за и
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към
постигане
резултатите
и
да
извършва
оценка
въздействието

на
се
на

- Процедури, които да гарантират, че всички операции,
финансирани от програма приемат ефективна система от
показатели.

обобщаване на данните. Рамката за
статистическо
валидиране
ще
се
разработи в съответствие с European Code
of
Practice
и
методологическите
изисквания на статистическите регламенти
на ЕК и Парламента.
Действие 2
Проверка относно спазване на изискванията
за всеки индикатор по отношение на
неговата
устойчивост,
яснота
на
тълкуването, своевременност на събиране
на данните и отзивчивост към политиката.
Действие 1
Разработване на процедурите за събиране
и
обработване
на
микроданните,
необходими за оценка на приноса на
операциите към специфичните цели за
всяка ОП.

Срок за Действие 2.
Септември 2014 г.

НСИ съвместно с
УО
по
оперативните
програми

Срок за Действие 1.
В двумесечен срок
след приемане на
всяка ОП.

НСИ съвместно с
УО
по
оперативните
програми.
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