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 РЕ зю мЕ
 
 В пе ри о да 2005-2010 г. ня кол ко ини ци а ти ви в Евро пей ския съ юз (ЕС) ак-
цен ти ра ха на нуж да та от проз рач ност в ра бо та та на ин сти ту ци и те и го лямо то 
зна че ние, ко е то има пре дос та вя не то на дос тъп на ин фор ма ция за ра бо та та на 
съ ю за на граж да ни те. Осо бен фо кус на те зи ини ци а ти ви бе пре дос та вя нето на 
дос тъп на ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на ев ро пей ски те фон до ве и за из раз-
ход ва не то на сред ства та по тях. 

 Стар ти ра ла та Европей ска ини ци а ти ва за проз рач ност бе пос лед ва на от 
ми ни мал ни стандар ти за проз рач ност относ но пуб ли ку ва не то на дан ни за бе-
нефици ен ти те на ев ро пей ски те фон до ве, ко и то Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) съз-
да де и ко и то ста на ха за дъл жи тел ни за стра ни те член ки. Евро пей ски ят пар ла-
мент (ЕП) ини ци и ра из след ва не на изпъл не ни е то на ини ци а ти ва та за проз рач-
ност, а през 2010 г. пуб ли ку ва и резо лю ция, в ко я то се изис ква “проз рач нос тта 
да бъ де въ ве де на ка то во дещ меж ду сек то рен прин цип в про це са на прог ра ми ра
не и взема не на ре ше ния в об лас тта на по ли ти ка та на сбли жа ва не”. Изслед ва-
не то на пар ла мен та кон ста ти ра, че пре дос та вя на та ин фор ма ция за ев ро пей ски-
те фон до ве от стра ни те член ки мо же да ста не по лез на за граж да ни те на ЕС са мо 
ако се по добрят съ дър жа ни е то на дан ни те и на чи нът на тях но то пред ста вя не. 

 В то зи кон тек ст и в от го вор на за дъл же ни я та на Бъл га рия да пуб ли ку ва 
дос тъп на ин фор ма ция за ши ро ка та пуб ли ка, ко я то от ра зя ва уп рав ле ни е то и ус-
во я ва не то на ев ро пей ски те сред ства, в края на 2010 г. бе пред ста вена пуб лич-
на та част на Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк-
тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия (ИСУН). Та зи пуб лич на 
част има за цел да от го во ри на нуж да та от дос тъп на и ка чес тве на ин фор ма ция 
за ев ро пей ски те фон до ве, ко и то Бъл га рия уп рав ля ва.

 Нас то я що то из след ва не, ко е то бе осъ щес тве но в пе ри о да 2010-2011 г., 
си пос та ви за цел да нап ра ви оцен ка на дос тъп нос тта и ка чес тво то на пуб ли ку-
ва на та ин фор ма ция в ИСУН. За осъ щес твя ва не то на част от дей нос ти те по ка них-
ме пред ста ви те ли на неп ра вител стве ни ор га ни за ции, жур на лис ти и бло гъ ри, 
ко и то тес тва ха сис те ма та и ак тив но учас тва ха във фор ми ра не то на ос нов ни те 
пре по ръ ки и об рат на връз ка, ко и то пре дос та вих ме на ек спер ти те и от го вор ни-
те длъж нос тни ли ца от Ми нис тер ския съ вет. Всич ки нап ра ве ни пре поръки са 
пуб ли ку ва ни в пос лед на та част на нас то я щия док лад.

 Ня кол ко ос нов ни кон ста та ции по от но ше ние на дос тъп нос тта и ха рак-
те рис ти ки те на ин фор ма ци я та в ИСУН в час тта, пред наз на че на за граж да ни те, 
мо гат да бъ дат нап ра ве ни:

•	 С мо дула за пре дос та вя не на публич на ин фор ма ция на ИСУН Бъл га рия 
на пъл но пок ри ва ми ни мал ния общ стан дарт на Евро пей ска та ко ми сия 
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(ЕК) за пуб ли ку ва не на ин фор ма ция за бе не фи ци ен ти те по ев ро пей ски те 
фон до ве. Пуб лич ни ят мо дул да ва ин фор ма ция и на ни во кон кре тен про-
ект, вклю чи тел но и за ре ално из пла те ни те сред ства по не го. 

•	 Сис те ма та пре дос та вя зна чи тел но по-ши рок кръг до пъл ни тел на съ щес-
тве на ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на ев ро пей ски те сред ства в срав-
не ние със съ щес тву ва ща та до въ веж да не то на пуб лич ния мо дул ин фор-
ма ция за уп рав ле ние на сред ствата от Евро пей ския съ юз (ЕС). С то ва се 
из пъл ня ват пре по ръ ки те на Евро пей ския пар ла мент (ЕП), съ дър жа щи 
се в не го ва та Ре зо лю ция за проз рач нос тта на ре ги о нал на та по ли ти ка и 
ней но то фи нан си ра не от 15 юни 2010 г. 

•	 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН не ре ша ва проб ле ма, свър зан с прак ти чес-
ка та пол за за граж да ните от пуб ли ку ва не то на дан ни те. Мо ду лът има ре-
ди ца де фи ци ти как то по от но ше ние на съ дър жа ни е то на дан ни те, та ка и 
свър за ни с тях но то пред ста вя не. То ва зат руд ня ва из пол зва не то на мо ду-
ла ка то ин стру мент за граж дан ски кон трол в про це са на уп рав ле ние на 
ев ро пей ски те сред ства.

•	 Ре а ли за ци я та на пуб лич ния мо дул на ИСУН е все още да леч от при ла га-
не то на во де щи те меж ду на род ни стан дар ти, свър за ни с т. нар. от во ре ни 
ба за дан ни. Интег ри ра не то на ин фор ма ци я та и из пол зва не то й от вън-
шни за ад ми нис тра ци я та цен тро ве за ин фор ма ци он ни ус лу ги и ана ли-
за то ри е зат руд не но. То ва, как то и об сто я тел ство то, че не е на ли це дву е-
зич на вер сия на мо ду ла, ще ог ра ни чи въз мож нос тта от из пол зва не то на 
дан ни те в тран сгра нич ни при ло же ния, вклю чи тел но и таки ва за нуж ди те 
на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК).

•	 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН не да ва яс на ин фор ма ция за из пъл не ни е то 
на го диш ни те бюд же ти на опе ра тив ни те прог ра ми; не е пре дос та ве на 
ин фор ма ция за внос ки те на Бъл га рия в Евро пей ския съ юз (ЕС) по го ди-
ни, пла ни ра ните бюд же ти на от дел ни те опе ра тив ни прог ра ми и ре ал но 
от пус на то то на ци о нал но съ фи нан си ра не. 

•	 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН не да ва ин фор ма ция в мак си мал но пъ лен 
обем за из пъл ни те ли те по съ от вет ни те до го во ри. Пуб ли ку ва не то на ин-
фор ма ция за пар тньо ри те и из пъл ни телите по все ки про ект, как то и су-
ми те, ко и то те по лу ча ват, би тряб ва ло да ста не за дъл жи тел но.
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 1. КОН ТЕК СТъТ

 През есен та на 2009 г. ме ди и те бя ха из пълнeни с пуб ли ка ции, че Бъл га-
рия не е в със то я ние да се въз пол зва на пъл но от член ство то си в Евро пей ския 
съ юз (ЕС) по ра ди се ри оз ни сла бос ти при въ веж да не то на ус той чи ви и ра бо те щи 
сис те ми за уп рав ле ние и фи нан сов кон трол, ко и то да га ран ти рат ка чес тве но из-
пъл не ние на про ек ти те и прог ра ми те, фи нан си ра ни от ев ро пей ски те фон до ве. 

 По вод за та зи не га тив на оцен ка бе пов торното връ ща не1 от Eвро пей-
ска та ко ми сия (ЕК) на оцен ки те за съ от вет ствие2 на пет опе ра тив ни прог ра ми 
- «Тран спорт», «Кон ку рен тос по соб ност», «Адми нис тра ти вен ка па ци тет», «Тех ни-
чес ка по мощ» и «Раз ви тие на чо веш ки те ре сур си». Изтък на ти те при чи ни от го-
во ри те ля на ЕК, от го ва рящ за ре ги о нал на та по ли ти ка - Де нис Абът, - за от хвър ля-
не то на док ла ди те за съ от вет ствие на прог ра ми те са лип са та на до ве рие от стра-
на на ко ми сията в не за ви си мос тта и ад ми нис тра тив ния ка па ци тет на одит ни те 
ор га ни в Бъл га рия, как то и на лип са та на фун кци о ни ра ща ин фор ма ци он на 
сис те ма за уп рав ле ние и кон трол на из пъл не ни е то на опе ра тив ни те прог
ра ми в стра на та през пе ри о да 20072013 г.

 «Основ ни те при чи ни да от хвър лим те зи оцен ки за съ от вет ствие са 
про дъл жа ва щи те се ри оз ни сла бос ти в из граж да не то на цен трал на та ком
пют ри зи ра на сис те ма за уп рав ле ние и кон трол на пла ща ни я та, на ре че на 
ИСУН. Тя тряб ва да сле ди всич ки про ек ти, по лу ча те ли те на па ри по тях и ис ка
ни я та за пла ща ния от бе не фи ци ен ти те.»3

 Спо ред рег ла мен ти те на ЕС4 Бъл га рия след ва да има ра бо теща Инфор

1 През но ем ври 2008 г. са из пра те ни пър ви те док ла ди за оцен ка на съ от вет стви е то по се дем те опе ра тив ни прог-
ра ми – “Ре ги о нал но раз ви ти е”, “Окол на сре да”, “Тран спор т”, “Тех ни чес ка по мощ”, “Адми нис тра ти вен ка па ци тет”, 
“Раз ви тие на чо веш ки те ре сур си” и “Кон ку рен тос по соб нос т”. В пе ри о да ав густ-сеп тем ври 2009 г. Евро пей ска та 
ко ми сия (ЕК) от хвър ля оцен ки те за съ от вет ствие на пет те прог ра ми. Основ на та за бе леж ка на ко ми си я та е 
свър за на с Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей-
ския съ юз в Бъл га рия (ИСУН) – кон ста ти ра ни са зна чи ми сла бос ти в сис те ма та. Отпра ве ни са и се ри оз ни бе леж ки 
от нос но не за ви си мос тта и ка па ци те та на Одит ния ор ган. Оцен ки те за съ от вет ствие са върна ти за вто ри 
път от Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) през ав густ 2009 г. – та ка Бъл га рия се оказ ва един стве на та дър жа ва - член ка 
на Евро пей ския съ юз (ЕС), с два пъ ти офи ци ал но вър на ти оцен ки за съ от вет стви е то и без одоб ре ни сис те ми за 
фи нан со во уп рав ле ние и контрол на опе ра тив ни те прог ра ми.
2 Оцен ки те за съ от вет ствие се из вър шват от Евро пей ска та ко ми сия и имат за цел из ра зя ва не на мне ние от-
нос но съ от вет стви е то на сис те ми те за уп рав ле ние и кон трол на опе ра тив ни те прог ра ми с изис ква ни я та на 
ев ро пей ски те рег ла мен ти.
3 Брюк сел от но во от хвър ля оцен ки те за съ от вет ствие по опе ра тив ни те прог ра ми, 24 ав густ 2009, в. “Днев ник”. 
4 Рег ла мент (ЕО) №1083/2006) ,член 58, бук ва Г) Сис те ми те за уп рав ле ние и кон трол на опе ра тив ни те прог ра ми, 
внед ре ни от дър жа ви те член ки, пред виж дат: „на деж дни сис те ми за сче то вод ство, мо ни то ринг и фи нан со ва от-
чет ност в ком пют ри зи ра на фор ма; член 58, бук ва З) Сис те ми те за уп рав ле ние и кон трол на опе ра тив ни те прог-
ра ми, внед ре ни от дър жа ви те член ки, пред виж дат „про це ду ри за от чи та не и мо ни то ринг за не реднос ти те и за 
съ би ра не на неп ра во мер но из пла те ни те су ми”; член 60, бук ви В) и Г) Упра ви тел ни ят ор ган от го ва ря за уп рав ле ни-
е то и из пъл не ни е то на опе ра тив на та прог ра ма в съ от вет ствие с прин ци па за ста бил но фи нан со во уп рав ле ние 
и по-спе ци ал но: „да га ран ти ра, че съ щес тву ва сис те ма за запис ва не и съх ра ня ва не в ком пютри зи ра на фор ма на 
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ма ци он на сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру
мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия (ИСУН) - ба за дан ни с ин фор ма ция за 
по лу ча те ли те и раз пре де ле ни е то на ев рос ред ства та, в ко я то уп рав ля ва щи те ор-
га ни въ веж дат дан ни за про ек ти те, тяхно то фи нан со во из пъл не ние, про вер ки и 
не ред нос ти. Сис те ма та тряб ва да пре дот вра тя ва двой но то фи нан си ра не за един 
и същ про ект от две опе ра тив ни прог ра ми и да поз во ля ва на бъл гар ски те влас-
ти и Евро пей ска та ко ми сия да осъ щес твя ват мо ни то ринг вър ху уп рав ле нието 
на ев ро пей ски те сред ства, вклю чи тел но и по-лес но да раз кри ват и раз след ват 
не ред нос ти с ев ро фон до ве те. 

 „Елек трон на та кра са ви ца” ИСУН

 През сеп тем ври 2009 г. ми нис тъ рът на фи нан си те пра ви из каз ва не, че 
всич ки дей нос ти по окон ча тел но то въ веж да не на Инфор ма ци он на та сис те ма за 
уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз 
в Бъл га рия (ИСУН) ще въз ля зат на стой ност око ло 25 млн. лв. Съ щев ре мен но 
ефек тив нос тта на раз ход ва не то на пуб лич ни сред ства за сис те ма та е пос та ве-
на под въп рос, тъй ка то към 2009 г. до ку мен ти те по про ек ти те про дъл жа ват да 
се про ве ря ват на ръ ка, инфор ма ци я та “ръч но” се пре на ся от един ком пю тър на 
друг и не е оси гу ре на не об хо ди ма та съв мес ти мост и ко ор ди на ция.5

 В за се да ние на Пос то ян на та ко ми сия по ев ро пей ски те въпроси и кон-
трол на ев ро пей ски те фон до ве към На род но то съб ра ние, про ве де но на 17 сеп
тем ври 2009 г., ви цеп ре ми е рът и фи нан сов ми нис тър оце ня ва си ту а ци я та 
с ИСУН та ка: 

 “...сис те ма та ИСУН, тя ми на пом ня и, об що взе то, за да ча та е би ла да де
на та ка: вие, ин же не рите, си нап ра ве те сис те ма, ко я то на вас най ви ха рес ва, а за 
как во ние ще я из пол зва ме, то ва на вас не ви тряб ва. Всъщ ност тя не е нап ра ве на 
(за то ва е проб ле мът, че не е нап ра ве на), но е за мис ле на ка то ня ка къв вър хо вен 
ефект от ин же нер на глед на точ ка. А това за как во тряб ва да се из пол зва, ко е то 
е дос та поеле мен тар но, прос то не са го мис ли ли. Ко ор ди на ци я та я ня ма там. 
Инфор ма ци он на кра са ви ца, но то зи, кой то тряб ва да се ин фор ми ра, не е бил 
там, ка то се е за да ва ло то ва за да ние. За ра ди то ва сме на то зи етап – сис те
ма та не е го то ва и до ри ка то е го то ва, ще бъ де мно го, мно го послож на, от

сче то вод ни те за пи си за вся ка опе ра ция по опе ра тив на та прог ра ма и че са пра вил ни дан ни те за из пъл не ни е то, 
не об хо ди ми за фи нан со во то уп рав ле ние, мо ни то ринг, про вер ки, оди ти и оцен ка”; “да га ран ти ра, че бе не фи ци е ри-
те и дру ги те зве на, вклю че ни в осъ щес твя ва не то на опе ра ци и те, под дър жат или от дел на сче то вод на сис те ма, 
или адек ватна сче то водна ана ли тич на сметка за всич ки сдел ки, от на ся щи се до опе ра ци я та, без да се за ся гат 
на ци о нал ни те счето вод ни пра ви ла”; член 61, бук ва Д) Сер ти фи ци ра щи ят ор ган на опе ра тив на прог ра ма от го ва-
ря по-спе ци ал но за: „под дър жа не то на сче то вод ни за пи си в ком пют ри зи ра на фор ма на дек ла ри ра ни те пред коми-
си я та раз хо ди“ и Рег ла мент (ЕО) № 1828/2006, от член 27 до член 36. 
5 Сис те ма та за кон трол на ев ро фон до ве те – скъ па "кра са ви ца", но не вър ши ра бо та, 17 сеп тем ври 2009 г., Ме ди-
а пул.
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кол ко то е не об хо ди мо. Точ но то ва, с ко е то аз за поч нах – че има Ми нис тер ство 
на фи нан си те, има Ми нис тер ски съ вет, уж има ло ня как ва ко ор ди на ция. По не же 
се га съм и от две те стра ни, виж дам хо ра та и от две те стра ни. Те каз ват, че 
ко ор ди на ци я та е би ла ну ле ва.”6 

 Г-жа Доб рин ка Кръс те ва - ди рек тор на дирек ция „Прог ра ми ра не на сред-
ства та от Евро пей ския съ юз» към Ми нис тер ския съ вет, вна ся до пъл ни тел на яс-
но та от нос но със то я ни е то на сис те ма та към сеп тем ври 2009 г. и бъ де щи те очак-
ва ния за ней на та ра бо та: 

 “По от но ше ние на двой но то фи нан си ра не. В ежед нев на та ра бо та не
ща та сто ят та ка: пра вим го на ръ ка, от аб со лют но всич ки фи нан со ви ин
стру мен ти про ек ти те ид ват в ди рек ция „Управ ле ние на сред ства та от 
Евро пей ския съ юз” и хо ра та гле дат про ект по про ект. То ва на ис ти на е за ло
же но да го пра ви пона та тък ИСУН. На дя ва ме се до към ме сец де кем ври, ко
га то на ис ти на бъ де за вър ше на из ця ло сис те ма та, да мо же да об ме ня ин
фор ма ция и със SAP, и с дру ги сис те ми на управ ля ва щи ор га ни. То ва ще мо же 
да го пра ви сис те ма та, то ва е един от край ни те ре зул та ти, ко и то очак
ва ме тя да пос ти га. Към мо мен та – да, на ис ти на, то ва го пра вим на ръ ка.”7

На 25 сеп тем ври 2009 г. ми нис тър Дян ков от го во ря на де пу тат ско пи та не от нос-
но неблаго по лу чи я та с ИСУН:

 “Инфор ма ци он на прог ра ма ИСУН е ед на от го ле ми те при чи ни, как то и 
Вие спо ме нах те, пет те оцен ки за съ от вет ствие да ни бъ дат вър на ти с от ри
ца тел но мне ние от Евро пей ска та ко ми сия. За ра ди то ва аз и мо ят екип ра бо
тим по та зи сис те ма все ки ден, а бих ка зал и вся ка нощ. ...Искам тук да ка жа, че 
след ка то аз лич но се за поз нах с пет те от ри ца тел ни оцен ки за съ от вет ствие, 
поч ти две тре ти от тях по ня ка къв на чин са свър за ни с прог ра ма та ИСУН. С дру
ги ду ми, тряб ва мно го да нап ра вим, та ка че и две те оцен ки за съ от вет ствие, 
ко и то ние те пър ва ще из пра ща ме и се на дя ва ме на по ло жи те лен от го вор, и 
до пъл ни тел но то преп ра ща не на те зи пет от ри ца тел ни оцен ки мно го за ви
сят от то ва прог ра ма та ИСУН да ра бо ти и в бъ де ще доб ре. Пого ля ма та част 
от всич ки те зи ко ментари в одит ни те док ла ди ве че са от ра зе ни в пос лед ния 
ме сец, вклю чи тел но и ци ти ра ни те от Вас за бе леж ки по от но ше ние рис ка от 
двой но фи нан си ра не, въз мож нос тта за про вер ка за до го во ри, ин тер фей са меж
ду сче то вод на та сис те ма SAP на Ми нис тер ство то на фи нан си те и ИСУН. Аз се 
за дъл жа вам в пе ри од до 10 ок том ври т. г. всич ки ос та на ли за бе леж ки, ко и то все 
още не са на пъл но от ра зе ни, да се от ра зят, та ка че през след ва щи те две сед ми
ци ние да за вър шим то зи про цес и ве че из ця ло да тес тва ме на пъл но сис те ма та 
ИСУН... Прос то това, ко е то е тряб ва ло да се нап ра ви и ко е то мно го вре ме е от
6 Сте ног ра ма от за се да ни е то на Пос то ян на та ко ми си я та по ев ро пей ски те въп ро си и кон трол на ев ро пей ски те 
фон до ве към На род но то съб ра ние (НС), про ве де но на 17 сеп тем ври 2009 г.
7  Пак там.
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не ло да се нап ра ви, ние се га го свър шва ме в мно го бър зи сро ко ве и как то ка зах, до 
10 ок том ври т. г. аз очак вам ця ла та сис те ма да ра бо ти и ние ще я тес тва ме. 
В зак лю че ние след прик люч ва не на оди та по оцен ки те за съ от вет ствие 
уси ли я та ще бъ дат на со че ни към от ва ря не то на ИСУН за бе не фи ци ен
ти те и ши ро ка та об щес тве ност. В края на 2009 г. ще стар ти рат и дей
нос ти те по раз ра бот ва не на раз ши ре на та кон фи гу ра ция на сис те ма
та, ко я то в мо мен та не ра бо ти, ко я то включ ва елек трон ни ус лу ги за бе
не фи ци ен ти те и мо дул за пуб лич на ин фор ма ция, ко я то Вие спо ме нах те.” 
 В пе ри о да сеп тем ври-де кем ври 2009 г. Изпъл ни тел на аген ция “Одит на 
сред ства та от Евро пей ския съ юз” из вър шва про вер ка на Инфор ма ци он на та сис-
те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския 
съ юз в Бъл га рия (ИСУН) за на ли чие на фун кци о нал нос ти, ко и то да поз во ля ват 
ге не ри ра не на не об хо ди ма та ин фор ма ция в елек трон на фор ма за ця лос тния 
про цес по уп рав ле ние и кон трол на сред ства та от Структур ни те и Ко хе зи он ния 
фон до ве (СКФ). Оди тът прик люч ва със ста но ви ще, че сис те ми те за уп рав ле ние и 
кон трол на опе ра тив ни те прог ра ми, част от ко и то е ИСУН, съ от вет стват на изис-
ква ни я та на ев ро пей ски те рег ла мен ти.

 През де кем ври 2009 г. са из пра те ни на Евро пейска та ко ми сия (ЕК) за 
прег лед и одоб ре ние опи са ни я та на сис те ми те за уп рав ле ние и кон трол и док-
ла ди за оцен ка на съ от вет стви е то. В на ча ло то на фев ру а ри 2010 г. Евро пей ска-
та ко ми сия (ЕК) да ва по ло жи тел ни оцен ки за съ от вет ствие на 7-те опе ра тив ни 
прог ра ми. 

 На ши те це ли 

 Ка то пъл ноп рав на стра на - член ка на Евро пей ския съ юз, на РБъл га рия 
е оси гу рен дос тъп до фи нан со вия ре сурс на Съ ю за. Бъл га рия до го во ри с Евро-
пей ска та ко ми сия На ци о нал на стра те ги чес ка ре фе рен тна рам ка (НСРР) и опе-
ра тив ни прог ра ми (ОП) на ба за, на ко и то да се ус во я ват ев ро пей ски те сред ства. 
Фи нан си ра не то об хва ща 7 го ди ни – от 01.01.2007 г. до 31.12.2013 г. Вся ка опе-
ра тив на прог ра ма се уп рав ля ва от Управ ля ващ ор ган (УО), кой то мо же да бъ де 
под по ма ган в дей нос тта си от Меж дин ни зве на (МЗ). За ко но вите изис ква ния на 
Евро пей ския съ юз (ЕС) към про це си те на до го ва ря не, фи нан си ра не, ус во я ва не, 
уп рав ле ние и от чи та не на сред ства та по струк тур ни те ин стру мен ти са де фи ни-
ра ни в рег ла мен ти те на ЕС (виж раз дел „Източ ни ци” на нас то я щия док лад). 

 Рег ла мен ти те на Европей ския съ юз за пе ри о да 2007-2013 г. изис кват вся-
ка дър жа ва член ка да оси гу ри на ли чи е то на сис те ма за запис ва не и съх ра ня ва-
не в ком пютри зи ра на фор ма на опе ра ци и те по Опе ра тив ни те прог ра ми (ОП), 
не об хо ди ми за тях но то доб ро фи нан со во уп рав ле ние, наб лю де ние, про вер ки, 
одит и оцен ка. Освен то ва об ме нът на ин фор ма ция меж ду дър жа ви те член ки и 
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Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) във връз ка с уп рав ле ни е то на струк тур ни те ин стру-
мен ти след ва да бъ де из вър шван са мо в елек трон на фор ма. 

 За цел та Бъл га рия раз ра бо ти и въ ве де в действие Инфор ма ци он на та 
сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей-
ския съ юз (ИСУН). Чрез ИСУН Бъл га рия тряб ва да пос тиг не след ни те ре зул та-
ти: из граж да не на ефек тив на и ефи кас на сис те ма за уп рав ле ние и кон трол на 
сред ства та от струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз; пре дос та вя не на 
обек тив ни от че ти по из пъл не ни е то на про ек ти те и всич ки ни ва на опе ра тив ни-
те прог рами на ком пе тен тни те на ци о нал ни ор га ни и ор га ни те на Евро пей ска та 
ко ми сия (ЕК); пре дос та вя не на въз мож ност за просле дя ва не на всич ки дей нос ти 
по под бо ра, до го ва ря не то, фи нан си ра не то и из пъл не ни е то на про ек ти те в опе-
ра тив ни те прог ра ми8.

 Сис те ма та пред виж да и из граж да не то и въ веж да не то в ек спло а та ция на 
пуб лич на част, която да да ва ин фор ма ция на край ни те бе не фи ци ен ти и ши ро ка-
та об щес тве ност: 

•	 мо дул, пре дос та вящ пуб лич на ин фор ма ция за ре зул та ти те от из пъл не-
ни е то на про ек ти те, кой то ве че е въ ве ден в ек спло а та ция; 

•	 мо дул, кой то след ва да оси гу ря ва елек трон ни ус лу ги на бе не фи ци ен ти-
те, кан ди дат ства щи и из пъл ня ва щи про екти по опе ра тив ни те прог ра ми, 
и по кой то ра бо та та все още не е прик лю чи ла. 

 Раз ра бот ва не то на те зи два мо ду ла на ИСУН за поч ва през 2009 г.9 Тях но-
то съз да ва не це ли по ви ша ва не на проз рач нос тта и от чет нос тта при уп рав ле ни-
е то на сред ства та от фон до ве те на ЕС и нама ля ва не рис ка от ко руп ция и из ма ми 
чрез ак тив но пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция за из пъл не ни е то на про-
ек ти по опе ра тив ни те прог ра ми, ка то та ка се га ран ти рат ус ло вия за граж дан ски 
кон трол. Мо ду ли те тряб ва да оси гу рят въз мож ност бе не фи ци ен ти те да по дават 
елек трон но сво и те про ек тни пред ло же ния, а при спе че ле ни про ек ти - и тех ни-
чес ки те и фи нан со ви те си от че ти по из пъл не ни е то. 
Прег ле дът на пуб ли ка ци и те, свър за ни с ИСУН в бъл гар ски те ме дии, през пе ри о-
да от на ча ло то на мо ни то рин га (23.02.2010 г.) до стар тиране то на мо ду ла за пре-

8 Сис те ма та об хва ща Управ ля ва щи те ор га ни (УО) и Меж дин ни те зве на (МЗ) на се дем те опе ра тив ни прог ра ми 
– ОП „Ре ги о нал но раз ви ти е”, ОП „Раз ви тие на кон ку рен тос по соб нос тта на бъл гар ска та ико но ми ка”, ОП „Окол на 
среда”, ОП „Тран спор т”, ОП „Раз ви тие на чо веш ки те ре сур си”, ОП „Адми нис тра ти вен ка па ци тет” и ОП „Тех ни чес ка 
по мощ”. Основ ни пот ре би те ли на ИСУН са Цен трал но то ко ор ди на ци он но зве но - ди рек ци и те „Прог ра ми ра не на 
сред ства от ЕС”, „Мо ни то ринг на сред ства от ЕС” и „Инфор ма ция и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та от 
ЕС в ад ми нис тра ци я та на МС на РБъл га ри я”; Сер ти фи ци ра щи ят ор ган – ди рек ция „На ци о на лен фон д” в Ми нис-
тер ство то на фи нан си те; Одит ни ят ор ган – Изпъл ни тел на аген ция „Одит на сред ства та от ЕС” към Ми нис-
терство то на фи нан си те. 
9 ИСУН се ре а ли зи ра в рам ки те на про ект "Раз ви ва не на ин фор ма ци он ни сис те ми във връз ка с уп рав ле ни е то и наб-
лю де ни е то на сред ства та от струк тур ни те ин стру мен ти на ЕС в Бъл га рия", фи нан си ран от Опе ра тив на прог-
ра ма „Тех ни чес ка по мощ” - при о ри тет на ос 2.



14

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ

дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция на ИСУН (26.10.2010 г.) по каз ва, че в пуб лич-
но то го во ре не сис те ма та се опис ва не тол ко ва ка то ин стру мент за уп рав ле ние 
на сред ства та от Евро пей ския съ юз (ЕС), кол ко то ка то ин фор ма ци он на сис те ма, 
ко я то ще поз во ли на бъл гар ския граж да нин да се за поз нае с ре а ли за ци я та на 
все ки от де лен про ект, съ от вет но да уп раж ни граж дан ски кон трол вър ху про-
це са на раз ход ва не на ев ро пей ски те сред ства10. Ме ди и те пред ста вят ИСУН ка то 
“е лек трон но то чен ге”, ко е то ще раз крие съдър жа ни е то на все ки про ект, из вър-
ше ни те про вер ки и ре гис три ра ни те не ред нос ти във връз ка с не го, ка то по то зи 
на чин ще спо мог не за ус пеш на та ан ти ко руп ци он на бор ба. В съ що то вре ме до-
ку мен ти те и техни чес ко то за да ние пред ста вят ИСУН ка то сис те ма за уп рав ле ние 
на сред ства та от Евро пей ския съ юз (ЕС), ко я то от го ва ря на нуж ди те на ад ми нис-
тра ци я та.

 Исти на или мит е пуб лич на та ро ля на Инфор ма ци он на та сис те ма за 
уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския 
съ юз в Бъл га рия (ИСУН)? 

 Въз мож но ли е и в как ва сте пен (ос вен ка то уп рав лен ски ин стру
мент за нуж ди те на дър жав ни те ор га ни и съ ве ти и Евро пей ска та ко ми сия) 
ИСУН да се из пол зва ефек тив но и ка то ин стру мент за граж дан ски кон трол 
вър ху про це са на раз ход ва не на ев ро пей ски те сред ства в Бъл га рия? 

 Отгово рът на тези въп роси изис ква проб ле ма ти зи ра не на съ щес тву ва-
ща та в Бъл га рия сис те ма за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция за уп рав-
ле ни е то на сред ства от Евро пей ския съ юз (ЕС), как то и на сте пен та, в ко я то тя 
от го ва ря на ев ро пей ски те стан дар ти. Срав не ни е то меж ду Бъл га рия и дру ги те 
ев ро пей ски дър жа ви в та зи сфе ра да ва от го вор на въп ро са къ де сме ние спря-
мо дру ги те стра ни от Евро пей ския съ юз (ЕС) по от но ше ние на пре дос та вя не то 
на пуб лич на ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на ев ро пей ски те сред ства. 

 Изсле до ва тел ски те ни уси лия са със ре до то че ни имен но вър ху пуб лич-
на та част на сис те ма та и по-точ но вър ху пър вия мо дул, кой то пре дос та вя пуб-
лич на ин фор ма ция за ре зул та ти те от из пъл не ни е то на про ек ти те и кой то е въ ве-
ден в ек спло а та ция. Към мо мен та на из гот вя не на нас то я щия доклад (ме сец май 
2011 г.) ра бо та та по мо ду ла «Елек трон ни ус лу ги за бе не фи ци ен ти те» все още не 
е прик лю чи ла.

 Док ла дът очер та ва мяс то то на Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле-
ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га-

10 “От днес все ки граж да нин ве че има въз мож ност да про ве ри в ин тер нет кол ко про ек та се из пъл ня ват в об щи на-
та му, на как ва стой ност са и кой ги из пъл ня ва и да срав ни с то ва, ко е то виж дат очи те му” – изяв ле ние на ми нис-
тъ ра по уп рав ле ние на сред ства та от Евро пей ския съ юз То мис лав Дон чев от 26.10.2010 г. при пред ста вя не то на 
пуб лич ния мо дул на ИСУН в Ми нис тер ския съ вет. 
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рия (ИСУН) в цялос тна та ин сти ту ци о нал на струк ту ра за ус во я ва не на сред ства та 
от струк тур ни те фон до ве на Евро пей ския съ юз (ЕС) и в про це са на тях но то пла-
ни ра не, раз ход ва не и от чи та не. Док ла дът е фо ку си ран вър ху:

 1. Оцен ката на ефек тив нос тта на мо ду ла на ИСУН, пре дос та вящ пуб лич-
на ин фор ма ция за ре зул та ти те от из пъл не ни е то на про ек ти те, фи нан си ра ни със 
сред ства на ев ро фон до ве те. Та зи оцен ка от ра зя ва: 

•	 мне ни е то на НПО и ме диите за ефек тив нос тта на мо ду ла за пуб лич на ин-
фор ма ция;

•	 ка чес тво то на пре дос та ве на та за пуб лич но пол зва не ин фор ма ция – 
обем, фор мат, ак ту ал ност, съ от но си мост към ин ди ка то ри те за мо ни то-
ринг и оцен ка, за ло же ни в опе ра тив ни те прог ра ми; сте пен на пос ти га не 
на це ли те на На ци о нал на та стра те ги чес ка ре фе рен тна рам ка (НСРР) и 
др. ха рак те рис ти ки;

•	 на ли чи е то на га ран ции за проз рач ност и от чет ност при ус во я ва не то на 
сред ства от ев ро пей ски те фон до ве;

•	 съ от но си мостта с ев ро пей ски те стан дар ти за пре дос та вя не на ин фор ма-
ция за ус во я ва не то на сред ства от ев ро пей ски те фон до ве; 

•	 ни вото на адекват ност спря мо док три на та за Opеn Data.

  2. На чинa, по кой то ИСУН ко му ни ки ра с дру ги ин стру мен ти за от чет ност 
и пла ни ра не на ев ро пей ски сред ства.

 3. Ни вото на из пъл не ние на мо ду ла, оси гу ря ващ елек трон ни ус лу ги на 
бе не фи ци ен ти те. 

 4. Сро ко ве те по въ веж да не на мо ду ли те.

 Пред ста ве ни са пре по ръ ки за по доб ря ва не на сис те ма та, на со че ни към 
съ дър жа ни е то на ин фор ма ци я та, пре по ръ ки от нос но ви зу а ли за ци я та на дан ни-
те за из пъл не ни те про ек ти, струк ту ри ра не то на дан ни те и пре дос та вя не то на 
дос тъп до тях – фор ма ти, стан дар ти, ек спор ти ра не, ана лиз на дан ни и др. 

 За из гот вя не то на док ла да са из пол зва ни ре зул та ти от про уч ва не на 
нор ма тив ни ак то ве, до ку мен ти на бъл гар ско то пра ви тел ство, на Евро пей ска та 
ко ми сия (ЕК) и Евро пей ския пар ла мент (ЕП); вто ри чен ана лиз на из след ва ния, 
про веж да ни в ЕС; меж ду на родни стан дар ти за пре дос та вя не на пуб лич на ин-
фор ма ция; ре зул та ти от ме ди ен мо ни то ринг; сре щи и струк ту ри ра ни ин тер вю та 
с пред ста ви те ли на дър жав на та ад ми нис тра ция, НПО, ме дии, бло гъ ри; фо кус-
гру па с пред ста ви те ли на раз лич ни за ин те ре со ва ни стра ни за да ва не на об рат-
на връз ка по де мо вер сия на ИСУН и др. 
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 2. ИНСТИ ТУ цИ О НАЛ НА СТРУК ТУ РА зА УС ВО я ВА НЕ НА СРЕД СТВА
ТА ОТ СТРУК ТУР НИ ТЕ фОН ДО ВЕ И КО хЕ зИ ОН НИя фОНД НА ЕВРО ПЕЙ СКИя 
Съ юз (ЕС) 

 Изис ква нията на Евро пей ския съ юз (ЕС) към про це си те на до го ва ря не, 
фи нан си ра не, ус во яване, уп рав ле ние, наб лю де ние и от чи та не на сред ства та от 
струк тур ни те ин стру мен ти са де фи ни ра ни в раз лич ни рег ла мен ти на ЕС. В съ от-
вет ствие с тях бъл гар ско то пра ви тел ство е раз ра бо ти ло и при е ло нор ма тив ни 
до ку мен ти, ре гу ли ра щи те зи про це си. В та зи част на док ла да ще бъдат пред-
ста вени ня кои ос нов ни мо мен ти от те зи про це си, ка то са ци ти ра ни ос нов ни те 
до ку мен ти, ко и то ги ре гу ли рат. 

 Пре дос та вя не на без въз мез дна фи нан со ва по мощ 

 Ре дът за пре дос та вя не на без въз мез дна фи нан со ва по мощ по опе ра тив-
ни те прог ра ми, съфинан си ра ни от струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд 
на ЕС, е под роб но оп ре де лен в пос та нов ле ние 121/31.07.2007 на МС11. 
 Съг лас но то ва пос та нов ле ние без въз мез дна фи нан со ва по мощ се пре-
дос та вя чрез про веж да не на про це ду ра за под бор на про ек ти или про це ду ра на 
ди рек тно пре дос та вя не. 

 При про це ду ра та за ди рек тно пре дос та вя не на без въз мез дна фи нан со-
ва по мощ про ек тно пред ло же ние мо же да по да де са мо кан ди да тът, кой то из-
рич но е по со чен ка то кон кре тен бе не фи ци ент на по мощ та по съ от вет на та опе-
ра тив на прог ра ма. 

 Проце ду ра та за под бор на про ек ти включ ва про веж да не то на кон курс, в 
кой то мо гат да учас тват мно жес тво кан ди да ти. Та зи про це ду ра след ва да се про-
веж да в съ от вет ствие с прин ци пи те на пуб лич ност и проз рач ност, сво бод на и 
ло ял на кон ку рен ция, рав но пос та ве ност и недо пус ка не на дис кри ми на ция. Обя-
ва та за от кри ва не на про це ду ра за под бор на про ек ти се пуб ли ку ва на стра ни-
ца та на уп рав ля ва щия/до го ва ря щия ор ган, на Един ния ин фор ма ци о нен пор тал 
за об ща ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния 
фонд на ЕС в Бъл га рия12 и по не в един на ци о на лен все кид нев ник. В оце ни тел-
ни те ко ми сии за дъл жи тел но се включ ват ка то чле но ве и ре зер вни чле но ве най-
мал ко 1/3 вън шни ек спер ти и/или вън шни оце ни те ли. 

 Без въз мез дна та фи нан со ва по мощ се пре дос та вя въз ос но ва на до го вор, 
склю чен меж ду до го ва рящия ор ган и бе не фи ци ента, или въз ос но ва на за по вед 
на ръ ко во ди те ля на до го ва ря щия/уп рав ля ва щия ор ган в слу ча и те, в ко и то бе-

11 ПМС №121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.  
12 http://www.eufunds.bg.
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не фи ци ен тът и уп рав ля ва щи ят/до го ва ря щият ор ган са в ед на и съ ща ад ми нис-
тра ция. 

 До го ва ря щи ор га ни са уп равлява щи те ор га ни на опе ра тив ни те прог ра-
ми – при пре дос та вя не на без въз мез дна фи нан со ва по мощ по опе ра тив ни те 
прог ра ми; меж дин ни те зве на по опе ра тив ни те прог ра ми – при пре дос та вя не на 
без въз мез дна фи нан со ва по мощ по опе ра тив ни те прог ра ми, в слу чай че фун-
кцията по сключ ва не на до го вор им е де ле ги рана от уп рав ля ва щия ор ган. 
Управ ля ва щи те ор га ни на опе ра тив ни те прог ра ми са оп ре де ле ни с ре ше ние на 
МС13, как то след ва: 

	 Глав на ди рек ция “Прог ра ми ра не на ре ги о нал но то раз ви ти е” на Ми нис-
тер ство то на ре ги о нал но то раз ви тие и бла го ус трой ство то – уп рав ля ващ 
ор ган на ОП “Ре ги о нал но раз ви ти е”; 

	Ди рек ция “Евро пей ски фон до ве за кон ку рен тос по соб нос т” на Ми нис-
тер ството на ико но ми ка та и енер ге ти ка та – уп рав ля ващ ор ган на ОП 
“Раз ви тие на кон ку рен тос по соб нос тта на бъл гар ска та ико но мика”; 

	 Глав на ди рек ция “Евро пей ски фон до ве, меж ду на род ни прог ра ми и про-
ек ти” на Ми нис тер ството на тру да и со ци ал на та по ли ти ка – уп рав ля ващ 
ор ган на ОП “Раз ви тие на чо веш ки те ре сур си”; 

	Ди рек ция “Кор ди на ция на прог ра ми и про ек ти” на Ми нис тер ството на 
тран спорта – уп рав ля ващ ор ган на ОП “Тран спор т”; 

	Ди рек ция “Ко хе зи он на по ли ти ка за окол на сре да” на Ми нис тер ството на 
окол на та сре да и во ди те – уп рав ля ващ ор ган на ОП “Окол на сре да”; 

	Ди рек ция “Опе ра тив на прог ра ма “Адми нис тра ти вен ка па ци тет” на Ми-
нис тер ството на фи нан си те – уп рав ля ващ ор ган на ОП “Адми нис тра ти-
вен ка па ци тет”; 

	Ди рек ция “Опе ра тив на прог ра ма “Тех ни чес ка по мощ” в ад ми нис тра ци-
я та на Ми нис тер ския съ вет (МС) – уп рав ля ващ ор ган на ОП “Тех ни чес ка 
по мощ”.

 Бе не фи ци ен ти те са пуб лич ни и час тни пред при я тия, ко и то из пъл ня ват 
от де лен про ект и по лу ча ват пуб лич на по мощ.14

 Кон кре тен бе не фи ци ент на без въз мез дна та по мощ спо ред ПМС 
№121/2007 г. е ор га ни за ция, ин сти ту ция, ад ми нис тра тив на или дру га по доб на 
струк ту ра, ко я то е ин ди ви ду ал но по со че на в опе ра тив на та прог ра ма или в до-
ку мент, одоб рен от коми те та й за наб лю де ние, ка то един ствен су бект, кой то мо-
же да из гот ви про ек тно пред ло же ние и да по лу чи без въз мез дна по мощ за оп-
ре де ле на дей ност. 

13 РМС №965 от 16.12.2005 г.
14 Рег ла мент №1083/2006 г. на съве та от 11 юли 2006 го ди на от нос но оп ре де ля не то на об щи раз по ред би за Евро пей-
ския ре ги о на лен фонд, Евро пей ския со ци а лен фонд и Ко хе зи он ния фонд и за от мя на на Рег ла мент (EO) № 1260/1999.
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 Изме не ния на до го вор/за по вед за без въз мез дна фи нан со ва по мощ е 
въз мож но спо ред норма тив ни те пра ви ла чрез сключ ва не на анекс към до го во-
ра по вза им но съг ла сие на уп рав ля ва щия ор ган и бе не фи ци ен та или с из ме не-
ние на за по вед та за пре дос та вя не на без въз мез дна фи нан со ва по мощ. Анек си-
ра не то на до го вор оба че не мо же да на ру ша ва кон ку рен тни те усло вия, съ щес-
тву ва щи към мо мен та на сключ ва не на до го во ра, и рав но то тре ти ра не на бе не-
фи ци ен ти те. Анек сът към до го во ра съ що та ка не мо же да во ди към уве ли ча ва не 
на об щия раз мер на от пус на та та без въз мез дна фи нан со ва по мощ по про ек та. 

 Спо ред ПМС №121/2007 г до го ва рящи ят ор ган е длъ жен в срок до 15 ра-
бот ни дни от да та та на сключ ва не на до го во ра/из да ва не на за по вед та за пре-
дос та вя не на без въз мез дна фи нан со ва по мощ да пуб ли ку ва на сво я та ин тер нет 
стра ни ца и на стра ни ца та на Един ния ин фор ма ци о нен пор тал за об ща инфор-
ма ция за уп рав ле ни е то на струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС в 
Бъл га рия ин фор ма ция, ко я то включ ва: 

	 на и ме но ва ние и се да ли ще на бе не фи ци ен ти те; 
	мяс то на из пъл не ние на про ек ти те;
	 на и ме но ва ние на про ек ти те, за ко и то е от пус на та без въз мез дна та 

финан со ва по мощ; 
	 об щия бюд жет и раз ме ра на пре дос та ве на та без въз мез дна фи нан со ва 

по мощ по все ки от про ек ти те; 
	 про дъл жи тел ност на из пъл не ние на про ек ти те; 
	 ос нов ни те дей нос ти и ин ди ка то ри те за из пъл не ни е то на про ек ти те. 

 За Оди тен ор ган по опе ра тив ни те програ ми е оп ре де ле на Изпъл ни тел-
на аген ция “Одит на сред ства та от ЕС” към Ми нис тер ството на фи нан си те. Одит-
ни ят ор ган след ва да сле ди за на ли чи е то на ефек тив ни сис те ми за фи нан со во 
уп рав ле ние и кон трол в съ от вет ни те опе ра тив ни прог ра ми. Аген ци я та от го ва-
ря за из гот вя не то на док ла ди, в ко и то се пред ста вят ре зул та ти те от оцен ка та 
на внед ре ни те сис те ми за наб лю де ние и кон трол на опе ра тив ни те прог ра ми и 
пред ста вя мне ние за съ от вет стви е то на те зи сис те ми с изис ква ни я та на Евро-
пей ска та ко ми сия (ЕК). 

 За Сер ти фи ци ращ ор ган по опе ра тив ни те прог ра ми е оп ре де ле на 
дирек ция “На ци о на лен фон д” в Ми нис тер ството на фи нан си те. Ди рек цията про-
ве ря ва нап ра ве ни те раз хо ди по опе ра тив ни те прог ра ми, за да се уве ри, че те 
са из вър ше ни в съ от вет ствие със за ко на и спе ци фич ни те пра ви ла на ЕС. Про-
вер ка та тряб ва да ус та но ви, че дей стви тел но пла те ни те по опе ра тив ни те прог-
ра ми раз хо ди са отче те ни чрез на деж дни сче то вод ни сис те ми и на ба за та на 
до ка за тел стве ни сче то вод ни до ку мен ти. Едва то га ва дирек ци я та сер ти фи ци ра 
нап ра ве ни те раз хо ди. Чрез серти фи ци ра не то на раз хо ди те по опе ра тив ни те 
прог ра ми се удос то ве ря ва, че дек ла ри ра ни те раз хо ди от го ва рят как то на дей-
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ства щи те пра ви ла на Евро пей ския съ юз (ЕС), та ка и на на ци о нал ни те пра ви ла и 
са нап ра ве ни във връз ка с из пъл не ни е то на дей нос ти, из бра ни за финан си ра не 
в съ от вет ствие с кри те ри и те, при ло жи ми по от но ше ние на съ от вет на та прог ра-
ма. Основ ната фун кция на Сер ти фи ци ра щия ор ган е да из пра ща до Евро пей ска-
та ко ми сия (ЕК) ак ту а ли зи ра ни прог но зи на ис ка ни я та за пла ща не за те ку ща та 
го ди на, прог но за за след ваща та го ди на и сер ти фи ци ра ни дек ла ра ции за раз хо-
ди те и ис ка ни я та за пла ща не в елек тро нен фор мат. 

 Ко ор ди на ция при уп рав ле ни е то на сред ства та 

 Ця лос тна та ор га ни за ция и ръ ко вод ство на сис те ма та за ко ор ди на ция 
при уп рав ле ни е то на сред ства от Евро пей ския съ юз (ЕС) се осъ щес твя ва от ми-
нис тъ ра по уп рав ле ние на сред ства та от ЕС15. Той е цен трал ни ят (та ка е спо ред 
чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС №70 от 14.04.2010 г. – яв но Бъл га рия има раз лич ни офи-
ци ал ни пред ста ви те ли пред Евро пей ска та ко ми сия (ЕК), но са мо един дей ства 
ка то цен тра лен пред ста ви тел на РБъл га рия и то ва е ми нис тъ рът) пред ста ви тел 
на Бъл га рия пред Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) и дру ги те ев ро пей ски ин сти ту ции 
по въп ро си те на прог ра ми ра не то, уп рав ле ни е то и наб лю де ни е то на сред ства та 
от Евро пей ския съ юз (ЕС). 
 Ми нистъ рът ръ ко во ди под го тов ка та на про ек ти те на стра те ги чес ки те и 
прог рам ните до ку мен ти на РБъл га рия, свър за ни с уп рав ле ни е то на сред ства та 
от Евро пей ския съ юз (ЕС). Той има ком пе тен ции по от но ше ние на ко ор ди на ци я-
та и кон тро ла на дей нос ти те за по доб ря ва не на адми нис тра тив ния ка па ци тет на 
цен трал но, ре ги о нал но и мес тно ни во при ус во я ва не то на те зи сред ства. Не го во 
е и за дъл же нието да ко ор ди ни ра и кон тро ли ра ефек тив но то при ла га не на мер-
ки те за пуб лич ност и проз рач ност при ус во я ва нето им. 

 Ми нис тъ рът е пред се да тел на Съ ве та за ко ор ди на ция при уп рав ле ни е то 
на сред ства от Евро пей ския съ юз (ЕС). Съ ве тът е ор ган на Ми нис тер ския съ вет 
(МС) за ко ор ди на ция на мер ки те за из пъл не ние на пра ви тел стве на та по ли ти ка 
за ико но ми чес ко, те ри то ри ал но и со ци ал но раз ви тие на стра на та, фи нан си ра-
ни със сред ства от ЕС. Съ ве тът16 под по ма га пра ви тел ство то, ка то одоб ря ва про-
ек ти те на стра те ги чес ки и прог рам ни до ку мен ти на РБъл га рия, пред виж да щи 
фи нан си ра не със сред ства от Евро пей ския съ юз (ЕС), ко ор ди ни ра раз пре де-
ле ни е то на фи нан совите сред ства, съг ла су ва ин ди ка тив ни те го диш ни ра бот ни 

15 ПМС №70 от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
16  Членове на съвета са заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи или определен 
от него заместник-министър на вътрешните работи, заместник министър-председателят и министър 
на финансите или определен от него заместник-министър на финансите, министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на 
труда и социалната политика, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието и храните и министърът на 
образованието, младежта и науката..
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прог ра ми на опе ра тив ни те прог ра ми, раз глеж да ре дов ни те от че ти за нап ре дъ-
ка по прог ра ми те, об съж да и взе ма ре ше ния по проб лем ни въп ро си, свър за ни 
с из пъл не ни е то на мер ки, фи нан си ра ни със сред ства от ЕС. Съ ве тът провеж да 
за се да ния най-мал ко вед нъж в ме се ца.

 Адми нис тра тив но то, ор га ни за ци он но-тех ни чес ко то и ек спер тното об-
служ ва не на дей нос тта на съве та се оси гу ря ва от Цен трал но ко ор ди на ци он но 
зве но. Фун кци и те на Цен трал но ко ор ди на ци он но зве но се из пъл ня ват от ди рек-
ци ите “Прог ра ми ра не на сред ства та от ЕС”, “Мо ни то ринг на сред ства та от ЕС” и 
“Инфор ма ция и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та от ЕС” в ад минис тра ци я та 
на МС. Сек ре тар на съве та е съ вет ник към по ли ти чес кия ка би нет на ми нис тър-
пред се да те ля. 

 Ко ор ди на ция в борбата с пра во на ру ше ни я та със сред ства от Евро
пей ския съ юз (ЕС)

 Ко ор ди на ци я та в бор ба та с пра во на ру ше ни я та, за ся га щи фи нан со ви те 
ин те ре си на Евро пей ския съ юз (ЕС), е уре де на с пос та нов ле ние 18/2003 на Ми-
нис тер ския съ вет (МС17). С пос та нов ле ни е то се съз да ва Съвет за ко ор ди на ция в 
бор ба та с пра во на ру ше ни я та, за ся га щи фи нан со ви те ин те ре си на ЕС (АФКОС). 
То зи ор ган да ва на со ки, наб лю да ва и оси гу ря ва ко ор ди на ци я та в дей нос тта на 
дър жав ни те струк ту ри по пре дот вра тя ва не и бор ба с пра во на ру ше ни я та – из-
ма ми, зло у пот ре би, не е фек тив но уп рав ле ние или из пол зва не на сред ства и 
иму щес тво, при над ле жа щи на ЕС и пре дос та ве ни на бъл гар ска та дър жа ва от 
фон до ве и по прог ра ми на ЕС, вклю чи тел но свър за но то с тях на ци о нал но съ фи-
нан си ра не. Пред се да тел на съве та е за мес тник ми нис тър-предсе да те лят и ми-
нис тър на вът реш ни те ра бо ти. Съ ве тът про веж да ре дов ни за се да ния най-мал ко 
вед нъж на 3 ме се ца. При не об хо ди мост по ини ци а ти ва на пред се да те ля, на за-
мес тник-пред се да тел или на член на съ ве та мо гат да се нас роч ват из вън ред ни 
за се да ния. 
 Чле но вете18 на АФКОС, уп рав ля ва щи ев рос ред ства и/или док лад ва щи 

17 ПМС №18 от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейския съюз.
18 Членове на съвета са министърът по управление на средства от ЕС, определен от министъра на вътрешните 
работи заместник-министър на вътрешните работи, ресорните за управлението на евросредства заместник-
министър на финансите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на околната 
среда и водите, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, 
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, както и изпълнителният директор 
на държавен фонд “Земеделие”, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Одит на средства от 
ЕС”, директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция, изпълнителният директор на Агенцията по 
обществените поръчки, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на 
Агенция “Митници”, изпълнителният директор на Агенция “Пътна инфраструктура”, изпълнителният директор 
на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и директорът на дирекция “Финансово разузнаване” на 
Държавна агенция “Национална сигурност”.
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не ред нос ти и из ма ми, оп ре де лят в сво и те ад ми нис тра ции слу жи те ли, от го вор-
ни за бор ба та с из ма ми те и не ред нос ти те, и ор га ни зи рат во де не то в елек тро нен 
фор мат на ре гис тър на сиг на ли те за не ред нос ти и из мами. 

 При осъ щес твя ва не на дей нос тта си съве тът се под по ма га от ди рек ция 
“Ко ор ди на ция на бор ба та с из ма ми те със сред ства на ЕС” на Ми нис тер ството 
на вът реш ни те ра бо ти. Ди рек ци я та съ би ра всич ки ин фор ма ции за не ред нос ти 
и из ма ми и да ва ме то ди чес ки ука за ния относ но ця лос тна та дей ност по ад ми-
нис три ра не на не ред нос ти по всич ки фи нан со ви ин стру мен ти на Евро пей ския 
съ юз (ЕС). 

 Мо ни то ринг на про це са на уп рав ле ние на сред ства та от Евро пей
ския съ юз (ЕС)

 Ми нис тъ рът по уп рав ле ние на сред ства та от ЕС е и пред се да тел на Ко
ми те та за наб лю де ние на На ци о нал на та стра те ги чес ка ре фе рен тна рам ка 
20072013 г.19 

 Ко ми те тът20 за наб лю де ние има за за да ча да сле ди нап ре дъ ка при пос-
ти га не то на це ли те и при о ри те ти те на На ци о нал на та стра те ги чес ка ре фе рен тна 
рам ка въз ос но ва на де фи ни ра ните в нея ин ди ка то ри. Той об съж да и одоб ря ва 
всич ки про ме ни в На ци о нал на та стра те ги чес ка ре фе рен тна рам ка. Ко ми те тът 
раз глеж да и одоб ря ва го диш ни те док ла ди и окон ча тел ния док лад за из пъл не-
ни е то на На ци о нал на та стра те ги чес ка ре фе рен тна рам ка 2007-2013 г. Ко мите тът 
раз глеж да и одоб ря ва ко му ни ка ци о нен план за ин фор ма ция и пуб лич ност на 
На ци о нал на та стра те ги чес ка ре фе рен тна рам ка 2007-2013 г., как то и док ла ди те 
за из пъл не ни е то му. 

 Ко ми те тът се ин фор ми ра от ди рек то ра на ди рек ция “Инфор ма ция 
и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та от ЕС” в ад ми нис тра ци я та на ми
нис тер ския съ вет (мС) за при ла га не то и из пол зва не то на ин фор ма ци он
на та сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на сред ства та от струк тур ни те 
фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС (ИСУН). 

19 ПМС №182 от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа 
референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.
20 Членове на комитета са председателите на комитетите за наблюдение на оперативните програми, 
заместник-министърът на финансите, заместник-министърът на външните работи, заместник-министърът 
на земеделието и храните, заместник-министърът на образованието и науката, заместник-министърът на 
здравеопазването, заместник-министърът на културата (отговарящи по европейските въпроси) и заместник-
председателят на Националния статистически институт, в чийто ресор е методологическото ръководство 
на статистическата дейност. Членове на комитета са и директорите на дирекции в министерствата и 
администрацията на МС, отговорни за управлението на средства от ЕС, представител на Националното 
сдружение на общините в РБългария, представители на регионалните съвети за развитие, представители 
на национално представените организации на работодателите, работниците и служителите и един 
представител на представителните организации на хората с увреждания.
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 Ко ор ди на цията, ад ми нис тративна та и тех ни чес ка та ра бо та, свър за ни с 
дей нос тта на коми те та, се из вър шват от Сек ре та ри ат. Фун кци и те на Сек ре та ри-
ат из пъл ня ва ди рек ция “Мо ни то ринг на сред ства та от ЕС” в ад ми нис тра ци я та на 
Ми нис тер ския съ вет (МС). 

 Към вся ка от се дем те опе ра тив ни прог ра ми се съз да ва от де лен ко ми тет 
за наб лю де ние, кой то се пред се да тел ства от съ от вет ния за мес тник-ми нис тър, 
в чий то ре сор е уп рав ля ва щи ят ор ган на съ от вет на та опе ра тив на прог ра ма. Те 
имат съ от вет но фун кции в рам ки те на опе ра тив на та прог ра ма. 

 Пре дос та вя не на об ща инфор ма ция за уп рав ле ни е то на сред ства
та

 Пре дос та вя не то на об ща ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на струк тур ни-
те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС в Бъл га рия е уре де но с пос та нов ле ние 
6/2007 г. на Ми нис тер ския съ вет (МС21). С пос та нов ле ни е то се съз да ва Еди нен 
ин формаци о нен пор тал за об ща ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на струк
тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС в РБъл га рия – www.eufunds.
bg. 

 Спо ред нор ма тив ния акт на въ веж да не в елек трон ния пор тал под ле жат 
след ни те до ку мен ти и инфор ма ция: рег ла мен ти на Евро пей ския съ юз от нос но 
струк тур ни те фон до ве; нор ма тив ни ак то ве; стра те ги чес ки прог рам ни до ку мен-
ти; про це дур ни на ръч ни ци; ръ ко вод ства и пра ви ла; ус пеш ни прак ти ки, свър за-
ни с уп рав ле ни е то на дей нос ти те по ус во я ва не то на струк тур ните фон до ве и 
Ко хе зи он ния фонд на ЕС; дру ги до ку мен ти и ин фор ма ция, свър за ни с уп рав ле-
ни е то на струк тур ни те и Ко хе зи он ния фонд на ЕС. 

 Адми нис тра ци я та на Ми нис тер ския съ вет (МС) е от го вор на за ця лос-
тна та поддръж ка на пор та ла. Ди рек ция “Инфор ма ция и сис те ми за уп рав ле ние 
на сред ства та от ЕС” в МС осъ щес твя ва ця лос тна та ко ор ди на ция на про це са по 
въ веж да не то и ак ту а ли зи ра не то на ин фор ма ци я та и оси гу ря ва кон тро ли ра ния 
дос тъп за въ веж да не и ак ту а ли зи ра не на дан ни те. 

 Ро ля та на Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние 
на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия (ИСУН) в 
про це са на пла ни ра не, раз ход ва не и мо ни то ринг на сред ства от струк
тур ни те фон до ве.

 Изис ква нията към про це си те на до го ва ря не, фи нан си ра не, ус во я ва не, 
уп рав ле ние, наб лю де ние и мо ни то ринг на сред ства та от струк тур ни те ин стру-
мен ти са оп ре де ле ни с рег ла мен ти на Евро пей ския съ юз (ЕС). 
21 ПМС №6 от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за упрвлението на 
структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в РБългария.
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 Рег ла мен ти те на ЕС за прог рам ния пе ри од 2007-2013 г.22 изис кват вся ка 
дър жа ва член ка да оси гу ри на ли чи е то на сис те ма за за пис ва не и съх ра ня ва не 
в компют ри зи ра на фор ма на опе ра ци и те по опе ра тив ни те прог ра ми, не об хо-
ди ми за тях но то доб ро фи нан со во уп рав ле ние, наб лю де ние, про вер ки, оди ти и 
оцен ка. Освен то ва об ме нът на ин фор ма ция меж ду дър жа ви те член ки и коми-
си я та във връз ка с уп рав ле ни е то на струк тур ни те ин стру мен ти след ва да бъ де 
из вър шван са мо в елек трон на фор ма. 

 Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни-
те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия (ИСУН) е имен но та ка ва сис те-
ма. В нея се за пис ват и съх ра ня ват в ком пютри зи ра на форма опе ра ци и те по из-
пъл не ние на опе ра тив ни те прог ра ми, не об хо дими за тях но то доб ро фи нан со во 
уп рав ле ние, наб лю де ние, от чи та не и про вер ки. Тя е и ин стру мент за об мен на 
ин фор ма ция с ор га ни те на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК). Основ ни те фун кции на 
сис те ма та включват: 

	 ре гис три ра не на всич ки кан ди да ти за без въз мез дна по мощ (бе не фи ци-
ен ти) и всич ки тех ни про ек тни пред ло же ния и свър за ни до ку мен ти; 

	 ре гис три ра не и до ку мен ти ра не на всич ки дей ствия на оце ни тел ни те ко-
ми сии; 

	 уп рав ле ние на одоб ре ни те про ек тни пред ло же ния (про ек ти те); 
	 уп рав ле ние на про вер ки те и не ред нос ти те; 
	фи нан со во уп рав ле ние на опе ра тив ни те прог ра ми (без ос че то во дя ва не 

на опе ра ци и те);
	 из гот вя не на всич ки не об хо ди ми от че ти към на ци о нал ни ор га ни и ор га-

ни на ЕК с раз лич но ни во на аг ре ги ра ност на дан ни те, обхва ща щи из пъл-
не ни е то на всич ки ни ва от опе ра тив ни те прог ра ми.

 Очак ва ни те ре зул та ти от въ веж да не то на ИСУН спо ред тех ни чес ко то за-
да ние23 за ней но то из ра бот ва не са: из граж да не на ефек тив на и ефи кас на сис-
те ма за уп рав ле ние и кон трол на сред ства та от струк турните ин стру мен ти на 
Евро пей ския съ юз (ЕС); пре дос та вя не на обек тив ни от че ти по из пъл не ни е то на 
про ек ти те и всич ки ни ва на опе ра тив ни те прог ра ми на ком пе тен тни на ци о нал-
ни ор га ни и ор га ни те на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК); пре дос та вя не на въз мож-
ност за прос ле дяване на всич ки дей нос ти по под бо ра, до го ва ря не то, фи нан си-
ра не то и из пъл не ни е то на про ек ти те по опе ра тив ни те прог ра ми.

 Сис те ма та об хва ща се дем те опе ра тив ни прог ра ми: ОП “Ре ги о нал но раз-
вити е”, ОП “Раз ви тие на кон ку рентос по собнос тта на бъл гар ска та ико но ми ка”, ОП 
“Окол на сре да”, ОП “Тран спор т”, ОП “Раз ви тие на чо веш ки те ре сур си”, ОП “Адми-

22 Регламент (ЕО) 1083/2006 и Регламент (ЕО) 1828/2006.
23 Тех ни чес ко за да ние за пре дос та вя не на ус лу ги по раз ви ва не то на Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние и 
наблю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия – 24.04.2008 г. 
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нис тра ти вен ка па ци тет”, ОП “Тех ни чес ка по мощ”. 

 ИСУН не да ва ин фор ма ция за Прог ра ма та за раз ви тие на сел ски те ра-
йо ни и Опе ра тив на та прог ра ма за раз ви тие на сек тор “Ри бар ство”. Тези прог-
ра ми не са част от Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на 
струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия (ИСУН), но спо ред 
тех ни чес ко то за да ние за из граж да не на сис те ма та меж ду тях и ИСУН след ва да 
се съз да де елек тро нен об мен на ин фор ма ция. 

 Усло ви я та, ре дът и ме ха низ мът за фун кци о ни ра не на ин фор ма ци он на та 
сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на сред ства та по струк тур ни те фон до ве 
и Ко хе зи он ния фонд на ЕС в Бъл га рия са уре де ни с пос та нов ле ние 322/2008 на 
МС24. 

 На ци о на лен ко ор динатор за дей нос тта на ИСУН е дирек ция “Инфор ма-
ция и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та от ЕС” в ад ми нис тра ци я та на МС. Ди-
рек ци я та след ва да оси гу ря ва фун кци о нал ния над зор вър ху неп ре къс на тия и 
си гурен ре жим на ра бо та на сис те ма та; да осъ щес твя ва дей нос ти те по уп рав-
ле ние и ко ор ди на ция за до из граж да не то и по-на тъш но то усъ вър шен ства не на 
сис те ма та в тяс но сът руд ни чес тво с уп рав ля ва щи те ор га ни на опера тив ни те 
прог ра ми и Сер ти фи ци ра щия ор ган на Ми нис тер ството на фи нан си те. 

 Орга ни те, ко и то имат пра во да съ би рат, сис те ма ти зи рат и въ веж дат ин-
фор ма ция в сис те ма та, са уп рав ля ва щи те ор га ни на опе ра тив ни те прог ра ми и 
Сер ти фи ци ра щи ят ор ган. Управ ля ва щи те ор га ни мо гат да де ле ги рат фун кции 
по съ би ра не, сис те ма ти зи ра не и въ веж да не на ин фор ма ция на сво и те меж дин-
ни зве на. 

 Пра во да въ веж дат инфор ма ция в сис те ма та имат длъж нос тни ли ца, оп-
ре де ле ни със за по вед на ръ ко во ди те ли те на уп рав ля ва щи те ор га ни (за опе ра-
тив ни те прог ра ми) и със за по вед на за мес тник ми нис тър-пред се да те ля и ми-
нис тър на фи нан си те (за Сер ти фи ци ра щия ор ган). 

 Инфор ма ци я та след ва да се въ веж да в срок до 3 ра бот ни дни от въз ник-
ва не то или по лу ча ва не то на дан ни те във връз ка с из пъл не ние на дей нос ти те по 
уп рав ле ни е то, наб лю де ни е то, оцен ка та и кон тро ла на опе ра тив ни те прог ра ми. 
Длъж нос тните ли ца от говарят за дос то вернос тта на въ ве де ни те от тях дан ни. 

 Дос тъп до ин фор ма ци я та в сис те ма та се оси гу ря ва на след ни те длъж-
нос тни ли ца: 

	слу жи те ли от Цен трал но то ко ор ди на ци он но зве но (фун кци и те на Цен-
трал но то ко ор ди на ци он но зве но се из пъл ня ват от ди рек ци и те “Прог ра-

24 ПМС №322 от 19.12.2008 г. за оп ре де ля не на ус ло ви я та, ре да и ме ха низ ма за фун кци о ни ра не на Инфор ма ци он на та 
сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на сред ства та от струк тур ните фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на Евро пей-
ския съ юз в Ре пуб ли ка Бъл га рия.
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ми ра не на средства та от ЕС”, “Мо ни то ринг на сред ства та от ЕС” и “Инфор-
ма ция и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та от ЕС” в ад ми нис тра ци я та 
на МС) с ог лед осъ щес твя ва не то на наб лю де ние вър ху из пъл не ни е то на 
опе ра тив ни те прог ра ми. Ли цата се оп ре де лят със за по вед на глав ния 
сек ре тар на МС; 

	слу жи те ли от Одит ния ор ган с ог лед осъ щес твя ва не то на кон трол вър ху 
опе ра тив ни те прог ра ми. Ли цата се оп ре де лят със за по вед на изпъл ни-
тел ния ди рек тор на Изпъл ни тел на аген ция “Одит на сред ства та от ЕС” 
към Ми нис тер ството на фи нан си те;

	министри те, от го ворни за уп рав ле ни е то на опе ра тив ните прог ра ми, с 
ог лед осъ щес твя ва не то на наб лю де ние вър ху из пъл не ни е то на съ от вет-
на та опе ра тив на прог ра ма. Дос тъ път се ис ка от глав ния сек ре тар на МС. 

 Кон крет ни те пра ва и за дъл же ния на пот ре би те ли те на сис те мата – длъж-
нос тните ли ца от съ от вет ни те ор га ни, се оп ре де лят с пис ме ни ис ка ния от ръ-
ко во ди те ли те на уп рав ля ва щи те ор га ни, Сер ти фи ци ра щия ор ган на Ми нис тер-
ството на фи нан си те и Одит ния ор ган към минис тъ ра на фи нан си те, по да де ни 
до ди рек то ра на дирек ция “Информация и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та 
от ЕС” в ад ми нис тра ци я та на МС съг лас но ут вър ден об ра зец. Управ ле ни е то на 
пот ре би тел ски те про фи ли в сис те ма та се из вър шва от ото ри зи ра ни слу жи те ли 
на съ ща та дирек ция, ко я то под дър жа и пъл ната до ку мен та ция за тях ното уп рав-
ле ние. Тех ни чес ко то ад ми нис три ра не и под дър жа не на сис те ма та се из вър шва 
от спе ци а ли зи ра ни те звена на Ми нис тер ство то на фи нан си те съг лас но ут вър де-
ни те от ми нис тъ ра на фи нан си те вът реш ни пра ви ла. 

 Ди рек то рът на дирек ция “Инфор ма ция и сис те ми за уп равле ние на 
сред ства та от ЕС” в ад ми нис тра ци я та на Ми нис тер ския съ вет (МС) е длъ жен да 
док лад ва еже ме сеч но на ми нис тъ ра по уп рав ле ние на сред ства та от ЕС и на сек-
ре та ря на Съ ве та за ко ор ди на ция при уп рав ле ни е то на сред ства от ЕС за фун-
кци о ни ра не то и за ре довно то и ко рек тно въ веж да не на дан ни в сис те ма та. 

 Пла ща ни я та по опе ра тив ни те прог ра ми следва да се из вър шват ед
ва след ре гис три ра не то на съ от вет ни те до го во ри/за по ве ди за от пус ка не 
на без въз мез дна фи нан со ва по мощ в ИСУН и при въ ве де ни дан ни за тях
но то из пълнение. 

 Пред ви ден е и ред, спо ред кой то ми нис тъ рът по уп рав ле ние на сред-
ства та от ЕС мо же да спи ра пла ща ния по опе ра тив ни те прог ра ми, ако е на ли це 
сис тем но не из пъл не ние на за дъл же ни я та за съ би ра не, сис те ма ти зи ра не и въ-
веж да не на ин фор ма ция в ИСУН от стра на на уп рав ля ващ ор ган или меж дин но 
зве но. 

 Сис тем но не из пъл не ние е на ли це, ко га то има три или по ве че слу чая 
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на не из пъл не ние на за дъл же ния за ед на ка лен дар на го ди на. В слу чай на ус та-
новено не из пъл не ние на за дъл же ние дирек ция “Инфор ма ция и сис те ми за уп-
рав ле ние на сред ства та от ЕС” в ад ми нис тра ци я та на МС уве до мя ва пис ме но 
ръ ко во ди те ля на уп рав ля ва щия ор ган/меж дин но то зве но и указ ва срок за от-
стра ня ва не на про пус ки те. 

 Ако кон ста ти ра ни ят про пуск бъ де от стра нен, той не се взе ма пред вид 
при кон ста ти ра не на ли чи е то на сис тем ност. При сис тем но не из пъл не ние на 
за дъл же ни я та от стра на на уп рав ля ващ ор ган или меж дин но зве но пла ща ни-
я та по съ от вет на та опе ра тив на прог ра ма се спи рат със за по вед на ми нис тъ ра 
по уп рав ле ние на сред ства та от ЕС въз ос но ва на мо ти ви ра но пред ло жение на 
ръ ко во ди те ля на Сер ти фи ци ра щия ор ган и док лад от ди рек то ра на дирек ция 
“Инфор ма ция и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та от ЕС” в ад ми нис тра ци я та 
на МС след съг ла су ва не със сек ре та ря на Съ ве та за ко ор ди на ция при уп рав ле-
ни е то на сред ства от ЕС. 

 Основни из во ди

 Опи са ни е то на ос нов ни те про це си, свър за ни с пре дос та вя не то на без-
въз мез дна фи нан со ва по мощ от Евро пей ския съ юз (ЕС), ко ор ди на ци я та при уп-
рав ле ни е то на сред ства та и бор ба та с пра во на ру ше ни я та, мо ни то рин га и пре-
дос та вя не то на об ща ин фор ма ция за управ ле ни е то на сред ства та и ро ля та на 
ИСУН, во ди до фор му ли ра не то на след ни те ос нов ни из во ди: 

	Изгра де на та ин сти ту ци о нал на струк ту ра в Бъл га рия за пре дос та вя не на 
без въз мез дна фи нан со ва по мощ по опе ра тив ни те прог ра ми, съ фи нан-
си ра ни от струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС, включ ва 
слож на сис те ма от ор га ни (уп рав ля ва щи ор га ни, меж дин ни зве на, Оди-
тен ор ган, Сер ти фи ци ращ ор ган, ко ми те ти за наб лю де ние), ко я то след ва 
да га ран ти ра ефек тив но то и ефи кас но раз ход ва не на сред ства та в съ от-
вет ствие с прин ци пи те на проз рач ност и пуб лич ност, сво бод на и ло ял-
на кон ку рен ция, рав но пос та ве ност и не до пус ка не на дис кри ми на ция по 
от но ше ние на бе не фи ци ен ти те. 

	Сис те ма та е де цен тра ли зи ра на – лип сва еди нен цен тър на ад ми нис тра-
тив но ръ ко вод ство. Управ ля ва щи те ор га ни и меж динни зве на са в със-
та ви те на раз лич ни ад ми нис тра ции, чи е то ръ ко вод ство се осъ щес твя ва 
от съ от вет ни те ми нис три. 

 Одит ни ят и Сер ти фи ци ра щи ят ор ган са си ту и ра ни в Ми нис тер ството на 
фи нан си те, ко е то, от ед на стра на, га ран ти ра тях на та не за ви си мост в съ от вет-
ствие с ев ро пей ски те изис ква ния, но от дру га - ги пос та вя в за ви си мост от об ща-
та по ли ти ка на Ми нис тер ството на фи нан си те. След ва да се има пред вид, че ус-
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ло ви я та на фи нан со ва кри за и ев ро пей ско то изис ква не за ог ра ни чен бюд же тен 
де фи цит (съ от вет но ог ра ни ча ва не на сред ства та за на ци о нал но съ фи нан си ра не 
в дър жав ния бюд жет) мо же да се ока жат в ко ли зия с пуб лич но из ра зе на та пра-
ви тел стве на по зи ция за мак си мал но ус во я ва не на ев ро пей ски те фон до ве. 

	Де цен тра ли зи ра на та сис те ма на раз ход ва не на ев ро пей ски те сред ства 
по раж да не об хо ди мос тта от на ли чи е то на се ри оз ни и ра бо те щи ме ха-
низ ми за ко ор ди на ция при уп рав ле ни е то на сред ства та. Спо ред нор ма-
тив ни те ак то ве цялос тна та ор га ни за ция и ръ ко вод ство то на сис те ма та 
за ко ор ди на ция след ва да се осъ щес твя ват от ми нис тъ ра по уп рав ле ние 
на сред ства та от Евро пей ския съ юз (ЕС). Съ щев ре мен но той е ми нис тър 
без пор тфейл, кой то не раз по ла га със соб ствено ми нис тер ство. 

 Пра во мо щи я та на ми нис тъ ра до го ля ма сте пен за ви сят от ре ше ни я та на 
Съ ве та за ко ор ди на ция при уп рав ле ни е то на сред ства от ЕС, включ ващ в със та-
ва си вис ши пред ста ви те ли на дър жав на та власт с от го вор нос ти по уп рав ле ни е-
то на ев ро пей ски те сред ства. Той е пред се да тел на то зи съвет, а не го ви чле но ве 
са два ма та ви цеп ре ми е ри, съ от ветно ми нис трите на фи нан си те и на вът реш ни-
те ра бо ти. 

 По добно йе рар хи чес ко не до мис лие не га ран ти ра в не об хо ди ма та сте пен 
воде ща та ро ля на ми нис тъ ра по уп рав ле ние на сред ства та от ЕС по от но ше ние 
на ор га ни за ци я та и ко ор ди на ци я та на дей нос ти те за раз ход ва не на ев ро пей-
ски те сред ства. До ри сек ре та рят на съве та не е в адми нис тра тив на за ви си мост 
от ми нис тъ ра, а е ли це от по ли ти чес кия каби нет на ми нис тър-пред се да те ля. 
Адми нис тра тив ни те струк ту ри, иг ра е щи ро ля та на Цен трал но ко ор ди на ци он но 
зве но, са ди рек ции в със та ва на Ми нис тер ския съ вет (МС), съ от вет но са ад ми-
нис тра тив но под чи не ни на глав ния сек ре тар на МС. 

 Ми нис тъ рът по управле ние на сред ства та от ЕС е пред се да тел на Ко ми-
те та за наб лю де ние на На ци о нал на та стра те ги чес ка ре фе рен тна рам ка 2007-
2013 г., но е са мо член на Съ ве та за ко ор ди на ция в бор ба та с пра во на ру ше ни я та, 
зася га щи фи нан со ва та по ли ти ка на Евро пей ския съ юз (ЕС). Пред се да тел на то-
зи съвет, наб лю да ващ и оси гу ря ващ ко ор ди на ци я та в дей нос тта на дър жав ни те 
ор га ни по пре дот вра тяване и бор ба с на ру ше ни я та – из мами, зло у пот ре би, не-
е фек тив но уп рав ле ние или из пол зва не на сред ства и иму щес тво, - е за мес тник 
ми нис тър-пред се да те лят и ми нис тър на вът реш ни те ра бо ти. 

	Де цен тра ли зи ра на та сис те ма на раз ход ва не на ев ро пей ски те фон до ве, 
на ли чи е то на мно жес тво кон сул та тив ни ор га ни за мо ни то ринг и ко ор-
ди на ция на про це си те и лип са та на дос та тъч но ре ал ни пра во мо щия на 
ми нис тъ ра по управ ле ние на сред ства та от ЕС пред пос та вят осо бе но 
важ но то зна че ние на ИСУН. Сис те ма та се оказ ва ос но вен уп рав лен ски 
ин стру мент, кой то пра ви въз мож но от чет но то и кон тро ли ра но раз ход-
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ва не на ев ро пей ски те средства в Бъл га рия. 

 Инфор ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни-
те ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия (ИСУН) е един ствени ят из точ-
ник за мно жес тво за ин те ре со ва ни дър жав ни ор га ни и съ ве ти да по лу чат ця лос-
тна ин фор ма ция за про це са на раз ход ва не на ев ро пей ски сред ства в ре ал но 
вре ме. Ако ин фор ма ци он на та сис те ма съ дър жа точ ни и ак ту ал ни данни, тя мо-
же да улес ни обек тив но зат руд не ния про цес по мо ни то ринг, ця лос тна та ор га-
ни за ция, ко ор ди на ция и ръ ко вод ство на сис те ма та за уп равление на средства та 
от ЕС. В то зи сми съл ефек тив но то фун кци о ни ра не на ИСУН мо же да ком пен си ра, 
ма кар и в ог ра ни че на сте пен, струк тур ни те и ор га ни за ци он ните де фи ци ти на 
съ щес тву ва ща та сис те ма за уп рав ле ние на сред ства та от ЕС. 

 То ва обяс ня ва ос тра та ре ак ция на Евро пей ската ко ми сия (ЕК), ко я то за-
ра ди пър во на чал ни те неб ла го по лу чия със сис те ма та от ка за да при е ме оцен ки-
те за съ от вет ствие на бъл гар ски те опе ра тив ни прог ра ми, мо ти ви рай ки се, че 
ня ма дос та тъч но до ка за тел ства, че Бъл га рия при те жа ва на деж дни сис те ми за 
уп рав ле ние и наб лю де ние на ев ро пей ски те сред ства. 

 Въз мож но ли е и в как ва сте пен (ос вен ка то уп рав лен ски ин стру
мент за нуж ди те на дър жав ни те ор га ни и съ ве ти и Евро пей ска та ко ми
сия) ИСУН да се из пол зва ефек тив но и ка то ин стру мент за граж дан ски 
кон трол вър ху про це са на раз ход ва не на ев ро пей ски те сред ства в Бъл га
рия? 

 На от го во ра на то зи въп рос са пос ве те ни след ва щи те раз де ли в то зи 
док лад. 
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 3. Съ ОТ ВЕТ СТВИЕ НА БъЛ гАР СКА ТА СИС ТЕ мА зА ПРЕ ДОС ТА Вя НЕ НА 
ПУБ ЛИч НА ИН фОР мА цИя зА УП РАВ ЛЕ НИ Е ТО НА СРЕД СТВА ОТ ЕВРО ПЕЙ
СКИя Съ юз С ЕВ РОПЕЙ СКИ ТЕ СТАН ДАР ТИ

 Пре дос та вя не то на пуб лич на ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на сред ства 
от ЕС от го ди ни е изис ква не на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК). ЕК е при е ла ми ни ма-
лен общ стан дарт за пуб ли ку ва не на дан ни за бе не фи ци ен ти те на ев ро пей ски те 
фон до ве и про веж да целе на со че на по ли ти ка за пуб ли ку ва не на все по-ши рок 
кръг и все по-раз би ра е ми дан ни. Пе ри о дич но ЕК оценя ва спо соб нос тта на дър-
жа ви те член ки да пре дос та вят раз би ра е ма пуб лич на ин фор ма ция за раз ход ва-
не то на ев ро пей ски те фон до ве. 
 В та зи част на док ла да ще бъдат пред ста ве ни уси ли я та на ЕК за въ веж-
да не то на об щи стан дар ти от нос но пуб ли ку ва не то на дан ни за бе не фи ци ен ти те 
на ев ро пей ски те фон до ве, как то и срав не ние за то ва как бъл гар ска та сис те ма за 
пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на струк тур ните фон-
до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС отго ва ря на ев ро пей ски те изис ква ния.

 Евро пей ска ини ци а ти ва за проз рач ност25

 Иде я та за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция от нос но уп рав ле ни е-
то на ев ро пей ски те фон до ве е срав ни тел но но ва за Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) и 
е свързана най-ве че с при ла га не то на т. нар. Евро пей ска ини ци а ти ва за проз
рач ност (ЕИП).26 

 На 3 март 2005 г. ев ро пей ски ят ко ми сар по ад ми нис тра тив ни те въп ро си 
и бор ба та с из ма ми те Сийм Ка лас про из на ся реч в уни вер си те та в Но тин гам, в 
ко я то за пър ви път лан сира Евро пей ската ини ци а ти ва за проз рач ност. Спо ред 
Ка лас Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) е из пра ве на пред пре диз ви ка тел ство то да съз-
да де ра бо те що уп рав ле ние на Евро пей ския съ юз (ЕС), ко е то да е по-проз рач но 
и да пре дос та вя лес но ин фор ма ция за граж да ни те. 

 Ини ци а тива та на Ка лас е про дик ту ва на пре ди всич ко от не об хо ди мос тта 
да се въ ве дат ред и пра ви ла в дей нос тта на око ло 15 000 ло бис ти (кон сул тан ти, 
ад во ка ти, тър гов ски асо ци а ции, кор по ра ции и НПО), ко и то се опит ват да вли я ят 
ежед нев но вър ху ре ше ни я та, взе ма ни от служи те ли те на ЕК и ев роде пу та ти те. 
Са мо бро ят на спе ци ал ните гру пи по ин те ре си, съз да ли соб стве ни пос то ян ни 
офи си в Брюк сел с цел ло би зъм, към то зи мо мент е над 2600. 

 Ини ци а ти ва та за проз рач ност, лан си ра на от ев ро ко ми са ря Ка лас, е на-
со че на към рег ла мен ти рането на три клю чо ви об лас ти – по ви ша ва не на от чет-

25 European Тransparency Initiative.
26 Green Paper of the Commission “European Transparency Initiative” of 3 May 2006, COM (2006)194
http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_en.pdf.
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нос тта на ев ро пей ски те фон до ве, ук реп ва не на пер со нал ния ин тег ри тет и не-
за ви си мост на ев ро пей ски те ин сти ту ции и на ла га не на стрик тен кон трол вър ху 
ло биз ма. Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) за поч ва да въ веж да за ко нодател ства в те зи 
сфе ри, вклю чи тел но и по от но ше ние на пре дос та вя не то на пуб лич на ин фор ма-
ция за ев ро пей ски те фон до ве.27 

 С Рег ла мент (ЕО) №1995/2006 г. са из ме не ни об щи те по ло же ния на Фи-
нан сов рег ла мент №1605/2002 г. С из ме не ни я та оси гу ря ва не то на проз рач ност 
при из пол зва не то на сред ства та се по соч ва ка то цел, за чи е то из пъл не ние “е 
пот реб на на лич на ин фор ма ция за бе не фи циентите на те зи сред ства в рам ки те 
на оп ре де ле ни гра ни ци”. 

 В чл. 30 на Фи нан со вия рег ла мент е въ ве ден нов па раг раф 3, кой то изис-
ква “пуб ли куване то на ин фор ма ция за бе не фи ци ен ти те по всич ки ви до ве ре-
жи ми на уп рав ле ние на прог ра ми”. Инфор ма ци я та след ва да се пре дос та вя за 
пол зва не “при над леж но съб лю да ва не на изис ква ни я та за по ве ри тел ност и за 
за щи та на лич ни те дан ни”. 

 Съз да ден е нов чл. 53б, чрез кой то се уточ ня ват чес то та та на пуб ли ку ва-
не на ин фор ма ци я та, как то и изис ква не то за “а дек ват но го диш но пос лед ва що 
пуб ли ку ва не на бе не фи ци ен ти те на фон до ве те”. 

 На 27 юли 2006 г. е при ет Рег ла мент (ЕО) №1198/2006 г. на съве та за Евро-
пей ския фонд за ри барство. Въ ве де но е за дъл же ние за пуб ли ку ва не на спи сък с 
бе не фи ци ен ти те, име на та на опе ра ци и те и су ми те за пуб лич но фи нан си ра не. 

 Коми си я та из ме ня Рег ла мент (ЕО) №1290/2005 на съве та, кой то опис ва 
пра ви ла та от нос но фи нан си ра не то на Обща та сел скос то пан ска полити ка как то 
по от но ше ние на пре ки те пла ща ния и па зар ни те мер ки, та ка и по от но ше ние на 
раз ви ти е то на сел ски те ра йо ни. Вклю че ни са раз по ред би за за дъл жи тел но пуб-
ли ку ва не на име на та на бе не фи ци ен ти те.

 С Рег ла мент №1083/2006 г. са въ ве де ни раз по ред би от нос но Евро пей-
ския фонд за ре ги о нал но раз ви тие, Евро пей ския со ци а лен фонд и Ко хе зи он ния 
фонд. 

 В чл. 7, па раг раф 2, бук ва Г на Рег ла мент (ЕО) №1828/2006 г. на ЕК от 8 
де кем ври 2006 г. от нос но три те фон да се уточ ня ва, че уп ра ви тел ни ят ор ган от-
го ва ря за ор га ни зи рането “на пуб ли ку ва не то по елек тро нен или по друг на чин 
на спи съ ка на бе не фи ци ен ти те, на и ме но ва ни я та на опе ра ци и те и раз ме ра на 
пуб лич но фи нан си ра не, оп ре де лен за опе ра ци и те”. 

 Опи са ни те но ви рег ла мен ти пред став ля ват нор ма тив ни га ран ции за ус-

27 Communication from the Commission - Follow-up to the Green Paper ‘European Transparency Initiative’ of 21 March 2007, 
COM (2007)127.
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та но вя ва не на пове че пуб лич ност и проз рач ност в уп рав ле ни е то на ев ро пей-
ски те фон до ве. 

 Ка то пър ви етап дър жа ви те член ки след ва да пуб ли куват дан ни те, с ко и-
то ве че раз по ла гат. Те след ва да оси гу рят об щес твен дос тъп до те зи дан ни чрез 
на ци о нал ни ин тер нет стра ни ци и чрез други сред ства, ко и то смет нат за умес-
тни. 

 От своя стра на коми си я та по е ма ан га жи мен та да пре дос та ви цен тра лен 
ин тер нет пор тал с лин ко ве към съ от вет ни те ин тер нет стра ни ци на дър жа ви те-
член ки. То зи сайт ще бъ де свър зан с ин тер нет стра ни ца та за фон до ве те на ЕС, 
от кри та през 2006 г. 

 На вто рия етап дър жа ви те член ки ще тряб ва да оси гу рят дан ни, год ни 
да бъ дат срав ня ва ни по меж ду си. Съ би ра не то на та ки ва дан ни ще да де въз мож-
ност на за ин те ре со ва ни те стра ни ве че да пра вят ана лизи, вклю чи тел но и за це-
лия Евро пей ски съ юз (ЕС). Очак ва не то е про це сът на ана ли зи ра не да се улес-
ни чрез из пол зва не то на цен трал ния пор тал на коми си я та, да ващ лин ко ве към 
стра ни ци те на отдел ни те дър жа ви член ки. С ог лед улес ня ва не то на про це са по 
пуб ли ку ва не и съ би ра не на срав ни ми дан ни от дър жа ви те член ки коми си я та 
по е ма ан га жи мент да пред ло жи общ стан дарт за съ би ра не то и пуб ли ку ва не то 
на та къв вид дан ни. То зи стан дарт ще тряб ва да от чи та и спе ци фич ни те ха рак те-
рис ти ки на про веж да ни те по ли ти ки. 

 Ми ни ма лен общ стан дарт на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) относ но 
пуб ли ку ва не то на дан ни за бе не фе ци ен ти те на ев ро пей ски те фон до ве

 На 16.06.2008 г. Ге не рал на ди рек ция “Ре ги о нал на по ли ти ка” на Евро пей-
ска та ко ми сия из пра ща до стра ни те член ки пис мо от нос но ко хе зи он на та по-
ли ти ка за проз рач ност. Пис мо то съ дър жа при ло жение на Ко ми те та за ко ор ди-
на ция на фон до ве те от нос но Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП). 
То обоб ща ва изис ква ни я та на ЕК за въ веж да не то на ре гу ла ции, от на ся щи се до 
пуб ли ку ва не то на дан ни за бе не фи ци ен ти те по ев ро пей ски те фон до ве. 

 Пис мо то и при ло жени е то към не го очер та ват след ния ми ни ма лен общ 
стан дарт на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) от нос но пуб ли ку ва не то на дан ни за бе-
не фи ци ен ти те по ев ро пей ски те фон до ве: 

•	 Дър жа ви те член ки са длъж ни да пуб ли куват го диш на пос лед ва ща ин-
фор ма ция за бе не фи ци ен ти те по фондове те.

•	 Спо ред ЕК под “бе не фи ци ент” след ва да се раз би ра опе ра тор, ор ган или 
фир ма, не за ви си мо да ли е пуб лич на или час тна, от го вор на за ини ци и-
рането или из пъл не ни е то на опе ра ция. Бе не фи ци ентите са пуб лич ни 
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или час тни ор га ни за ции и ли ца, ре а ли зи ра щи ин ди ви дуален про ект и 
по лу ча ва щи пуб лич на по мощ. 

•	 Спо ред ЕК под “опе ра ция” след ва да се раз би ра про ект или гру па от про-
ек ти, из бра ни от уп рав ля ва щи те ор га ни, от говор ни за съ от вет на та опе-
ра тив на прог ра ма, по кри те рии, за ло же ни от мо ни то ри ра щия ко ми тет 
и из пъл ня ва ни от един или по ве че бе не фи ци ен ти, поз во ля ва щи да се 
пос ти гат це ли те на при о ри тет на та ос, към ко я то се от на сят. Име на та на 
опе ра ци и те след ва да от ра зя ват ес тес тво то на из вър шва ни те дей нос ти 
и да са раз би ра е ми за пуб ли ка та. 

•	 Управ ля ва щи те ор га ни на стра ни те член ки се за дъл жа ват да пуб ли ку ват 
най-мал ко спи сък на бе не фи ци ен ти те, съ дър жащ име на та на съ от вет ни-
те опе ра ции и раз мера на средства та за пуб лич но фи нан си ра не за вся-
ка от опе ра ци и те. ЕК пре по ръч ва на стра ни те член ки об ра зец от нос но 
фор ма та, по ко я то да се пуб ли ку ват дан ни за бе не фи ци ен ти те на струк-
тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС (При ло же ние №1).

Дър жа ви те член ки мо гат да пуб ли ку ват и до пъл ни тел на ин фор ма ция 
(нап ри мер: це ли на про ек та, це ле ви гру пи и др.), но то ва не е за дъл жи-
тел но пред пи са ние на коми си я та. Дър жа ви те член ки не са длъж ни да 
пуб ли ку ват и стой нос тта на съ фи нан си ра не от ЕС за от дел ни те опе ра-
ции.

Ко ми си я та пре по ръч ва раз ме рът на сред ства та за пуб лич но фи нан си ра-
не на вся ка от опе ра ци и те да се пред ста вя по след ния на чин: сред ства, 
пред ви дени за съ от вет на та опе ра ция, и ре ал но из пла те ни сред ства в 
края на опе ра цията. 

Спо ред коми си я та пуб ли ку ва не то на меж дин ни те пла ща ния не е за дъл-
жи тел но. За Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) е важ но пуб ли ка та да има дос тъп 
до зна чи ма та ин фор ма ция - за пър во на чал но пред ви де ни те сред ства по 
съ от вет на та опе ра ция и окон ча тел но пла те ни те сред ства по нея. 

След прик люч ва не то на съ от вет на та опе ра ция (след из вър шва не на фи-
нал но то пла ща не) ЕК пред виж да въз мож ност, ако съ от вет на та дър жа ва 
член ка по же лае то ва, при пре дос та вя нето на пуб лич на та ин фор ма ция 
дан ни те за пър во на чал но пред ви де ни те сред ства да бъ дат за ме ня ни с 
дан ни за окон ча тел но пла те ни те сред ства. 

•	 Въ веж да не то на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП) е прав-
но за дъл же ние на вся ка дър жа ва член ка. ЕК си за паз ва коор ди ни ра ща 
ро ля по две ли нии: 1) тя ще пред ла га на дър жа ви те член ки пре по ръ чи-
тел ни стан дар ти за то ва как тряб ва да се пуб ли ку ва ин фор ма ци я та за 
струк тур ни те фон до ве, Ко хе зи он ния фонд и фон да за “Ри бар ство”; 2) 
ЕК чрез соб стве ния си у еб сайт ще пре дос та вя на ев ро пей ска та пуб ли ка 
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лин ко ве към сай то вете на дър жа ви те член ки, на ко и то е пуб ли ку ва на ин-
фор ма ци я та за фон до ве те. 

•	 Въп ре ки че са въз мож ни раз лич ни на чи ни за пуб ли ку ва не на дан ните, ЕК 
под чер та ва, че пред по чи та елек трон но то пуб ли ку ва не чрез из пол зва не-
то на на ци о на лен и/или ре ги о на лен у еб сайт. Вся ка дър жа ва член ка мо-
же да ре ши са ма как да ор га ни зи ра пуб ли ку ва не то на спи съ ка на бе не-
фи ци ен ти те – на на ци о нал но или на ре ги о нал но ни во, но за це ли те на 
ко ор ди на ци я та тряб ва да съ об щи на ЕК за на чи на на та зи ор га низация. 

•	 Вся ка дър жа ва член ка е длъж на да оп ре де ли са мос то я тел на струк ту ра, 
от го вор на за пуб ли ку ва не то на дан ни те, за ко е то да уве до ми Евро пей-
ска та ко ми сия (ЕК). 

•	 Спо ред коми си я та вся ка дър жа ва член ка мо же да об но вя ва ин фор ма-
ци я та, пуб ли ку ва на на ней ния у ебсайт, тол ко ва чес то, кол ко то смет не 
за не об хо ди мо (нап ри мер еже ме сеч но, вед нъж на че ти ри ме се ца и пр.). 
За дъл жи тел но оба че е пуб ли ку ва не то на ин фор ма ция на го диш на ба за. 
Ко ми си я та пре по ръч ва ин фор ма ци я та да се пуб ли ку ва не по-къс но от 30 
юни – край на та да та, до ко я то дър жа ви те член ки са длъж ни да из пра тят 
го диш ни те си от че ти до ЕК. Та ка 30 юни се по соч ва ка то край на да та за 
пуб ли ку ва не на ин фор ма ци я та за бе не фи ци ен ти те за пред ход на та го ди-
на. 

•	 Управ ля ва щи те ор га ни на опе ра тив ни те прог ра ми на дър жа ви те член ки 
тряб ва да под гот вят ко му ни ка ци он ни пла но ве, ко и то да из пра тят на ЕК. 

•	 Що се от на ся до пред при съ е ди ни тел ни те ин стру мен ти, вся ка но ва дър-
жа ва член ка, ко я то все още пол зва та ки ва, е длъж на да пре дос та вя ин-
фор ма ция от нос но спи съ ка с край ни те бе не фи ци ен ти, имената на опе-
ра ци и те и сред ства та от Евро пей ския съ юз (ЕС), раз ход ва ни за те зи опе-
ра ции. 

 Изпъл не ние на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност от дър
жа ви те член ки 

 През 2009 г. Евро пей ски ят пар ла мент въз ла га из след ва не28, ко е то да 
оце ни спо соб нос тта на дър жавите член ки да из пъл ня ват Евро пей ска та ини ци а-
ти ва за проз рач ност и ус ло ви я та, при ко и то Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз-
рач ност (ЕИП) мо же да бъ де ус пеш но осъ щес твя ва на.

 Основ ни ят из вод от из след ва не то е, че на ре ги о нал но ни во за дъл же ни-
я та, свър за ни с из пълнени е то на ЕИП, “се из пъл ня ват за до во ли тел но”. 
 Ми ни мал ни ят общ стан дарт на ЕК за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор-
28 Тhe Data Transparency Initiative and its Impact on CohesionPolicy, June 2009
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/data_transparency_/data_transparency_en.pdf.



34

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ

ма ция във връз ка с ев ро пей ски те фон до ве (пуб ли ку ва не на име то на бе не фи-
ци ен та, на и ме но ва ни е то на съ от вет на та опе ра ция, раз мера на пуб лич но фи-
нансира не за вся ка от опе ра ци и те) се из пъл ня ва от 72% от 271 NUTS 2 ев ро пей-
ски ре ги о на.29 

 Същес тву ват съ щес тве ни раз ли чия по от но ше ние на на чи на на пред ста-
вя не на ин фор ма ция на съ от вет ни те ин тер нет стра ни ци, как то и на ви да ин фор-
ма ция, кой то се пре дос та вя. Вари а ци и те въз ник ват най-ве че при пуб ли ку ва не то 
на т. нар. до пъл ни тел на ин фор ма ция, ко я то е из вън обе ма на ми ни мал ни те ев-
ро пей ски изис ква ния. 

 Таб ли ци те, ко и то след ват, илюс три рат те зи ва ри а ции. 

Taбли ца 1 – До пъл ни тел ни дан ни за бе не фи ци ен ти те. Общ дял на ре ги о ни те, пуб-
ли ку ва щи по доб ни дан ни: 

Евро пей ски 
со ци а лен фонд

Евро пей ски фонд за ре ги о нал но 
раз ви тие/Ко хе зи о нен фонд

Уебсайт и 

те ле фо нен но мер
11% 10% 

Taбли ца 2 – До пъл ни тел ни дан ни за съ от вет на та опе ра ция. Общ дял на ре ги о ни те, 
пуб ли ку ва щи по доб ни дан ни: 

Евро пей ски 
со ци а лен фонд

Евро пей ски фонд за ре ги о нал но 
раз ви тие/Ко хе зи о нен фонд

Опи са ние 16%  19%

По щен ски код на 
на се ле но то мяс то, в ко е то 
се ре а ли зи ра про ектът

86% 49% 

Мес то по ло же ние 42% 41% 

Ста тус на про ек та 7% 5 

На чало/Край на про ек та 49% 15% 

29 Статистическата служба на ЕС (Евростат) разделя територията на ЕС на три вида региони: NUTS I (91 региона 
– основни социално-икономически региони); NUTS II (271 региона – основни региони за въвеждане на регионална 
политика) и NUTS III (1303 региона – малки региони за специфични решения). Според тази номенклатура на ниво 
NUTS II се реализират политиките на структурните фондове. В България ниво NUTS II са шестте района за 
планиране – Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен.
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Taбли ца 3 – До пъл ни тел на ин фор ма ция за ус во я ва не то на фон до ве те. Общ дял на 
ре ги о ни те, пуб ли ку ва щи по доб ни дан ни: 

Евро пей ски 
со ци а лен фонд

Евро пей ски фонд за ре ги о нал но 
раз ви тие/Ко хе зи о нен фонд

Общ раз мер (на ци о нал но + EC) 47% 44%

Раз мер на на ци о нал но 
съ фи нан си ра не 

51% 27% 

Изпла те ни сред ства 9% 32%

Го ди на на от пус ка не 66% 65%

 Изслед ва не то ус та но вя ва ви со ко ни во на дос тъпност на пуб ли ку ва на та 
пуб лич на инфор ма ция чрез сай то ве те на ЕК. Са мо с две клик ва ния върху он-
лайн ге ог раф ски те кар ти30 на стра ни ци те на ЕК пот ре би те лят мо же да дос тиг не 
до спи съ ци те на бе не фи ци ен ти те в съ от вет ни те дър жа ви. 

 Дос тъ път до дан ни и тех ни ят формат се илюс три ра в след ва ща та таб ли ца: 

Taбли ца 4 – Дос тъп до дан ни те и фор мат

Евро пей ски 
со ци а лен фонд

Евро пей ски фонд за ре ги о нал но 
раз ви тие/Ко хе зи о нен фонд

Сре ден брой клик ва ния 
за дос ти га не  до оп ре де лени 
дан ни

1.5  1.9

PDF фор мат 54%  52%

HTML фор мат 18% 21%

Excel фор мат 28%  27%

 Лес ни ят елек тро нен дос тъп до дан ни те оба че не во ди до тях но то по-лес-
но раз би ра не от пот ре би те ля - с мал ки из клю че ния дан ни те се пуб ли ку ват са мо 
на съ от вет ни те на ци о нал ни ези ци, а за предста вя не на фи нан со ви те па ра мет ри 
са из пол зва ни са мо на ци о нал ните ва лу ти. Ето за що то ва пра ви срав не нието на 
дан ни те не въз мож но, вслед ствие на ко е то пот ре би те лят не мо же да си из гра ди 
все об хват на кар ти на за си ту а ци я та с ус во я ва не то на сред ства та. 

 Във връз ка с при ла га не то на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност 
(ЕИП) от дър жа ви те член ки от из след ва не то мо гат да се нап ра вят след ни те 
заключения: 
30 Онлайн ге ог раф ска та кар та да ва въз мож ност на ин тер нет пот ре би те ли те за мно го лес на на ви га ция над не об-
хо ди ма та ин фор ма ция, чрез из пол зва не то на спе ци ал но ви зу а ли зи ра ни кар ти. Та ка ин фор ма ци я та ста ва по-дос-
тъп на, бър зо и лес но от кри ва е ма.
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•	 Ро ля та на ЕК е да на сър ча ва при ла га не то на ЕИП, а не да на ла га изис-
ква ни я та си на уп рав ля ва щи те ор га ни от съ от ветните дър жа ви. Отго-
вор нос тта за точ нос тта на пуб ли ку ва ни те дан ни ос та ва за дъл же ние на 
дър жа ви те член ки. 

•	 За ко но да тел ства та на дър жа ви те член ки по ни ка къв на чин не пре пят-
стват спаз ва не то на ми ни мал ния общ стан дарт за пуб ли ку ва не на ин-
фор ма ция, ус та но вен от ЕК. Са мо ня кои от уп рав ля ва щи те ор га ни в съ-
от вет ни те дър жа ви не спаз ват ми ни мал ни те изис ква ния, но при чи на за 
то ва спо ред из след ва не то не е тях но то не же ла ние да пре дос та вят дан-
ни, а лип са та на дос та тъч но ад ми нис тра ти вен ка па ци тет и на дос та тъч-
но ясен фор мат за пре дос та вя не на ин фор ма ци я та. От из след ване то не 
ста ва яс но в как во кон крет но се из ра зя ва лип са та на ад ми нис тра ти вен 
ка па ци тет – да ли в лип са та на спе ци а лис ти в кон крет на та об ласт или 
в не що дру го. Изслед ва не то не съ дър жа и обяс не ния за що лип са та на 
доста тъч но ясен фор мат за пре дос та вя не на ин фор ма ци я та да е при чи-
на за нес паз ва не то на ми ни мал ни те изис ква ния от ня кои Управ ля ва щи 
ор га ни. Ло гич но е да се пред по ло жи, че щом по ве че то Управ ля ва щи ор-
га ни на опе ра тив ни прог ра ми в дър жа ви те член ки из пъл ня ват изисква-
ни я та при на лич ния фор мат, то то ва би ха мог ли да пра вят и всич ки ос та-
на ли Управ ля ва щи ор га ни. 

•	 Дър жа ви те член ки из пол зват най-раз но об раз ни спо со би и фор ми за 
пре дос та вя не на дан ни, ко и то са в съ от вет ствие с прин ци пи те на ЕИП – 
у еб пре зен та ции, циф ро ви зирани ба зи дан ни, ня кои от ко и то включ ват 
и онлайн ге ог раф ски кар ти, пре зен та ции на най-доб ри те прак ти ки във 
връз ка с ре а ли зи ра ни про ек ти и дру ги. 

•	 Дър жа ви те член ки свър зват из пъл не ни е то на сво и те за дъл же ния по 
Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП) най-ве че с из ра бот-
ва не то и при ла га не то на ко му ни ка ци он ни те пла но ве към съ от вет ни те 
опе ра тив ни прог ра ми. То зи под ход оба че ог ра ни ча ва фо ку са на по ла га-
ни те уси лия и ос та вя от во рен въп ро са за ре ал ния об хват и ре ал но то по-
пу ля ри зи ра не на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП) сред 
граж да ни те. Ко му ни ка ци он ни те пла но ве са пре ди всич ко до ку мен ти със 
слу же бен и ор га ни за ци о нен ха рак тер. Съ щи те са сла бо по пу ляр ни сред 
граж да ни те. При ла га не то на тех ни те мер ки труд но под ле жи на граж дан-
ски кон трол. Ре ал но то по пу ля ризира не на Евро пей ска та ини ци а ти ва за 
проз рач ност сред граж да ни те мо же да се пос тиг не не кос ве но, а ди рек-
тно – нап ри мер чрез про веж да не то на спе ци а ли зи ра ни ин фор ма ци он-
ни кам па нии по те ма та. 

 Те зи ре зул та ти от но во во дят до из во да, че пот ре бителят ня ма въз-
можност да срав ня ва от дел ни те дан ни и да си нап ра ви зак лю че ния на ни во 
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Евро пей ски съ юз (ЕС). Твър де раз лич ни са на чи ни те, по ко и то е пред ста ве на 
пуб лич на та ин фор ма ци я та, как то и дос тъпът до нея. 

 То ва по раж да ос но ва тел ни те въп ро си: “До кол ко граж да ни те на Европей-
ския съ юз мо гат ре ал но да се въз пол зват от пре дос та ве ни те пуб лич ни дан ни 
във връз ка с из пъл не ни е то на ЕИП?” и “Как ва е пол за та за тях от те зи дан ни?”.

 Изслед ва не то съ дър жа из во да, че пре дос та вя на та ин фор ма ция мо же 
да ста не по лез на за граж да ни те на ЕС само ако се по доб рят съ дър жа ни е то на 
дан ни те и на чинът на тях но то пред ста вя не. От съ щес тве но зна че ние е ос вен 
изис ку е мия ми ни мум да се пре дос та вя до пъл ни тел на ин формация ка то: мес то-
по ло же ние на про ек ти те; ре зю ме та на дей нос ти те по тях; ин фор ма ция за пар-
тньо рите по про ек та; дан ни за кла си ра не то на проектни те пред ло же ния и тях-
на та оцен ка, въ веж да не то на въз мож нос ти за тър се не по оп ре де ле ни кри те рии 
в съз да де ни те ба зи дан ни. 

 За дъл жи тел но е под дър жа не то на дву е зич ни вер сии – на мес тен език и 
на ан глий ски език. 

 Не об хо ди ми са тех ни чес ки по доб ре ния, за да се оси гу ри съв мес ти мост 
на соф ту е ра, ди ги та ли за ция на ба зи те дан ни31, из пол зва не то на он лайн ге ог раф-
ски кар ти, пред ста вя щи мес то по ло же ни е то на от дел ни те про ек ти и ви до ве те 
про ек тни дей нос ти. 

 Не об хо ди мо е да се постиг нат тех ни чес ки до го во ре нос ти меж ду дър жа-
ви те член ки за оси гу ря ва не на съв мес ти мост на из пол зва ни те от тях раз лич ни 
ба зи дан ни. 

 За по доб ря ва не пред ста вя не то на ин фор ма ци я та след ва да се из ра бо тят 
на ръч ни ци за у еб ди зайн и съ дър жа ние. 

 При ла га не то на те зи мер ки спо ред из след ва не то ще до ве де до по-го ля-
ма от кри тост и по-доб ра об рат на връз ка с пот ре би те ли те. По то зи на чин ще се 
уве ли чи и броят на за ин те ре со ва ни те ли ца, же ла е щи да участват в ре а ли за ци я-
та на ев ро пей ски те прог ра ми. 

 Изслед ва не то пред ста вя доб ри прак ти ки в при ла га не то на ЕИП в ре ги о-
ни на стра ни те член ки (При ло же ние №2).

 Евро пей ски прег лед на проз рач нос тта – юни 2010 г. 

 През про лет та на 2010 г. Евро пей ски ят пар ла мент (ЕП) пра ви прег лед на 
проз рач нос тта на ре ги о нал на та по ли ти ка и ней но то фи нан си ране. На 15 юни 

31 Обра бот ка на ин фор ма ци я та от хар ти е ни те но си те ли и при веж да не то й в циф ров вид с ог лед въз мож нос тта 
да се об ра бот ва по елек тро нен път. 
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2010 г. ЕП при е ма спе циал на ре зо лю ция по те зи въп ро си.32 

 Ре зо лю ци я та прок ла ми ра, че пре дос та вяне то на пуб лич на ин фор ма ция 
за по лу ча те ли те на сред ства от фон до ве те на ЕС “пред став ля ва кра йъ гъ лен ка-
мък на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност”. Отбе ляз ва се, че по ли ти ка та 
за проз рач ност до то зи мо мент се уп рав ля ва пре ди всич ко на ни во дър жа ви 
член ки и че не е на ли це “стро го уп рав ле ние” от стра на на коми си я та. Кон ста ти ра 
се, че дър жа ви те член ки пре дос та вят пуб лич на ин фор ма ция по раз ли чен на чин, 
ко е то зат руд ня ва срав не ни е то на дан ни те на ни во Евро пей ски съ юз (ЕС), как то 
и че ня ма връз ка меж ду Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП) и осъ-
щес твя ва ния фи нан сов кон трол и одит на ев ро пей ски те сред ства. 

 Опис вай ки съ щес тву ва що то по ло же ние, резо лю цията изис ква “проз-
рач нос тта да бъ де въ ве де на ка то во дещ меж ду сек то рен прин цип в про це са на 
прог ра ми ра не и взе ма не на ре ше ния в об лас тта на по ли ти ка та на сбли жа ва не”. 

 За цел та Евро пей ски ят пар ла мент (ЕП) при кан ва Евро пей ска та ко ми сия 
(ЕК) да про ве де кон сул тации със стра ни те член ки за оси гу ря ва не то на въз мож но 
най-ши рок дос тъп до ба за та дан ни, съ дър жа ща се на ин тер нет стра ни ца та на Ге-
не рал на ди рек ция «Ре ги о нал на по ли ти ка» http://ec.europa.eu/regional_policy/
country/commu/beneficiaries/index_en.htm33.

 Евро пей ски те де пу та ти при зо ва ват коми си я та и дър жа ви те член ки да 
га ран ти рат пъ лен дос тъп за тър се не в те зи ба зи дан ни, как то и да оси гу рят тях-
на та съвмести мост. Така ще се улес ни прег ле дът на пред ста ве ни те дан ни за це-
лия ЕС, ка то съ щев ре мен но се за па зи мес тна та им зна чи мост. 

 Евро пей ски ят пар ла мент (ЕП) от чи та спеш на та не об хо ди мост от въ веж-
да не то на дву е зич ни вер сии на сай то ве те, пуб ли ку ва щи пуб лич на ин фор ма ция 
– как то на съот вет ния мес тен език, та ка и на един от работ ни те ези ци на коми-
си я та. 

 На коми си я та се пре по ръч ва да оп ре де ли “по-под ро бен и ин струк ти вен 
фор мат” от нос но струк ту ра та, фор ма та и съ дър жа ни е то на ин фор ма ци я та, ко я то 
след ва да бъ де пре дос та вя на на ев ро пей ски те граж да ни. 

 Евро пей ски ят пар ла мент (ЕП) пре по ръч ва пуб ли ку ва не то на ин фор ма-

32 Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно прозрачност на регионалната политика и 
нейното финансиране (2009/2232(INI)); http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0201+0+DOC+XML+V0//BG. 
33 Сайтът дава възможност в съответствие с Регламент №1828/2006 на ЕК всеки потребител да получи 
информация за имената на бенефициентите, имената на операциите и размера на публичното финансиране 
по всяка от тях във връзка с осъществяването на европейската кохезионна политика. Информацията е 
организирана на основата на европейска географска онлайн карта, чрез която е възможно да се получи достъп 
до всяка една от държавите членки. Чрез географски онлайн карти на всяка от държавите членки е възможно да се 
проследят проектите, които се осъществяват на ниво регион (NUTS II) във всяка една от държавите. 
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ция да ста ва в съ от вет ствие с ус та но ве ния ми ни ма лен стан дарт, но да се пре дос-
та вя и до пъл ни тел на съ щес тве на ин фор ма ция за бе не фи ци ен ти те ка то: дан ни 
за тях но то мес то по ло же ние, ре зюмета на одоб ре ни те про ек ти, пар тньо ри те по 
про ек ти те, ви до ве те оказ ва на под кре па. 

 Спо ред ЕП дан ни те след ва да ста нат из пол зва е ми и да га ран ти рат въ-
веж да не то на ис тинска проз рач ност. То ва изис ква тях но то съ би ра не и уп рав ле-
ние да ста ва по “е дин струк ту ри ран, поз во ля ващ срав не ние на чин”. Евро пей ски-
ят пар ла мент счи та, че пос ти га не то на та зи цел мо же да ста не с ор га ни за ци он ни 
мер ки, без да са не об хо ди ми до пъл ни тел ни фи нан со ви раз хо ди. 

 В зак лю че ние ЕП под чер та ва, че “пъл но то съ от вет ствие с изис ква ни я та 
на ЕИП е не об хо ди мо да се га ран ти ра чрез под хо дя що ре гу ли ра не, по-доб ро 
на соч ва не, пре дуп ре ди те лен ме ха ни зъм и сан кции в слу чаи на нес паз ва не ка то 
пос лед на мяр ка”.

 Бъл гар ска та сис те ма за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция34 

до ок том ври 2010 г. и ев ро пей ски те стандар ти  срав не ние

 Ана ли зът на бъл гар ска та сис те ма за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор-
ма ция за уп рав ле ни е то на сред ства та от ЕС в кон тек ста на опи са ния ми ни ма лен 
ев ро пей ски стан дарт и прег ледът от нос но проз рач нос тта, осъ щес твен от Евро-
пей ския пар ла мент (ЕП), са нап ра вени в пе ри о да 1 сеп тем ври 2010 г.-15 ок том-
ври 2010 г. и по каз ва следното:

 До стар ти ра не то на мо ду ла за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция 
на ИСУН (26 ок том ври 2010 г.) пуб лич на ин фор ма ция за уп рав ле ние на сред ства-
та от ЕС се пре дос та вя от Един ния ин фор ма ци о нен пор тал за об ща ин фор ма ция 
за уп рав ле ни е то на струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС в РБъл-
га рия чрез ин фор ма ци он ния сайт www.eufunds.bg. Сай тът пре дос та вя ши рок 
кръг ин фор ма ция и до ку мен та ция в съ от вет ствие с изис ква ни я та на ПМС №6 от 
19.01.2007 г. 

•	 Съ дър жа ни е то на пре дос та вя на та ин фор ма ция и до ку мен та ция е рег ла-
мен ти ра но в чл. 2 на ци ти ра ния по-го ре нор ма тивен до ку мент. В то ва 
съ дър жа ние от със тва изис ква не за пуб ли ку ва не на ин фор ма ция, съ от-
вет стваща на ми ни мал ния общ ев ро пей ски стан дарт. 

Та ко ва изис ква не оба че се съ дър жа в ПМС №121 от 31.05.2007 г. за оп ре-
де ля не на ре да за пре дос та вя не на без въз мез дна фи нан со ва по мощ по 
опе ра тив ни те прог ра ми, съ фи нан си ра ни от струк тур ни те фон до ве и Ко-
хе зи он ния фонд на ЕС. Спо ред пос та нов ле ни е то на ин тер нет стра ни ца-
та на до го ва ря щия ор ган и на Един ния ин фор ма ци о нен пор тал за об ща 
ин фор ма ция за уп рав ле ни е то на струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния 

34 До въвеждането на публичния модул на ИСУН.
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фонд в РБъл га рия след ва да се пуб ли ку ва ин фор ма ция, ко я то включ ва: 
на и мено ва ние и се да ли ще на бе не фи ци ен та; мяс то на из пъл не ние на 
про ек ти те; на и ме но ва ние на про ек ти те, за ко и то е от пус на та без въз мез-
дна та фи нан со ва по мощ; об щия бюд жет и раз ме ра на пре дос та вя на та 
без въз мез дна фи нан со ва по мощ по все ки от про ек ти те; про дъл жи тел-
ност на из пъл не ние на про ек ти те; ос нов ни те дей нос ти и ин ди ка то ри те 
за из пъл не ни е то на про ек ти те. 

 На сайта на www.eufunds.bg съ щес тву ват и лин ко ве към елек трон ни те 
стра ни ци на се дем те опе ра тив ни прог ра ми, из пъл ня ва ни в Бъл га рия, на ко и то е 
пуб ли ку ва на до пъл ни тел на ин фор ма ция. 

•	 Прег ле дът на ин фор ма ци я та по каз ва, че най-близ ко до ми ни мал ния общ 
стан дарт на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) ка то фор ма и съ дър жа ние е ин-
фор ма ци я та за ОП “Окол на сре да”. Пре дос та ве ни са дан ни за на и ме нова-
ни е то на бе не фи ци ен та, на и ме но ва ни е то на опе ра ци я та, го ди на та на до-
го ва ря не/окон ча тел но то пла ща не, раз ме ра на пуб лич но то фи нан си ра не 
и окон ча тел ния раз мер на фи нан си ра не то. До пъл ни тел но се пре дос та вя 
и ин фор ма ция за но ме ра на про ек тно то предло же ние. 

Близо до ев ро пей ския стан дарт е и ин фор ма ци я та, пре дос та вя на за ОП 
“Тран спор т”. Изпол зва се фор ма та, пре по ръ ча на от ЕК, но не са да де ни 
дан ни за го ди на та на от пус ка не на сред ства та/го ди на та на пос лед но пла-
ща не, как то и дан ни за об що пре дос та ве ни те сред ства в края на от дел-
ни те опе ра ции. 

ОП “Раз ви тие на кон ку рен тос по соб нос тта на бъл гар ска та ико но ми ка” 
из пол зва фор ма за пре дос та вя не на пуб лич на та ин фор ма ция, ко я то се 
раз ли ча ва от пре по ръ ча на та от ЕК, но съ дър жа ни е то на пре дос та вя на та 
ин фор ма ция пок ри ва изис ква нията на стан дар та. До пъл ни тел но се пре-
дос та вят дан ни от нос но но ме ра на до го вора за без въз мез дна фи нан со-
ва по мощ, се да ли щето на бе не фи ци ен та, про дъл жи тел ността и мяс тото 
на из пъл не ние на про ек та, ос нов ните дей нос ти, очак ва ните ре зул та ти 
от из пъл не ние на проекта и ин ди ка то рите за из пъл не ние на про ек та. 

ОП “Ре ги о нал но раз ви ти е” из пол зва фор ма за пре дос та вя не на пуб лич-
на та ин фор ма ция, ко я то се раз ли ча ва от пре по ръ ча на та от ЕК. Инфор-
ма ци я та съ дър жа на и ме но ва ни е то на бе не фи ци ен та и раз ме ра на пуб-
лич но то фи нан си ране, но ня ма дан ни за из пла те ни те сред ства. До пъл-
ни тел но се пре дос та вят дан ни за се да ли ще то на бе не фи ци ен та, ос нов-
ни те дей нос ти и ин ди ка то ри те за из пъл не ние на про ек та, про цен та на 
без въз мез дна та фи нан со ва по мощ, про дъл жи тел нос тта на про ек та в 
ме се ци.

Ана логич ни кон ста та ции мо гат да се нап ра вят и по от но ше ние на фор-
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ма та и съ дър жа ни е то на пре дос та вя на та пуб лич на ин фор ма ция от ОП 
“Раз ви тие на чо веш ки те ре сур си” и ОП “Адми нис тра ти вен ка па ци тет”. 
Пот ре би те лят мо же да на у чи на и ме но ва ни я та на бе не фи ци ен ти те и на 
съ от вет ни те опе ра ции, как то и раз ме ра на пред ви де но то пуб лич но фи-
нан си ра не. Отно во лип сват дан ни за раз ме ра на из пла те ни те сред ства. 
И по две те опе ра тив ни прог ра ми са пре дос та ве ни до пъл ни тел ни дан-
ни за пред ви де ни те ос нов ни дей нос ти по про ек ти те и ин ди ка торите за 
тях но то из пъл не ние. ОП “Адми нис тра ти вен ка па ци тет” пре дос та вя до ри 
ре зю ме та та на про ек ти те. 

 Основ ни из во ди от срав не ни е то до стар ти ра не то на ИСУН 

 Въз ос но ва на нап ра ве но то срав не ние за съ от вет ствие меж ду пре дос-
та вя на та пуб лич на ин фор ма ция за уп равле ни е то на сред ства та на Евро пей ския 
съ юз (ЕС) в Бъл га рия и ми ни мал ния общ стан дарт на Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) 
до мо мен та на стар ти ра не на пуб лич ния мо дул на Инфор ма ци он ната сис те ма за 
уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те ин стру мен ти на Евро пей ския съюз 
в Бъл га рия (ИСУН) (26 ок том ври 2010 г.) мо гат да се нап ра вят след ни те ос нов ни 
из во ди: 

	С мал ки из клю че ния до въ веж дане то на пуб лич ния мо дул на ИСУН пуб-
ли ку ва не то на дан ни за бе не фи ци ен ти те в Бъл га рия се из вър шва във 
фор ма, ко я то се раз ли ча ва от пре по ръчана та от ЕК. Инфор ма ци я та не 
се пред ста вя на го диш на ба за. Зат руд не но е как то иден ти фи ци ра не то на 
пе ри о да, за кой то се от на ся съ от вет на та ин фор ма ция, та ка и ус та но вя ва-
не то на ней на та ак ту ал ност към оп ре де ле на да та.

	За дъл жи тел но то съ дър жа ние на пре дос та вя ната ин фор ма ция в Бъл га-
рия ка то ця ло пок ри ва изис ква ни я та на ми ни мал ния общ стан дарт на ЕК 
с из клю че ние на пуб ли ку ва не то на ин фор ма ция за из пла те ни те сред ства 
по от дел ни те про ек ти. До въ веж дане то на пуб лич ния мо дул на ИСУН 
поч ти всич ки опе ра тив ни прог ра ми в Бъл га рия не пуб ли ку ват та ка ва ин-
фор ма ция. 

	Управ ля ва щи те ор га ни в Бъл га рия до пъл ни тел но пуб ли ку ват ши рок 
кръг ин фор ма ция за ев ро пей ски те фон до ве, ко я то над хвър ля ус та но ве-
ния за дъл жи те лен стан дарт на ЕК. Пуб ли ку ват се дан ни за про дъл жи тел-
нос тта на про ек ти те, за мяс то то на тях но то из пъл не ние, за пар тньо ри те, 
за пред ви де ни те ос нов ни дей нос ти и ин ди ка то ри те за тях но то из пъл-
не ние. Тази ко му ни ка ци он на по ли ти ка е в съ от вет ствие с по-ши ро ки те 
пре по ръ ки на Евро пей ския пар ла мент (ЕП), обек ти ви ра ни в Резо лю ция 
от нос но проз рач нос тта на ре ги о нал на та по ли ти ка и ней но то фи нан си-
ра не от 15 юни 2010 г. То ва до пъл ни тел но уси лие оба че, не е съпро во-
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де но с пуб ли ку ва не то на дан ни за ре ал но то из пъл не ние на кон крет ни-
те про ек ти – фак ти чес ка про дъл жи тел ност на про ек ти те, окон ча тел на 
стой ност на про ек ти те, пос тиг на ти/не пос тиг на ти ре зул та ти, из пъл не ни/
не из пъл не ни дей нос ти, сте пен на из пъл не ние на за ло же ни те ин ди ка то-
ри и др. 
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 4. ИСУН  зНА чЕ НИЕ зА СИС ТЕ мА ТА зА ПРЕ ДОС ТА Вя НЕ НА ПУБ
ЛИч НА ИН фОР мА цИя зА УП РАВ ЛЕ НИ Е ТО НА СРЕД СТВА ОТ ЕВРО ПЕЙ СКИя 
Съюз (ЕС)

 ИСУН се ре а ли зи ра в рам ки те на про ект35 «Раз ви ва не на ин фор ма ци он-
ни сис те ми във връз ка с уп рав ле ни е то и наб лю де ни е то на сред ства та от струк-
тур ни те ин стру мен ти на ЕС в Бъл га рия», фи нан си ран от Опе ра тив на прог ра ма 
„Тех ни чес ка по мощ” - при о ри тет на ос 2. Бе не фи ци ент на про ек та е ди рек ция 
“Управ ле ние на сред ства та от ЕС” (то га ва в Ми нис тер ство на фи нан си те), от дел 
“Ко ор ди на ция на На ци о нал на ре фе рен тна стра те ги чес ка рам ка” в ка чес тво то си 
на Цен трал но ко ор ди на ци он но зве но. Про це ду ра по из бор на бе не фи ци ент не 
е про веж да на, тъй ка то уп рав ля ва щи ят ор ган и бе не фи ци ен тът са зве на от ед на 
и съ ща ад ми нис тра тив на струк ту ра и бе не фи ци ен тът се оп ре де ля със за по вед 
на ръ ко во ди те ля на струк ту ра та, в слу чая на ми нис тъ ра на фи нан си те. 

 Се дем ком па нии са по да ли офер ти за учас тие в тър га, обя вен от Ми нис-
тер ство то на фи нан си те за раз ра бот ва не на ИСУН - „Сте мо“, „Индекс Бъл га рия“, 
KPMG, “Инфор ма ци он но об служ ва не”, “Тех но ло ги ка”, “Интра ком ИТ сър ви сис” и 
“Хю лет-Па кард Бъл га рия”. Офер ти те са от во ре ни на 7 юли 2008 г., а ре ше нието 
за из бо ра е взе то на 17 сеп тем ври 2008 г. Тър гът е спе че лен от дър жав на та фир-
ма „Инфор ма ци он но об служ ва не“ с прин ци пал Ми нис тер ство на финан си те.  
Общи ят бюд жет на про ек та е 3.498 млн. лв., от ко и то фи нан си ра не от ЕС в раз-
мер на 2 973 300 лв. и на ци о нално фи нан си ра не в раз мер на 524 700 лв. Про дъл-
жи тел нос тта му е 36 ме се ца - край ни ят срок за прик люч ва не е 31 де кем ври 2011 
г. До 31 де кем ври 2010 г. по не го са раз пла те ни об що 3 281 581 лв.36 

 За из пъл не ние на про ек та е съз да де на меж ду ве дом стве на ра бот на гру-
па. Ко ор ди на ци я та на дей нос ти те по уп рав ле ние и раз ви тие на ИСУН се осъ щес-
твя ва от ди рек ция „Инфор ма ция и сис те ми за уп рав ле ние на сред ства та от ЕС” 
към ад ми нис тра ци я та на Ми нис тер ския съ вет, на ко я то с ПМС №229/23.09.2009 
г. е въз ло же на от го вор нос тта за „раз ви ти е то, уп рав ле ни е то и под дръж ка та” на 
ИСУН.

 Модулите на ИСУН, ко и то се пол зват от дър жав на та ад ми нис тра
ция

 ИСУН се из пол зва от всич ки струк ту ри, учас тва щи в уп рав ле ни е то, кон-
тро ла и наб лю де ни е то на Струк тур ни те ин стру мен ти на ЕС в Ре пуб ли ка Бъл га-
рия. В края на 2010 г. със сис те ма та ра бо тят пот ре би те ли от 23 раз лич ни ин-
сти ту ции и/или ад ми нис тра тив ни зве на, в то ва чис ло от Евро пей ска та ко ми сия 

35 Про ект № 0013 ЦКЗ – 2.0.
36 Инфор ма ция за про ек та мо же да бъ де на ме ре на в ИСУН на ад рес http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.
aspx?org=beneficient&id=2937.
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и Евро пей ска та служ ба за бор ба с из ма ми те (ОЛАФ). Дос тъ път до сис те ма та се 
осъ щес твя ва от пот ре би те ли те чрез интер нет, ка то връз ка та със сис те ма та мо-
же да се осъ щес тви от все ки ком пю тър с ин ста ли ра на прог ра ма за пол зва не на 
ин фор ма ция от интер нет (бра у зър).

 До края на 2009 г. в ек спло а та ция са въ ве де ни ос нов ни те мо ду ли на сис-
те ма та, ко и то се пол зват от дър жав на та ад ми нис тра ция: Сис тем на ин фор ма ция, 
Па ра мет ри, Ре гис тра ция, Оцен ка, До го во ри, Управ ле ние на про ек ти, Фи нан сов 
мо дул и Наб лю де ние. Към 31 де кем ври 2009 г. в сис те ма та са въ ве де ни об що 
10 071 про ек тни пред ло же ния, 2764 до го во ра и дру га ин фор ма ция, свър за на 
с про це си те и ра бо та та на от дел ни те уп рав ля ва щи ор га ни и меж дин ни зве на37. 
Съз да де ни са про це ду ра и връз ка за оси гу ря ва не на съ от вет ствие на дан ни те 
в сис те ми те SAP и ИСУН, но та зи връз ка не се осъ щес твя ва чрез он лайн ин тер-
фейс38. 

 В рам ки те на про це ду ра по съ от вет стви е то на бъл гар ски те опе ра тив-
ни прог ра ми през пе ри о да май-юни 2009 г. е из вър ше на одит на про вер ка за 
фун кци о ни ра не то и из пол зва не то на ИСУН. В ре зул тат на та зи про вер ка на 
06.08.2009 г Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) връ ща за пре ра бот ва не “Оцен ка на съ от-
вет стви е то”. То ва на ла га са мо за ня кол ко ме се ца през вто ра та по ло ви на на 2009 
г. да се раз ра бо тят и въ ве дат в ек спло а та ция до пъл ни тел ни фун кци о нал нос ти на 
ИСУН, ко и то да пок ри ят изис ква ни я та на оди то ри те. До 30.06.2010 г. са из вър ше-
ни след ни те по доб ре ния в от дел ни те мо ду ли: 

мо дул „Ре гис тра ци я”

•	 Въ ве де на е в ек спло а та ция фун кци о нал ност, поз во ля ва ща ре гис тра ци я-
та в ИСУН на са мо о си гу ря ва щи се ли ца ка то бе не фи ци ен ти и из пъл ни те-
ли по про ек ти;

•	 Въ ве де на е в ек спло а та ция фун кци о нал ност, поз во ля ва ща ре гис тра ци я-
та на чуж дес тра нен кан ди дат ка то бе не фи ци ент, пар тньор и/или из пъл-
ни тел;

мо дул „Оцен ка на про ек тни пред ло же ни я”

•	 Въ ве де на е в ек спло а та ция до пъл ни тел на фун кци о нал ност, поз во ля ва-
ща ра бо та с та ка на ре че ния „Ре зер вен спи сък”.

37 Годишен доклад ОП “Техническа помощ”, 2009 г.
38 Док лад на Смет на та па ла та на РБъл га рия за ре зул та ти те от из вър шен одит на про ект “Раз ви ва не на ин фор-
ма ци он ни те сис те ми във връз ка с уп рав ле ни е то и наб лю де ни е то на сред ства та от струк тур ни те ин стру мен-
ти на ЕС в Бъл гари я” за пери о да 01.07.2008 г.-30.06.2009 г. 
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мо дул „Управ ле ние на про ек ти”

•	 В ИСУН е въ ве ден нов из точ ник на фи нан си ра не - „дру ги пуб лич ни сред-
ства”, ка то част от на ци о нал но то съ фи нан си ра не. Стой нос тта на на ци о-
нал но то съ фи нан си ра не се из чис ля ва ав то ма тич но от сис те ма та;

•	 Ре а ли зи ра на е но ва фун кци о нал ност за за дъл жи тел но при кач ва не на 
файл: 

мо дул „фи нан сов”;

•	 Ре а ли зи ра на е фун кци о нал ност за час тич но одоб ря ва не на ис ка не за 
сред ства от Меж дин но зве но към Управ ля ващ ор ган и от Управ ля ващ 
ор ган към Сер ти фи ци ращ ор ган;

•	 Съг ла су ван е ал го ри тъм за из вър шва не на зак ръг ля ва не на су ми те в 
ИСУН и кон вер ти ра не на сред ства та от ле ва в ев ро;

•	 До ба ве на е фун кци о нал ност за про вер ка на док ла ди за сер ти фи ка ция;

•	 Раз ра бо те на е фун кци о нал ност, поз во ля ва ща из вър шва не то на час тич-
но одоб ре ние на док лад по сер ти фи ка ция от сер ти фи ци ра щия ор ган на 
ни во до го вор;

•	 До ба ве на е въз мож ност за ръч но из рав ня ва не на раз ли ки те меж ду на-
ци о нал но то и ев ро пей ско то фи нан си ра не;

•	 В подмо дул „Обоб ще ни раз хо ди” е до ба ве на въз мож ност за гру пи ра не 
на справ ка та на ни во до го вор;

•	 За це ли те на ко рек тно то от ра зя ва не в сис те ма та на слу ча и те на въз ста-
но вя ва не на су ми и фи нан со ви ко рек ции във „Фи нан сов мо дул” е раз ра-
бо те на и въ ве де на в ек спло а та ция до пъл ни тел на фун кци о нал ност и са 
съз да де ни но ви под ме ню та: „Въз ста но ве ни су ми” (Въ веж да не и ре дак ти-
ра не на въз ста но ве ни су ми) и „Фи нан со ви ко рек ци и” (Въ веж да не и ре-
дак ти ра не на фи нан со ви ко рек ции;

•	 С цел ус ко ря ва не про це са по ус во я ва не на сред ства та от Струк тур ни те 
и Ко хе зи он ния фонд (СКФ) е раз ра бо те на и е и въ ве де на в ек спло а та ция 
фун кци о нал ност, поз во ля ва ща Меж дин но то зве но да по да ва ис ка ния 
към Управ ля ва щия ор ган на Опе ра тив на та прог ра ма по ве че от един път 
ме сеч но.

мо дул „Про вер ки на мяс то и уп рав ле ние на не ред нос ти”

•	 Фун кци о нал нос тта на мо ду ла е адап ти ра на в съ от вет ствие с про ме ни те 
в ДНФ №08/29.12.2009 г. от нос но въз ста но вя ва не на не дъл жи мо пла те ни 
и над пла те ни су ми, как то и на неп ра во мер но по лу че ни или неп ра во мер-
но ус во е ни сред ства по про ек ти, фи нан си ра ни от СКФ на ЕС във връз ка 
с ре гис три ра ни от Управ ля ва щия ор ган не ред нос ти;
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•	 Ре а ли зи ра на е фун кци о нал ност за за дъл жи тел но при кач ва не на до ку-
мен ти към про вер ки на мяс то. Без при ка чен до ку мент не мо же да се ре-
гис три рат кон ста та ции и/или пре по ръ ки в сис те ма та.

мо дул „Наб лю де ни е”

•	 През 2010 г. по ис ка не на Управ ля ва щия ор ган на Опе ра тив на та прог-
ра ма в ИСУН са съз да де ни но ви справ ки с цел улес ня ва не про це са на 
мо ни то ринг.

 мо ду лът за пуб лич на ин фор ма ция за поч ва да фун кци о ни ра от 26 ок
том ври 2010 г. Чрез въвеж да не на мо ду ла в ек спло а та ция се из пъл ня ват изис-
ква ни я та на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП).

 През вто ра та по ло ви на на ме сец но ем ври 2010 г. е въ ве де на в ек спло-
а та ция връз ка та меж ду ИСУН, Интег ри ра на та сис те ма за ад ми нис три ра не и 
кон трол (ИСАК) по Прог ра ма та за раз ви тие на сел ски те ра йо ни и Сис те ма та за 
наб лю де ние на про ек ти по Опе ра тив на та прог ра ма за раз ви тие на сек тор „Ри-
бар ство” (Акстър-По пай). Пос ред ством то зи ин тер фейс в ИСУН е пред ста ве на 
ин фор ма ция за всич ки кан ди да ти, бе не фи ци ен ти, про ек тни пред ло же ния и 
до го во ри по Прог ра ма та за раз ви тие на сел ски те ра йо ни и Опе ра тив на прог-
ра ма за раз ви тие на сек тор „Ри бар ство”. Та зи ин фор ма ция се из пол зва при из-
вър шва не то на про вер ки, кон трол и пре вен ция на двой но то фи нан си ра не със 
сред ства та на ИСУН. Не е за вър ши ло ин тег ри ра не то на Инстру мен та LOTHAR39 в 
ИСУН. Чес ти те про ме ни, ко и то се пра вят в LOTHAR, зат руд ня ват про це са на ин-
тег ри ра не.

 През 2011 г. пред стои из граж да не то на ин тер фейс меж ду ИСУН и ин фор-
ма ци он на та сис те ма за уп рав ле ние на фон до ве те на Евро пей ска та ко ми сия – 
SFC200740, и въ веж да не на ин тер фейс меж ду прог ра ми те за тран сгра нич но сът-
руд ни чес тво и ИСУН.

 По при о ри тет на ос 2 на Опе ра тив на прог ра ма ”Тех ни чес ка по мощ” са 
пред ви де ни за 2011 г. 1.5 млн. ев ро за тех ни чес ка под дръж ка на ИСУН, как то и 

39 LOTHAR е изготвен от ГД ”Регионално развитие” на ЕК – инструмент, базиран на продукта MS Excel, който да по-
могне за създаването на прогнози за сключването на договори с бенефициентите, плащанията към тях и серти-
фициране на разходите пред ЕК, и анализ и сравнение на тези прогнози с необходимите за постигане цели; съдържа 
“флаш” таблици, които следят реалното изпълнение на ОП и дават възможност за съпоставяне с вече направени 
прогнози. Прилагането на LOTHAR цели: да се предотврати загубата на средства поради прилагането на прави-
лото N+2, N+3; предварителен мониторинг, за да се установи изоставане, което би довело до загуба на средства 
в един ранен етап; навременно вземане на коригиращи действия за отстраняване на установени слабости.
40 SFC2007 is the new management tool for the European Funds for the period 2007 – 2013. Compared to the previous period, 
the new regulations bring about considerable changes. According to the Council regulations, all exchanges concerning financial 
transactions between the Commission and the authorities designated by the Member States shall be made by electronic means 
in accordance with the implementing rules adopted by the Commission. http://ec.europa.eu/employment_social/sfc2007/
sfc2007_help/index.htm
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за раз ви тие на сис те ма та за пре дос та вя не на ге ог раф ска ин фор ма ция за про ек-
ти те, фи нан си ра ни по опе ра тив ни те прог ра ми. 

 Пуб личен мо дул на ИСУН 

 Обект на на шия ана лиз е са мо мо ду лът, кой то ве че е въ ве ден в ек спло-
а та ция и пре дос та вя пуб лич на ин фор ма ция за ре зул та ти те от из пъл не ни е то 
на про ек ти те. Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН е пред ста вен на об щес тве нос тта от 
ми нис тъ ра по уп рав ле ние на сред ства та от ЕС на 26 ок том ври 2010 г. Дос тъ път 
до не го се осъ щес твя ва чрез ин фор ма ци он ния пор тал за струк тур ни те фон до-
ве www.eufunds.bg. Въз мо жен е и ди рек тен дос тъп на ад рес http://umispublic.
minfin.bg. На лич ни те дан ни се ак ту а ли зи рат два пъ ти ме сеч но - на 15-о чис ло и 
в края на ме се ца. 

	Плю со ве на сис те ма та:

 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН пре дос та вя обоб ще на ин фор ма ция за фи-
нан со во то из пъл не ние на се дем те опе ра тив ни прог ра ми, ко и то се фи нан си рат 
със сред ства от Ко хе зи он ния и струк тур ни те фон до ве на ЕС. За тях са на лич ни 
дан ни за це лия прог рамен пе ри од 2007-2013 г. (бюд жет, до го во ре ни и из пла-
те ни сред ства) – обоб ще но и по го ди ни. Пре дос та вя се ин фор ма ция и за вся ка 
прог ра ма по от дел но, ка то мо же да се прос ле ди из пъл не ни е то по при о ри тет ни 
оси, под при о ри те ти и на ни во от де лен про ект. 

 Чрез пуб лич ния мо дул об щес тве нос тта по лу ча ва пъл на обоб ще на ин-
фор ма ция за ус во я ва не то на сред ства та по се дем те опе ра тив ни прог ра ми в 
Бъл га рия. Пре ди то ва час тич но дан ни се пре дос та вя ха на елек трон ния сайт на 
Ми нис тер ство то на фи нан си те, на www.eufunds.bg, как то и на стра ни ци те на съ-
от вет ни те опе ра тив ни прог ра ми. Там оба че бе ше не въз мож но да се стиг не до 
ин фор ма ция на ни во про ект. Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН да ва та зи въз мож ност, 
ко е то е и най-го ле ми ят плюс на мо ду ла.

 Чрез ИСУН се пре дос тавят пуб лич но дан ни от нос но прог но зи те за ус во я-
ва не то на ев ро пей ски те сред ства по го ди ни. Та зи ин фор ма ция да ва въз мож ност 
да се фор му ли рат из во ди от нос но из пъл не ни е то на прог ра ми те. Прос ле дя вай-
ки за я ве ни те прог но зи и тях но то из пъл не ние, мо же да се иден ти фи ци ра изос-
та ва не то по оп ре де ле ни прог ра ми, съ от вет но да се на бе ле жат мер ки за тях но-
то пре о до ля ва не. Пред стои ин тег ри ра не то на сис те ма та LOTHAR, чрез ко я то се 
пра вят прог но зи за фи нан со во то изпъл не ние на ев ро фон до ве те с ИСУН. По то зи 
на чин прог но за та ще мо же да стъп ва вър ху пос тиг на ти те ре ал ни ре зул та ти и ще 
се съз да дат ус ло вия за по-лес но прос ле дя ва не на ней но то из пъл не ние.

 Чрез пуб лич ния мо дул мо же да се по лу чи ин фор ма ция за кон кре тен 
про ект. Пуб ли ку ва ни са дан ни от нос но бе не фи ци ен та по про ек та и не го во то 
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се да ли ще, мяс то то на из пъл не ние, на и ме но ва ние на до го во ра, об ща стой ност 
на про ек та, раз мер на без въз мез дна та фи нан со ва по мощ, раз мер на фи нан си-
ра не то от бе не фи ци ен та, ре ал но из пла те ни те сред ства по про ек та, про дъл жи-
тел нос тта на про ек та в месеци, ста ту са на про ек та. На лич ни са опи са ни е то на 
дей нос ти те, ко и то след ва да бъ дат из пъл не ни, пар тньо ри те и из пъл ни те ли те по 
про ек та и за ло же ни те ин ди ка то ри.

 Пуб лич ни ят мо дул да ва въз мож ност да се пра вят срав не ния за из пъл ня-
ва ни те про ек ти в шес тте ра йо на за пла ни ра не – Се ве ро за па ден, Се ве рен Цен-
тра лен, Се ве ро из то чен, Юго из то чен, Южен Цен тра лен и Юго за па ден.

 Сис те ма та да ва въз мож ност да се из веж да ин фор ма ция за раз пре де ле-
ни е то на из пъл ня ва ни те про ек ти по ре ги о ни, об лас ти и об щи ни как то за всич-
ки опе ра тив ни прог ра ми, та ка и за вся ка опе ра тив на прог ра ма по от дел но. Има 
въз мож ност и за раз ши ре но тър се не чрез ком би на ция от раз лич ни кри те рии и 
клю чо ви ду ми. 

 Има въз мож ност за тър се не на ин фор ма ция по ор га ни за ции – бе не фи-
ци ен ти, пар тньо ри и из пъл ни те ли, как то и по про ек ти. Фор ма та за раз ши ре но 
тър се не поз во ля ва въ веж да не на фил тър за бе не фи ци ен та, нап ри мер: „са мо ак-
ци о нер ни дру жес тва“, „са мо об щи ни“, „са мо дет ски гра ди ни“ и т. н. За все ки бе не-
фи ци ент мо же да се раз бе ре кол ко одоб ре ни про ек та има, за как во се от на сят, 
на как ва стой ност са и ка къв е раз ме рът на ве че из пла те ни те сред ства. Бе не фи-
ци ен тът мо же да учас тва и ка то пар тньор и из пъл ни тел по дру ги про ек ти, ко е то 
съ що мо же да бъ де за се че но. Тър се не мо же да се нап ра ви и по клю чо ва ду ма, 
но мер на про ек та, се да ли ще на бе не фи ци ен та, на и ме но ва ние на до го во ра и др.

	Ми ну си на сис те ма та:

 ИСУН не пре дос та вя ин фор ма ция за прог ра ма “Раз ви тие на сел ски те ра-
йо ни” и за прог ра ма “Ри бар ство и ак ва кул ту ри”. В пуб лич ния мо дул на ИСУН ня-
ма дан ни и за про ек ти те по пред при съ е ди ни тел ни те ин стру мен ти на ЕС и дру-
ги те прог ра ми на ЕС41. При чи на та за то ва ог ра ни че ние е, че ИСУН е съз да де на 
със сред ства от ОП “Тех ни чес ка по мощ”, чий то бюд жет се фор ми ра от на ци о нал-
ния бюд жет и един от струк тур ни те фон до ве – Евро пей ския фонд за ре ги о нал но 
раз ви тие. Пра ви ло то е, че със сред ства от то зи фонд не мо же да се фи нан си рат 
про ек ти, свър за ни с по ви ша ва не то на пуб лич нос тта за дру ги фон до ве, нап ри-
мер за аг рар ния или за фон да за ри бар ския сек тор.

 Про ве де но то от нас наб лю де ние ус та но ви, че зна чи тел на част от дан ни-
те, свър за ни с из пъл ни те ли те по от дел ни те про ек ти, не са по пъл не ни. За част 
41 Час тич но та ка ва ин фор ма ция се съ дър жа на стра ни ци те на www.eufunds.bg и www.minfin.bg. Пуб ли ку ва на та 
ин фор ма ция за те ри то ри ал но сът руд ни чес тво, Инстру мен та Шен ген, Бъл га ро-швей цар ска та прог ра ма, ИСПА и 
САПАРД е край но не дос та тъч на. Ня ма поч ти ни как ва ин фор ма ция за склю че ни те до го во ри и тях но то из пъл не ние. 
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от про ек ти те лип сват и т. нар. “ин ди ка то ри за из пъл не ние на про ек та”. Там, къ-
де то ин ди ка то ри те са въ ве де ни, чес то не е пред ста ве но тях но то ко ли чес тве но 
из ра же ние. Инфор ма ци я та за ин ди ка то ри те съ дър жа дан ни за дей нос ти те, ко-
и то след ва да бъ дат из пъл не ни, а не за из пъл не ни те дей нос ти. Пуб лич ни ят мо-
дул на ИСУН не пре дос та вя дан ни за кон крет но то из пъл не ние на пред ви де ни те 
про ек тни дей нос ти във връз ка със за ло же ни те пред ва ри тел но ко ли чес тве ни и 
ка чес тве ни ин ди ка то ри. 

 То ва пра ви не въз мож но фор ми ра не то на мне ние и обек тив на оцен ка до-
кол ко из пъл не ни е то на це ли те на оп ре де лен про ект доп ри на ся за из пъл не ни е-
то на це ли те на съ от вет на та при о ри тет на ос и опе ра тив на прог ра ма. 

 В пуб лич ния мо дул на ИСУН не са въ ве де ни про ек ти те, ко и то са би ли 
по да де ни, но не са би ли одоб ре ни или са би ли одоб ре ни, но не са по лу чи ли 
фи нан си ра не по ра ди из чер пва не на сред ства та. Лип сва т. нар. “лис та с ча ка щи 
про ек ти” – нап ри мер по схе ма та за ре монт на об щин ски пъ ти ща на прог ра ма 
“Ре ги о нал но раз ви ти е” – про ек ти, ко и то са одоб ре ни, но не са фи нан си ра ни за-
ра ди из чер пва не на фи нан со вия ре сурс. 

 Спо ред ста ту са си про ек ти те са гру пи ра ни в след ни те осем ка те го рии 
– “ре гис три ран”, “прек ра тен”, “в про цес на из пъл не ние”, “вре мен но спрян”, “за-
вър ше ни дей нос ти”, “из пъл нен”, “под наб лю де ние” и “прик лю чен”. В сай та ня ма 
де фи ни ции за зна че ни е то на все ки един от из бро е ни те ста ту си, ни то ин фор ма-
ция за при чи ни те, по ра ди ко и то да ден про ект е с оп ре де лен ста тус, нап ри мер 
“прек ра тен” или “вре мен но спрян”. 

 Лип сват дан ни за про ек ти те с не ред нос ти - об щес тве нос тта не мо же да 
уз нае от пуб лич ния мо дул кои са про ек ти те с не ред нос ти, как ви са кон крет ни те 
не ред нос ти и при чи ни те за тях, как ви фи нан со ви сан кции е по не съл бе не фи ци-
ен тът във връз ка с тях. Съ що то се от на ся и за про ек ти те, по ко и то е сан кци о ни-
ра на дър жав на та ад ми нис тра ция за ра ди за ба ве ни пла ща ния, как то и за пог реш-
но на ло же ни фи нан со ви ко рек ции на бе не фи ци ен ти те42. 

 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН не да ва ин фор ма ция за из вър ше ни те оди ти 
на ев ро пей ски те сред ства. Пред стои съз да ва не то на “о ди тен мо дул” в ИСУН, на 
кой то ще се пуб ли ку ват ре зул та ти те от про вер ки те на раз лич ни те одит ни ор га-
ни. Пред виж да се и из граж да не то на връз ка меж ду ИСУН и Евро пей ска та служ-

42 На 2 март 2011 г. на об що събра ние на На ци о нал но то сдру же ние на об щи ни те ми нис тър То мис лав Дон чев обя ви 
пред сто я що то съз да ва не на спе ци а лен дър жа вен фонд, от кой то ще се пок ри ват ще ти те на об щи ни те, неп ра во-
мер но на ка за ни по ев роп ро ек ти за ра ди чи нов ни чес ки греш ки. Очак ва се фон дът да бъде зах ра нен с око ло 70 млн. лв. 
от дър жав ния бюд жет. Спе ци ал на ко ми сия ще раз глеж да мол би те на об щи ни те и ще ре ша ва коя с как ва су ма ще 
бъ де обез ще те на за ра ди на ло же ни ве че ко рек ции при из пъл не ние на про ек ти по пред при съ е ди ни тел ни или опе ра-
тив ни прог ра ми. Фон дът ще бъ де са мо за пуб лич ни ин сти ту ции и ня ма да пок ри ва ко рек ции на фир ми и граж да ни, 
уточ ни ми нис търът. http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8536&sectionid=16&id=0000101.  
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ба за бор ба с из ма ми те ОЛАФ43. В то ва от но ше ние раз би ра не то за същ нос тта 
на сис те ма та е пре тър пя ло по ло жи тел но раз ви тие. В на ча ло то сис те ма та не е 
пред виж да ла до ри ото ри зи ран дос тъп от стра на на вън шни кон трол ни ор га ни 
– Смет ната па ла та на Р Бъл га рия, Аген цията за дър жав на фи нан со ва ин спек ция 
и др.44

 ИСУН не съ дър жа сек ция “По мощ”, към ко я то пот ре би те лят да мо же да се 
об ръ ща при не об хо ди мост. 

 Със та вен е реч ник на из пол зва ни те сък ращения. Не е на личен реч ник на 
из пол зва ни те тер ми ни, кой то да обяс ня ва дос тъп но и крат ко зна че нието на из-
пол званите тер мини. Дан ни те в пуб лич ния мо дул са пред ста ве ни пос ред ством 
тер ми но ло гия, ко я то труд но мо же да бъ де раз бра на от пот ре би тел без спе ци-
а ли зи рана под го тов ка в об лас тта на уп рав ле ни е то на ев ро пей ски те сред ства. 
Спе ци фич на та тер ми но ло гия е още по-не раз би ра е ма, за що то е съ че та на с из-
пол зва не то на мно жес тво сък ра ще ния (аб ре ви а ту ри). Под раз би ра не то на оп ре-
де лен тер мин от кон тек ста е сил но зат руд не но пора ди ши ро ко то из пол зва не на 
гра фи ки и таб ли ци за пред ста вя не на ин фор ма ци я та в сай та, а не на ана ли тич ни 
тек сто ве. 

 В ИСУН няма до ри ми ни мал на ин фор ма ция за същ нос тта на опе ра тив-
ни те прог ра ми и за ме ха низ ми те, по ко и то ра бо тят те. В то зи сми съл дан ни те са 
пред ста ве ни из вън тех ния по-общ кон тек ст – не е яс но за що точ но та зи ин фор-
ма ция е от зна че ние за пуб ли ка та и как ва важ на тен ден ция илюс три рат пуб ли-
ку ва ни те дан ни. 

 Сай тът ня ма фун кция “Обрат на връз ка с пот ре би те ли те”. Той не съ дър жа 
въз мож ност за по да ва не на сиг на ли за на ру ше ния или за за да ва не на въп ро си 
от стра на на бе не фи ци ен ти и граж да ни, съ от вет но не се пре дос та вя ин фор ма-
ция за из вър ше ни про вер ки във връз ка с тех ни сиг на ли или от го во ри на за да де-
ни от тях въп ро си. 

 Ня ма сек ция “За нас”, на ко я то да се пер со на ли зи рат от го ворни те за сай-
та длъж нос тни ли ца. Съз да те ли те на пуб лич ния мо дул ос та ват в ано ним ност - 
лип сва до ри ин фор ма ция за те ле фон и елек трон на по ща за кон такт с тях.

 Тех ни чес ко то за да ние за из граж да не то на сис те ма та пред виж да раз-
ши ре на та кон фи гурация на ИСУН да съ дър жа мо дул “Елек трон ни ус лу ги за бе-

43 http://pressboard.info/article/128106. 
44 Та зи кон ста та ция се съ дър жа в док лад на Смет на та па ла та на РБъл га рия за ре зул та ти те от из вър шен одит 
на про ект “Раз ви ва не на ин фор ма ци он ни те сис те ми във връз ка с уп рав ле ни е то и наб лю де ни е то на сред ства та 
от струк тур ни те ин стру мен ти на ЕС в Бъл га ри я” за пе ри о да 01.07.2008 г.-30.06.2009 г. В док ла да се пре по ръч ва на 
ми нис тъ ра по уп рав ле ние на сред ства та от ЕС “да се пред при е мат дей ствия за оси гу ря ва не на дос тъп на вън шни 
оди то ри до ИСУН във връз ка с осъ щес твя ва не на кон трол по из пъл не ние на про ек ти, фи нан си ра ни от струк тур-
ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС.” 
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не фи ци ен ти те”. То зи мо дул тряб ва да оси гу ря ва след ни те фун кци о нал нос ти: 
елек трон но по да ва не на фор му ля ри те за кан ди дат ства не от бене фи ци ен ти те; 
по да ва не на ис ка ния за пла ща не по елек тро нен път; по да ва не на от чет за из-
пъл не нието на про ек ти по елек тро нен път; про вер ка по елек тро нен път от бе-
не фи ци ен ти те на те ку що то със то я ние на тех ния про ект. По то зи на чин при е мът, 
об ра бот ка та и от чи та не то на про ек ти те ще се ус корят, ще се спес тят фи нан со ви 
сред ства и ще се опаз ва окол на та сре да. Спо ред ми нис тъ ра по уп рав ле ние на 
сред ства та от ЕС то ва мо же да мо ти ви ра и по ве че бе не фи ци ен ти, ко и то да по да-
ват про ек тни пред ло же ния. 

 Спо ред ин фор ма ция от дирек ция “Инфор ма ция и сис те ми за уп рав ле-
ние на ев ро пей ски те фон до ве” в адми нис тра ци я та на Ми нис тер ския съ вет елек-
трон ни те ус лу ги за бе не фи ци ен ти те са в про цес на съг ла су ва не с раз ра бот чи ка 
на мо ду ла и ра бот на та гру па за раз ви тие на ИСУН. Очак ва се мо ду лът да бъ де 
тес тван през ме сец май 2011 г. и да за поч не да дей ства през ме сец юни 2011 г. 
Елек трон ни те ус лу ги за бе не фи ци ен ти те ще бъ дат пре дос та вя ни по е тап но до 
края на 2011 г., тъй ка то ця лос тно то им въ веж да не ще бъ де свър за но с про мя на 
в на со ки те на уп рав ля ва щи те ор га ни. 

 Ди зайн и фун кци о нал ност на пуб лич ния мо дул на ИСУН, дос тъп на 
ли ца с ув реж да ния, съ от вет ствие със стан дар ти те на Open Data (от во
ре ни те ба за дан ни)

 Пуб лич ни ят мо дул ня ма соб стве на ви зу ал на иден тич ност – соб стве но 
ло го, шрифт, цве то ва схе ма, ин тер фей сни еле мен ти45. При чи на та за то ва е, че 
мо ду лът не е за мис лен (съ от вет но не е и из пъл нен) ка то са мос то я те лен и от дел-
но фун кци о ни ращ ин стру мент за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция. Спо-
ред Тех ни чес ко то за да ние за пре дос та вя не на ус лу ги по раз ви ва не то на ИСУН 
той е са мо част (сек ция) от Един ния ин фор ма ци о нен пор тал (www.eufunds.bg) 
за пуб ли ку ва не на ста тис ти чес ка ин фор ма ция. 

 По ло жи тел но в из пъл не ни е то на мо ду ла е из пол зва ни ят “те чен (флу и-
ден) ди зай н”. Изоб ра же ни е то при не го е нап ра ве но удоб но за пот ре би те ли те 
(user friendly) – то не се „раз маз ва” и не ос та ват ог ром ни праз ни по ле та на ек ра на 
не за ви си мо от раз лич на та раз де ли тел на спо соб ност на из пол зва ни те мо ни то-
ри. 

 За стра ни ци те на сай та е из пол зван шаб лон от ви да: заг лав на част (хе-
дър), част в дъ но то на стра ни ца та (фу тър), 2 ко лони - ля ва ко ло на за на ви га-
ци я та и тя ло (бо ди), къ де то да се раз по ла га съ дър жа ни е то. Прос тран ство то в 

45 Както вече бе подчертано, достъпът до системата е чрез Информационния портал за структурните фондове 
www.eufunds.bg. Влиза се през менюто в лявата част, където с червени букви е изписано Информационна система 
за управление и наблюдение.
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заглавната част е не дос та тъч но из пол зва но, а ка те го ри и те са из лиш но стру па ни 
в ля ва та ко ло на. 

 Изклю чи тел но не е фек тив но е из пол зва но прос тран ство то на първа 
стра ни ца. На ви га ци он на та ко ло на е прет ру па на с лин ко ве, а там, къ де то тряб ва 
да е раз по ло же но съ дър жа ни е то, има са мо един ра бо тещ бу тон към стра ни ца та 
на ЕК и два не ра бо те щи – към Тех ни чес ка по мощ и към Стра те ги чес ка ре фе рен-
тна рам ка.46 

 Тя ло то на на чал ната стра ни ца е поч ти праз но и не пред став ля ва ис тин-
ски вход към елек тро нен пор тал. Лип сват лин ко ве и ка ре та с ин фор ма ция, ко и-
то да во дят към стра ни ци с под роб на ин фор ма ция за сай та, и то въп ре ки всич ки 
опи са ни по-го ре де фи ци ти във връз ка със съ дър жа ни е то на пуб лич ния мо дул 
на ИСУН (сек ция “За нас”, сек ция “По мощ”, сек ция “Обрат на връз ка с пот ре би те-
ли те” и др.). 

 В сай то ве те, ко и то са фрон тенд47 на ин фор ма ци он ни ус лу ги с ба зи дан-
ни, най-ефек тив ни ят и бърз ме тод за на ви га ция по от дел ни те стра ни ци от сай-
та е наличи е то на въз мож ност за осъ щес твя ва не на тър се не в съ дър жа ни е то 
на до ку мен ти те чрез фор ма за тър се не. Око ло 1/2 от пот ре би те ли те на та ки ва 
сай то ве не пол зват на ви га ция, а се на соч ват ди рек тно към фор ма та за тър се не. 
За то ва от из клю чи тел на важ ност е тър се нето да е лес но дос тъп но още от пър-
ва та стра ни ца, на ко я то по па дат пот ре би те ли те (обик но ве но то ва е на чал на та 
стра ни ца), как то и да е мак си мал но улес не но и ефек тив но. 

 Фор ма та за раз ши ре но тър се не на пуб лич ния мо дул на ИСУН е раз по ло-
же на на на чал на та стра ни ца над ля ва та на ви га ци он на ко ло на. Избра но то мяс то 
не е под хо дя що. То не улес ня ва пот ре би те ля. Си ту и ра не то на фор ма та за тър-
се не не пос ред стве но над прет ру па на та на ви га ци он на ко ло на и ней на та ви зу-
а ли за ция не под чер та ват ос нов но то зна че ние, което следва да има фор ма та за 
тър се не в по до бен ин фор ма ци о нен сайт. 

 Са ма та фор ма за тър се не не е дос та тъч но оп ти ми зи ра на:

•	 Фор ма та не съ дър жа най-чес то тър се ни фра зи и клю чо ви ду ми, вър ху 
ко и то да мо же да се клик не, за да се спес ти вре ме на пот ре би те ля.

•	 Тър се не то във вре мето е въз мож но са мо по го ди ни. Не въз мож но е тър-
се не с точ ност до ме сец48.

•	 Тър се не то по бе не фи ци ен ти, пар тньо ри и из пъл ни те ли съ що не улес ня-
ва пот ре би те ли те. На ли це са па да щи ме ню та, съ дър жа щи ог ром ни спи-

46 Бутоните са неработещи и към 19 май 2011 г. 
47 “Фронтенд” е термин, описващ тази част от уебразработката, която е видима за крайния потребител. Това е 
дизайнът на уебсайта или приложението.
48 Проектите са с начална и крайна дата. Търсенето от определена дата до друга дата е невъзможно.
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съ ци с на и ме но ва ни я та на ор га ни за ции и фир ми, под ре де ни по аз бу чен 
ред. То ва зат руд ня ва пот ре би те ля, осо бе но ако тряб ва да тър си на и ме-
но ва ние на ор га ни за ция или фир ма от сре да та на спи съ ци те. На ло жи-
тел на е про мя на в па да щи те ме ню та и ор га ни зи ра не то им по друг под-
хо дящ на чин. Про мя на та ще ста ва все по-не об хо дима, за що то броят на 
бе не фи ци ен ти те, пар тньорите и из пъл ни те ли те ще ста ва още по-го лям с 
раз ви ти е то на прог ра ми те. 

•	 Тър се не то не мо же да се из вър ша спо ред раз ме ра на фи нан си ра не на 
про ек ти те – нап ри мер фил три ра не на про ек ти до оп ре де ле на или над 
оп ре де ле на стой ност. 

 Инфор ма ци я та е пред ста вена ос нов но чрез из пол зва не то на таб ли ци. 
Лип са та на ана ли тич ни (по яс ни тел ни) тек сто ве зат руд ня ва раз би ра не то на дан-
ни те. 

 Ви зу а ли за ци я та на оп ре де ле ни дан ни е ор га ни зи ра на по на чин, кой то 
по каз ва как то же ла на та ин фор ма ция, та ка и из лиш ни дру ги дан ни от таб ли ци те. 
При чи на за то ва е, че ин фор ма ци я та в сай та е струк ту ри ра на по ад ми нис тра тив-
но-бю рок ра ти чен на чин, а не спо ред пред по чи та ни е то и удоб ство то на пот ре-
би те ли те. Пуб лич ни ят мо дул пред ста вя ин фор ма ция, ко я то ка то фор ма и съ дър-
жа ние е на лич на в ИСУН за нуж ди те на дър жав на та ад ми нис тра ция в про це са 
на уп рав ле ние на про ек ти те. Прос то то “раз кри ва не” на оп ре де лен обем от та зи 
ин фор ма ция пред пуб ли ка та без по ла га не то на се ри оз ни до пъл ни тел ни уси лия 
за ней но то ра зяс ня ва не не предпо ла га съз да ва не то на про дукт, кой то да се из-
пол зва лес но от пот ре би те ли те. 

 Сай тът не да ва въз мож ност на пот ре би те ля да раз бе ре коя е пос лед но 
про ме ня на та ин фор ма ция (RSS або на мент). То ва е съ щес тве на сла бост на пуб-
лич ния мо дул, кой то след ва да пре дос тавя ак ту ал на ин фор ма ция за ди на мич-
ния про цес, свър зан с уп рав ле ни е то на ев ро пей ски те сред ства. Не въз мож но е 
осъ щес твя ва не то на граж дан ски кон трол вър ху из пъл не ни е то на за дъл же ни я та 
от стра на на длъж нос тни те ли ца, по пъл ва щи ин фор ма ци я та, чрез прос ле дя ва не 
на пос лед на та пуб ли ку ва на ин фор ма ция. 

 През пос лед ни те го ди ни при из ра бот ва не то на ин фор ма ци он ни сай то ве 
с ба зи дан ни за нуж ди те на ши ро кия кръг от пот ре би те ли ка то под ход чес то се 
из пол зва пред ста вя не то на ста тис ти чес ка ин фор ма ция вър ху ге ог рафска (кар-
тна) осно ва - data mapping. То зи под ход поз во ля ва по-раз би ра е мо то пред ста-
вя не на дан ни те и тях но то прак ти чес ко из пол зва не за нуж ди те на пот ре би те ля. 
Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН поч ти не из пол зва то зи съв ре ме нен под ход за ин-
тег ри ра но пред ста вя не на ин фор ма цията. През май 2011 г. на сай та са на лич ни 
он лайн ге ог раф ски карти на шестте ра йо на за пла ни ра не, ад ми нис тра тив ни те 
об лас ти, вклю че ни в съ от вет ния ра йон за пла ни ра не, и об щи ни те, от ко и то са 
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със та ве ни ад ми нис тра тив ни те об лас ти. 

 Дос тъп на е и обоб ще на ста тис ти чес ка ин фор ма ция на ни во от де лен ра-
йон за пла ни ра не (об що до го во ри, об ща стой ност, об що бе не фи ци ен ти) как то за 
из пъл не ни е то на всич ки прог ра ми, та ка и за из пъл не ни е то на от дел на прог ра-
ма. Та ка ва ин фор ма ция е на лич на и на ни во ад ми нис тра тив на об ласт и об щи на. 
Финан со вата ин фор ма ция оба че е пред ста ве на са мо в таб ли чен вид, без да е 
свър за на със съ от вет на та кар тна ос но ва. 

 Дос тъп до ин фор ма ци я та на ли ца с ув реж да ния

 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН не пре дос та вя спе ци ал ни улес не ния за хо-
ра с ув реж да ния. Три са най-важ ни те гру пи пот ре би те ли с ув реж да ния, с ко и-
то сай тът тряб ва да бъ де съ об ра зен – нез ря щи, хо ра с ув ре де но зре ние, хо ра 
с дви га тел ни проб ле ми49. Изис ква не то за съобра зя ва не на пуб лич ния мо дул с 
нуж ди те на хо ра та с ув реж да ния про из ти ча как то от до ку мен ти на ЕС, та ка и от 
Кон вен ци я та на ООН за пра ва та на хо ра та с ув реж да ния, под пи са на от Бъл га рия 
на 27.09.2007 г. Кон вен ци я та изис ква от дър жа ви те да иден ти фи ци рат и пре мах-
нат преч ки те и да оси гу рят дос тъп на хо ра та с ув реж да ния, вклю чи тел но и до 
ин фор ма ци он ни и ко му ни каци он ни тех но ло гии. Съг лас но Кон вен ци я та “Стра-
ни те след ва да по доб ря ват дос тъ па до ин фор ма ция чрез пре дос та вя не то на ин-
фор ма ция от ин те рес за об щес тво то в дос тъ пен фор мат и тех ни чес ки сред ства, 
улес ня вай ки упот ре ба та на Брайл, ези ка на жес то ве те и дру ги форми на ко му ни-
ка ция, ка то се на сър ча ват ме ди и те и ин тер нет дос тав чи ци те да нап ра вят он лайн 
ин фор ма ци я та в дос тъп на фор ма”. 

 Open Data

 През пос лед ни те го ди ни Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) от де ля все по-го-
ля мо вни ма ние на из пол зва не то на ин фор ма ци он ните тех но ло гии и осо бе но 
на проз рач нос тта, от во ре нос тта и дос тъп нос тта на дан ни те50. Кон ку рен ци я та 
с аме ри кан ския и ази ат ския па зар во ди до раз би ра не то, че един ни ят па зар на 
Европ пей ския съ юз (ЕС) се нуж дае от ра ди кал но ак ту а ли зи ра не за въ веж да не то 
му в ера та на интер нет, ка то се пре мах нат преч ки те за дос тъп до съ дър жа ние51.

49  Незря щи те хо ра се улес ня ват с из пол зва не то на гла со ви бра у зъ ри и брай ло ви дис плеи. Хо ра та с ув ре де но зре ние 
се под по ма гат със соф ту ер ни уве ли чи тел ни ин стру мен ти. Во де щи те стан дар ти, ко и то тряб ва да се въ ве дат с 
ог лед улес ня ва не то на хо ра та с ув реж да ния, се съдър жат в Web Content Accessibility Guidelines.
50 Прог ра ма та в об лас тта на циф ро ви те тех но ло гии за Евро па (Digital Agenda) е пър ва та под роб на стра те гия 
за най-пъл но из пол зва не на по тен ци а ла на ин фор ма ци он ни те и ко му ни ка ци он ните тех но ло гии в ЕС. Тя нас ле ди 
Рам ко ва та прог ра ма i2010. Digital Agenda дек ла ри ра след ни те при о ри те ти: ди на ми чен циф ров еди нен па зар, опе-
ра тив на съв мес ти мост и стан дар ти, до ве рие и си гур ност, ви со кос ко рос тен и свръх ви со кос ко рос тен дос тъп до 
ин тер нет, на уч ни из след ва ния и ино ва ции, по ви ша ва не на гра мот нос тта от нос но циф ро ви те тех но ло гии, на 
уме ни я та за тях но то из пол зва не и на при об ща ва не то към циф ро во то об щес тво. 
51 Док три на та Оpen Data (от во ре ни ба за дан ни) на би ра все по ве че при вър же ни ци, и то не са мо в сре ди те на НПО 
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 Иде я та за Open Data (от во ре ни ба за дан ни) на ми ра по ли ти чес ка та си 
про ек ция в иде я та за Open Government” (от во ре но то уп рав ле ние). Спо ред съв-
ре мен на та док три на за от во ре но то уп рав ле ние, ця ла та дей ност на пра ви тел-
ство то и на дър жав на та ад ми нис тра ция тряб ва да бъ де от во ре на на всич ки ни ва 
за пуб ли чен мо ни то ринг и оцен ка52. Инфор ма ци ята, съ дър жа ща се в пра ви тел-
стве ни те ба зи дан ни, след ва да ста не пуб лич на чрез спо де ля не то й в интер нет. 
Та ка пуб лич ни те ус лу ги ще ста нат на ис ти на вид ни и все ки граж да нин ще има 
въз мож ност за из бор на съ от вет на ус лу га и за осъ щес твя ва не на ис тин ски граж-
дан ски кон трол. То ва е и пъ тят за въ веж да не на по ве че от го вор ност в уп рав-
ле ни е то. Въвеж да не то на ин тер нет тех но ло ги и те в дър жав но то уп рав ле ние ще 
на ма ли пуб лич ни те раз хо ди и ще ги нап ра ви по-ефек тив ни53. 

 Ико но ми чес ки те и по ли ти чес ки те пос лед ствия от въ веж да не то на док-
три на та за от во ре но то уп рав ле ние след ва да са обект на са мос то я те лен ана лиз, 
но при всич ки слу чаи те ще бъ дат ог ром ни и раз но по соч ни за от дел ни те дър жа-
ви.

 В нас то я що то из след ва не ще се ог ра ни чим са мо до ня кои кон ста та ции 
за то ва до кол ко пуб лич ни ят мо дул на ИСУН съ от вет ства на ня кои от ос нов ни
те стан дар ти, свър за ни с от во ре ни те ба за дан ни и от во ре но то уп рав ле ние. 
Те зи стандар ти изис кват:

 Преч ки те за дос тъп до съ дър жа ние да бъ дат пре мах на ти. Инфор ма ци я-
та да е пуб лич но дос тъп на и за нея да не се дъл жи зап ла ща не. Пуб лич ни те ор га-
ни да са за дъл же ни да оси гу ря ват дос тъп до ре сур си те от дан ни за тран сгра нич-
ни при ло же ния и ус лу ги, ко е то най-мал кото оз на ча ва на ли чи е то на под хо дя щи 
ези ко ви вер сии и стан дар ти за ция при ек спор та на съ дър жа ни е то. 

 Да се съз да де дей стви тел на опе ра тив на съв мес ти мост меж ду про дук ти-

ак ти вис ти те и бло гъ ри те. Най-об що тя мо же да се син те зи ра по след ния на чин: “Дан ни те при над ле жат на чо-
ве чес тво то”... “Вър ху фак ти не мо гат да бъ дат уч ре дя ва ни ав тор ски пра ва”... ”Ти пич ни при ме ри са ге но ми те, дан-
ни те за ор га низ мите, ме ди цин ска та на у ка, дан ни те за окол на та сре да. Ако за да де но про уч ва не са из пол зва ни 
пуб лич ни сред ства, то дан ни те, по лу че ни от не го, тряб ва да са сво бод но дос тъп ни за всич ки. С пъл на си ла то ва 
ва жи за дан ни те, съз да де ни от пуб лич ни ин сти ту ции – на ци онал ни или ев ро пей ски”. 
52 През фев ру а ри 2010 г. Дей вид Ка ме рън, то га ва ли дер на бри тан ски те кон сер ва то ри, а се га ми нис тър-пред се да-
тел на Ве ли коб ри та ния, из на ся пре зен та ция пред TED – най-вли я тел на та в све то вен ма щаб неп ра ви тел стве на 
ор га ни за ция в об лас тта на ин фор ма ци он ни те тех но ло гии и раз прос тра не ни е то на ино ва тив ни идеи. Пре зен та-
ци я та е прог рам на по своя ха рак тер: спо ред Ка ме рън пред стои но ва ера в дър жав но то уп рав ле ние, “чи и то ре зул-
та ти ще са по-доб ри те ус лу ги и по я ва та на нов вид дър жав нос т”. Огром ната про мя на ще про из те че най-об що от 
три не ща и три те вслед ствие от въ веж да не то на но ви те ин фор ма ци он ни тех но ло гии и ин тер нет в дър жав но-
то уп рав ле ние – проз рач ност, из бор и от го вор ност. (http://www.ted.com/talks/david_cameron.html). 
53 “Най-доб ри ят на чин да на ка ра те ня ко го да на ма ли сво я та смет ка за елек три чес тво е да му по ка же те не го ви те 
соб стве ни раз хо ди, раз хо ди те на не го ви те съ се ди и след то ва да му по ка же те кол ко хар чи енер гий но съз на те лен 
съ сед. То зи вид по ве ден чес ка ико но ми ка мо же да пре об ра зи по ве де ни е то на хо ра та, как то тор мо зът от пра ви-
тел ство то ня ма да ус пе е” – Дей вид Ка ме рън, http://www.ted.com/talks/david_cameron.html.
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те и ус лу ги те на ин фор ма ци он ни те тех но ло гии. Експор тът на дан ни да се осъ-
щес твява в от во ре ни фор ма ти (за ко и то не се дъл жи зап ла ща не) – то ва ще по-
мог не ин фор ма ци я та да се ин тег ри ра и из пол зва от вън шни за пра ви тел ство то 
цен тро ве за ин фор ма ци он ни ус лу ги, нап ри мер съз да де ни от неп ра ви тел стве-
ния сек тор. 

 Срав не ни е то на ИСУН с те зи стандар ти во ди до след ни те кон ста та ции: 

•	 Лип сва пуб лич но опо вес те на по ли ти ка по от но ше ние на съ дър жа ни е то 
на сай та - пуб лич ни ят мо дул на ИСУН за се га не съ дър жа ин фор ма ция 
от нос но пра во то на из пол зва не на пуб ли ку ва ни те дан ни и ус ло ви я та за 
то ва54. 

•	 Експор тът на дан ни от ос нов ни те таб ли ци на пуб лич ния мо дул е въз мо-
жен са мо към Excel, ко е то пред по ла га, че потре би те ли те тряб ва да са 
зап ла тили на Microsoft за за куп ва не то на Microsoft Office. След ва да се 
от бе ле жи оба че, че руб ри ка та “Справ ки” на пуб лич ния мо дул на ИСУН 
съ дър жа два от во ре ни фор ма та за ек спорт на дан ни и ма шин на об ра-
бот ка – XML и CSV. 

•	 Избра ни те фор ма ти за таб ли ци те и гра фи ки те не са под хо дя щи за ек-
спорт и вмък ва не в дру ги пуб ли ка ции (нап ри мер за тях но то от пе чат ва-
не и раз прос тра не ние от тре то ли це). В таки ва слу чаи се на ла га тях на та 
до пъл ни тел на об ра бот ка от пот ре би те ли те. 

•	 Пуб лич ни ят мо дул е дос тъ пен са мо на бъл гар ски език. Лип са та на вер-
сия на ан глий ски език ог ра ни ча ва въз мож нос тта от из пол зва не то на 
дан ни те в тран сгра нич ни при ло же ния и за пре дос та вя не на ус лу ги на 
ли ца, ко и то не пол зват бъл гар ски език. 

54 За срав не ние: сайт на Ми нис тер ството на от бра на та – “Ми нис тер ство на отбрана та на Ре пуб ли ка Бъл га рия 
© 2011. Инфор ма ци я та в то зи сайт е пуб лич на и мо же да бъ де ко пи ра на и раз прос тра ня ва на сво бод но, ка то из-
рич но се упо ме не из точ никът. Не о то ри зи ра ни те опи ти за до ба вя не или под мя на на ин фор ма ция са стро го заб ра-
не ни. Во ди се ста тис ти ка за всич ки по се ще ния.” http://www.md.government.bg/bg/. сайт на ЦРУ – “Unless a copyright 
is indicated, information on the Central Intelligence Agency Web site is in the public domain and may be reproduced, published 
or otherwise used without the Central Intelligence Agency's permission. We request only that the Central Intelligence Agency be 
cited as the source of the information and that any photo credits or bylines be similarly credited to the photographer or author 
or Central Intelligence Agency, as appropriate. If a copyright is indicated on a photo, graphic, or any other material, permission 
to copy these materials must be obtained from the original source. This copyright notice does not pertain to information at Web 
sites other than the Central Intelligence Agency Web site.” - https://www.cia.gov/about-cia/site-policies/index.html#copy.  
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 Основ ни из во ди

 Ана ли зът на съ дър жа ни е то и ди зай на на пуб лич ния мо дул на ИСУН да ва 
въз мож ност да се фор му ли рат след ни те ос нов ни из во ди за зна че ни е то на ИСУН 
в сис те ма та за пре дос та вя не на пуб лич на ин формация за уп рав ле ни е то на сред-
ства от Евро пей ския съ юз (ЕС): 

	Със стар ти ра не то на мо ду ла за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция 
на ИСУН Бъл га рия на пъл но пок ри ва изис ква ни я та от нос но съ дър жа ни-
е то на ми ни мал ния общ стан дарт на ЕК за пуб ли ку ва не на ин фор ма ция 
за бе не фи ци ен ти те по ев ро пей ски те фон до ве. Пуб лич ни ят мо дул да ва 
ин фор ма ция и на ни во кон кре тен про ект, вклю чи тел но и за ре ал но из-
пла те ни те сред ства по не го. 

	Пре дос та вя се ши рок кръг до пъл ни тел на съ щес тве на ин фор ма ция за уп-
рав ле ни е то на ев ро пей ски те сред ства в срав не ние със съ щес тву ва ща та 
до въ веж да не то на мо дула ин фор ма ция за уп рав ле ние на сред ства та от 
ЕС. С то ва се из пъл ня ват пре по ръ ки те на Евро пей ския пар ла мент (ЕП), 
съ дър жа щи се в не го ва та Ре зо лю ция за проз рач нос тта на ре ги о нал на та 
по ли ти ка и ней но то финан си ра не от 15 юни 2010 г. 

	Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН не ре ша ва проб ле ма, свър зан с прак ти чес-
ка та пол за за бъл гар ски те граж да ни от пуб ли ку ва не то на дан ни те. То-
ва е проб лем не са мо за Бъл га рия, но и за мно го от стра ни - член ки на 
ЕС, как то ста на яс но от изслед ва не то, ци ти ра но по-го ре. Спо ред то ва 
из след ва не за из пъл не ни е то на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач-
ност (ЕИП) от дър жа ви те-член ки “пре дос та вя на та ин фор ма ция мо же да 
ста не по лез на за граж да ни те на ЕС са мо ако се по добрят съ дър жа ни е то 
на дан ни те и начинът на тях но то пред ста вя не”. Спо ред Ре зо лю ци я та на 
Евро пей ския пар ла мент (ЕП) “дан ни те след ва да ста нат из пол зва е ми и да 
га ран ти рат въ веж да не то на ис тин ска проз рач нос т”.

Мо ду лът на ИСУН за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция има ре ди-
ца де фи ци ти как то по отно ше ние на съ дър жа ни е то на дан ни те, та ка и 
свър за ни с тях но то пред ста вя не. То ва зат руд ня ва из пол зва не то на мо ду-
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ла ка то ин стру мент за граж дан ски кон трол в про це са на уп рав ле ние на 
ев ро пей ски те сред ства.55

	Ре а ли за ци я та на пуб лич ния мо дул на ИСУН е все още далеч от при ла га-
не то на во де щи те меж ду на род ни стан дар ти, свър за ни с т. нар. “от во ре ни 
ба за дан ни”. Интег ри ра не то на ин фор ма ци я та и из пол зва не то й от вън-
шни за ад ми нис тра ци я та цен тро ве за ин фор ма ци он ни ус лу ги е зат руд-
не но. То ва, как то и об сто я тел ство то, че не е на ли це дву е зич на вер сия на 
мо ду ла, ще ог ра ни чи въз мож нос тта от из пол зва не то на дан ни те в тран-
сгра нич ни при ло же ния, вклю чи тел но и та ки ва за нуж ди те на ЕК. 

55 "Не знам дру га дър жа ва член ка, къ де то да е пра ве но по доб но уп раж не ние. Пос та рах ме се да из ва дим на по каз всич-
ко, ко е то мо же. Мо же да се ка же, че от во рих ме ши ро ко про зор ци те", ко мен ти ра ми нис тъ рът по ев ро фон до ве те 
То мис лав Дончев. Той ка за, че е има ло ко мен та ри, че с та зи стъп ка мо же да от во ри ку ти я та на Пан до ра, но смя та, 
че е пос тъ пил пра вил но. "За що то ед но е да пра вим зак ли на ния за пуб лич ност, а дру го е да има ре ал но дей стващ 
ин стру мент", ка за ми нис тър Дон чев.  http://www.dnevnik.bg/evropa/2010/10/26/982408_3301_evroproekta_veche_sa_
publichni_v_internet/.  Три ме се ца след от ва ря не то на “ку ти я та на Пан до ра” ня ма скандали, про из текли от пуб ли-
ку ва на в ИСУН ин фор ма ция. Мо ду лът про дъл жа ва да е не поз нат за ши ро кия кръг граж да ни, вклю чи тел но и за мно го 
от жур на лис ти те. Лип са та на осо бен ин те рес към пуб ли ку ваните в ИСУН дан ни се дъл жи пре ди всич ко на де фи ци-
та в съ дър жа ни е то на са ма та пуб лич на ин фор ма ция. В пуб лич ния мо дул не се пуб ли ку ва от чет за из пъл не на та 
дей ност по кон кре тен про ект. Пот ре би те лят не мо же да раз бе ре как ва е ре ал но из вър ше на та ра бо та и как ви 
са кон крет ни те ре зул та ти, пос тиг на ти с ре а ли за ци я та на оп ре де лен про ект, и да ги срав ни с па ра мет ри те, 
за ло же ни в кон крет но то про ек тно пред ло же ние. То ва, ко е то пол зва те лят на ИСУН мо же един стве но да раз бе ре, е 
кол ко сред ства са вло же ни в ре а ли за ци я та на про ек та. 
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 5. ПРЕ ПО Ръ КИ зА ПО ДОБ Ря ВА НЕ НА СИС ТЕ мА ТА зА ПРЕ ДОС ТА Вя НЕ 
НА ПУБ ЛИч НА ИН фОР мА цИя зА УП РАВ ЛЕ НИЕ НА СРЕД СТВА ТА ОТ ЕВРО
ПЕЙ СКИя Съ юз (ЕС) В БъЛ гА РИя

 На 6 ок том ври 2010 г. в рам ки те на про ект “Граж дан ски мо ни то ринг вър-
ху при ла га ни те от пра ви тел ство то ин стру мен ти за уп рав ле ние на сред ства от 
струк тур ни те фон до ве на ЕС” се про ве де фо кус-гру па в Ми нис тер ския съвет 
(МС) на РБъл га рия. Цел та на фо кус-гру па та бе да се да дат пред ло же ния за по доб-
ря ва не на съ дър жа ни е то, ди зай на и на ви га ци я та на пуб лич ния мо дул на ИСУН 
пре ди не го во то офи ци ал но стар ти ра не. Обоб ще ни те пред ло же ния на пред ста-
ви те ли те на граж дан ско то об щес тво бя ха пред ста ве ни на дирек ция “Управ ле-
ние на сред ства та от ЕС” при МС на РБъл га рия за ста но ви ще и ко мен тар (При ло-
же ние 4). 

 Пред ста ви те ли на дирек ция “Управ ле ние на сред ства та от ЕС” де мон-
стрира ха пред учас тни ци те във фо кус-гру па та – пред ста ви те ли на НПО, жур на-
лис ти и бло гъ ри, де мо вер сия на мо ду ла за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма-
ция на ИСУН (При ло же ние 3). 

 Ре зул та ти те от фо кус-гру па та, до пъл ни тел но пос тъ пи ли те пис ме ни 
пред ло же ния от НПО, жур на лис ти и бло гъ ри, ста но вище то и ко мен та ри те на 
дирек ция “Управле ние на сред ства та от ЕС” да ват въз мож ност да се фор му ли рат 
след ни те пред ло же ния за по доб ря ва не на пуб лич ния мо дул на ИСУН и в един 
по-общ план за по доб ря ва не въ об ще на сис те ма та за пре дос та вя не на пуб лич на 
ин фор ма ция за уп рав ле ние на сред ства та от Европей ския съ юз (ЕС) в Бъл га рия: 

•	 Сис те ма та за пре дос та вя не на пуб лич на ин фор ма ция за уп рав ле ние на 
ев ро пей ски те фон до ве в Бъл га рия да оси гу ри ус ло вия за пуб ли ку ва не то 
на ед но мяс то на дан ни за всич ки ев ро пей ски ин стру мен ти, вклю чи тел-
но и за из пъл не ни е то на прог ра ма та за “Раз ви ти е то на сел ски те ра йо ни” 
и прог ра ма та за “Ри бар ство и ак ва кул ту ри”.

•	 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН да да ва яс на ин фор ма ция за из пъл не ни е то 
на го диш ни те бюдже ти на опе ра тив ни те прог ра ми.

•	 На www.eufunds.bg да се пре дос та вя ин фор ма ция за внос ките на Бъл га-
рия в Евро пей ския съ юз по го ди ни, пла ни ра ни те бюд же ти на от дел ни те 
опе ра тив ни прог ра ми и ре ал но от пусна то то на ци о нал но съ фи нан си ра-
не. 

•	 Пуб лич ни ят мо дул на ИСУН да да ва ин фор ма ция в мак си мал но пъ лен 
обем за изпъл ни те ли те по съ от вет ни те до го во ри. Пуб ли ку ва не то на 
ин фор ма ция за пар тньо ри те и из пъл ни те ли те по все ки про ект, как то и 
су ми те, ко и то те по лу ча ват, да ста не за дъл жи тел но. В та зи връз ка да се 
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про ве дат съ от вет ни те раз го во ри с Управ ля ва щи те ор га ни и ако се нала-
га, да се про ме ни нор ма тив на та уред ба, та ка че пре дос та вя не то на ин-
фор ма ция за из пъл ни те ли те и пар тньо ри те да ста не част от за дъл жи тел-
на та ин фор мация, ко я то след ва да се пуб ли ку ва.

•	 Евро пей ска та ко ми сия (ЕК) пред виж да въз мож ност при пре дос та вя не то 
на публич на ин фор ма ция дан ни те за пър во на чал но пред ви де ни те сред-
ства да бъ дат за ме ня ни с дан ни за окон ча тел но пла те ни те сред ства по 
съ от вет на та опе ра ция. Съз да те ли те на пуб лич ния мо дул на ИСУН са се 
въз пол зва ли от та зи въз мож ност и в то зи сми съл не са на ру ши ли изис-
ква ни я та на ми ни мал ния общ стан дарт на Евро пей ска та ко ми сия. 

На ша та пре по ръ ка е при прик лю чи ли те про ек ти да се пре дос та вят дан-
ни как то за до го во ре на та стой ност на про ек та, та ка и ин фор ма ция за 
стой нос тта на съ от вет ния про ект (ве ри фи ци ра ни те и дей стви телно из-
пла те ни сред ства). В бъл гар ския кон тек ст пре дос та вя не то на така ва ин-
фор ма ция е от съ щес тве но зна че ние. Та зи пре по ръ ка е и в ду ха на изис-
ква ни я та на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП). 

•	 Съ дър жа ни е то на пуб лич ния мо дул на ИСУН да се до пъл ни с мак си ма лен 
брой разбира е ми ана ли тич ни тек сто ве за ус во я ва не то на ев ро фон до ве-
те, ко и то да под по ма гат раз би ра не то на дан ни те, пред ста ве ни в гра фи-
ки те и таб ли ци те. По-ши ро ко да се из пол зва под хо дът за пред ста вя не то 
на ста тис ти чес ка ин фор ма ция вър ху ге ог раф ска (кар тна) ос но ва – при-
ла га не то на под хо да data mapping и съз да ва не то на ди ги тал ни карти със 
ста тис ти чес ка ин фор ма ция. То ва ще поз во ли по-раз би ра е мото пред ста-
вя не на дан ни те и ще улес ни тях но то прак ти чес ко из пол зва не за нуж ди-
те на пот ре би те ли те. 

•	 Да се създаде реч ник на из пол зва ни те тер ми ни, кой то да обяс ня ва дос-
тъп но и крат ко из пол зва на та в сай та спе ци фич на тер ми но ло гия. 

•	 Да се съз да де сек ция “По мощ” или HELP тек сто ве, към които пот ре би те-
лят да мо же да се об ръ ща при не обходи мост. 

•	 Пуб лич ни ят мо дул да пре доста вя ин фор ма ция и за не ус во е ни те сред-
ства по прог ра ми те и тях но то до пъл ни телно пре раз пре де ле ние и ус во-
я ва не. 

•	 Пуб лич ни ят мо дул да пре дос та вя ин фор ма ция, съ дър жа ща от чет от нос-
но из пъл не ни е то на за ло же ни те по про ек ти те ин ди ка то ри, т.е. от чи та-
не то на из пъл нени е то на от де лен про ект да включ ва пред ста вя не на 
ре ал ни те ко ли чес тве ни и ка чес тве ни ин ди ка то ри, пос тиг на ти при из-
пъл не ни е то. В мо мен та сис те ма та пра ви дос тъп ни са мо ин ди ка то ри те, 
за ло же ни на ета па на одоб ря ва не на про екта. 
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•	 Да се пре дос та вят ана ли тич ни данни за то ва до кол ко чрез из пъл не ни е то 
на про ек ти те през съ от вет на го ди на се пости гат за ло же ни те ин ди ка то-
ри в опе ра тив ни те прог рами. Про фи лът на опе ра тив на та прог ра ма (ОП) 
да пре дос та вя аг ре ги ра ни дан ни за из пъл не ни е то на ин ди ка то ри те. Та зи 
връз ка мо же да се нап ра ви чрез го дишните док ла ди за из пъл не ни е то 
на опе ра тив ни те прог ра ми, ко и то пред ста вя ме пред Евро пей ска та ко-
ми сия (ЕК). Да се оси гу ри пуб лич ност на го диш ни те док ла ди по член 67, 
па раг раф 1 от Рег ла мент 1083/2006, чрез изграж да не на връз ка от раз-
де ла “Про фил на ОП” към сай та www.eufunds.bg, къ де то да се пуб ли ку ват 
док ла ди те. Пла но ве те за ко му ни ка ция по от дел ни те опе ра тив ни прог ра-
ми (ОП) съ що да са дос тъп ни чрез преп рат ка от про фи ла на прог ра ми те 
към сай та www.eufunds.bg.

•	 Да се изяс ни кон цеп ту ал но как пуб лич ни ят мо дул мо же да ста не част 
от съ щес тву ва ща та сис те ма за мо ни то ринг на из пъл не ние на про ек ти-
те – не ред нос ти – об рат на връз ка – сайт www.eufunds.bg – Цен трал но 
ко ор ди на ци он но зве но – Управ ля ва щи ор га ни. Пуб лич ни ят мо дул да 
има ре ал но ра бо те ща сис те ма за об рат на връз ка от нос но пред при е ти те 
дей ствия по сиг на ли на пот ре би те ли те за не ред нос ти и пред при е ти те 
мер ки при кон ста ти ра не на не ред нос ти. Как то сиг на ли те, та ка и об рат-
на та връз ка да бъ дат ви ди ми за всич ки пот ре би те ли – то ва ще нап ра ви 
сис те ма та ат рак тив на и ще про во ки ра тър се не и ин те рес към нея. Та ка ва 
доб ра сис те ма за об рат на връз ка бе из гра де на в рам ки те на опе ра тив на 
прог ра ма (ОП) “Админис тра ти вен ка па ци тет”. Този до бър опит след ва да 
се при ло жи и тук. 

•	 Пър ва стра ни ца на пуб лич ния мо дул да се пре вър не в ис тин ски вход към 
елек тро нен пор тал. Сай тът тряб ва да при до бие по не ми ни мал на ви зу ал-
на иден тич ност – ло го, шрифт, цве то ва схе ма. Тук е място то на лин ко ве те 
и ка ре тата с ин фор ма ция, ко и то да от веж дат към стра ни ци с под роб на 
ин фор ма ция за сай та. Тук е и мяс то то да се по зи ци о ни ра и ви зу а ли зи ра 
фор ма та за тър се не – тя тряб ва да е с мно го ви со ка сте пен на при о ри-
тет ност, за що то ста ва въп рос за инфор ма ци о нен сайт с ба за дан ни. Сис-
те ма та да да ва въз мож ност и за пре дос та вя не на справ ки по ка те го рии 
про ек ти – напр. ин вес ти ци он ни про ек ти, ме ки мер ки, тех ни чес ка по мощ 
и по раз мер на фи нан си ра не то.

•	 Фор ма та за тър се не да се оп ти ми зи ра в съ от вет ствие с препо ръ ки те, да-
де ни в нас то я щия доклад. До бър при мер в то ва от но ше ние е Се вер на 
Ирлан дия - http://successes.eugrants.org/. 

•	 Да се раз вие по ле то „Ста тус на про ек та”. Сай тът да обяс ня ва зна че ни е-
то на все ки един от из бро е ни те ста ту си, как то и да да ва ин фор ма ция за 
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при чи ни те, по ра ди ко и то да ден про ект е с оп ре де лен ста тус. Чрез по ле-
то “Ста тус на про ек та” да мо же да се сле ди ко га бене фи ци ен ти те по да ват 
от чет, ко га им ве ри фи ци рат раз хо ди те и ко га по лу ча ват пла ща ния, т.е. 
как то е на пи са но, ИСУН да мо же да се из пол зва за он лайн справ ки по 
дви же ни е то на до ку мен та ци я та по про ек та на вся ка ед на стъп ка - нап-
ри мер при по да ден меж ди нен от чет пуб лич ни ят мо дул на ИСУН да каз ва 
къ де се на ми ра от че тът в мо мен та. Всич ко то ва мо же да ста не въз мож но, 
ако за поч не да фун кци о ни ра мо ду лът “Елек тронни ус лу ги за бе не фи ци-
ен ти те”. 

•	 Да се съз да дат въз мож нос ти пуб лич ни ят мо дул на ИСУН да пре дос та вя 
спе ци ал ни улес не ния за хо ра та с ув реж да ния - нап ри мер чрез из пол зва-
не то на гла со ви браузъ ри, брайлови дис плеи и дру ги. 

•	 Да се по доб рят въз мож нос ти те за ин тег ри ра не на пуб лична та ин фор ма-
ция и из пол зва не то й от вън шни за ад ми нис тра ци я та ли ца чрез:

	пуб лич но опо вес тя ва не на по ли ти ка та по от но ше ние съ дър жа-
ни е то на сай та – пра во то на из пол зва не на пуб лич ни те дан ни и 
ус ло ви я та за то ва; 

	раз ши ря ва не на въз мож нос ти те за ек спорт в от во ре ни фор ма ти, 
ко и то да поз во ля ват ма шин на об ра бот ка на дан ни те от вто рич ни 
и вън шни ин фор ма ци он ни ус лу ги – XML, RSS, ODT, ODC;

	съз да ва не на дву е зич на вер сия на сай та (ос вен на бъл гар ски и на 
ан глий ски език).

•	 Да се ор га ни зи ра пос то ян на ини ци а ти ва за по доб ря ва не на ди зай на и 
пол зва е мос тта на стра ни ци те на сай та - ди зайн на таб ли ци те, до ба вя не 
на по мощ и обяс не ния за ко ло ни те в таб ли ци те, ди зайн на фор ми те за 
тър се не, кои да са стой ностите по под раз би ра не във фор ми те за тър-
се не. Та зи ини ци а ти ва ни ко га не би ва да спи ра, за що то ви на ги ще има 
прос тран ство за по доб рение на пуб лич на та част на сайта. 

•	 Да се пред ви дят сред ства и да се про ве де обу че ние на пот ре би те ли те 
(раз лич ни за ин те ре со ва ни гру пи ) за из пол зва не на пуб лич ния мо дул, 
нап ри мер чрез ОП “Тех ни чес ка по мощ”. По доб но обу че ние мо же да бъ де 
ор га ни зи ра но и про ве де но, ка то се из пол зват два де сет и осем те ин фор-
ма ци он ни центъра. Те се из граж дат в мо мен та в Бъл га рия, ка то тях на-
та ос нов на цел е да свър жат Евро пей ския съ юз и не го ви те граж да ни на 
мес тно ни во. 

•	 Ка то тех ни чес ко из пъл не ние (фор ма ти, соф ту ер на съв мес ти мост и дру-
ги) и ус ло вия за пол зва не пуб лич ни ят мо дул да да ва въз мож ност за ле-
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сен дос тъп до дан ни те, как то и въз мож ност те да бъ дат изпол зва ни и 
до пъл ни тел но об ра бот ва ни от вън шни за ад ми нис тра ци я та ли ца - нап-
ри мер за ин те ре со ва ни НПО. То ва е в ду ха на кон цеп ци я та за от критoст, 
от во ре ност и дос тъп до ин фор ма ция, съ дър жа ща се в база та дан ни на 
дър жав ни те ор га ни. 

•	 За да се га ран ти рат ак ту алнос тта и дос то вер нос тта на ин фор ма ци я та в 
сис те ма та, е не об хо ди мо сво ев ре мен но въ веж да не на ин фор ма ци я та от 
Управ ля ва щи те ор га ни и Меж дин ни те зве на, как то и уни фи ци ра на сис-
те ма по от но ше ние на въ веж да не на дан ни те. Да се пред ви дят не об хо ди-
ми те кон трол ни механиз ми и уни фи ци ра не на сис те ми те за въ веж да не 
на дан ни те от Управ ля ва щи те ор га ни и Меж дин ните зве на, чрез ко и то 
Ми нис тер ският съ вет (МС) да сле ди до кол ко ре дов но се вкар ва ин фор-
ма ци я та за от дел ни те опе ра тив ни прог ра ми. Без га ран ция за ре гу ляр но-
то въ веж да не на ин фор ма ция и без да са съз да де ни един ни пра ви ла за 
всич ки опе ра тив ни прог ра ми, не мо же да се очак ва, че ИСУН ще из пъл-
нява це ли те, за ко и то е съз да де на. 

•	 Да се га ран ти рат дос то вер нос тта и ак ту ал нос тта на дан ни те, ка то се по-
со чи чия е пер со нал на та от говор ност за тях но то въ веж да не и пуб ли ку-
ва не.
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 Източ ни ци

•	 Рег ла мент (ЕО, ЕВРАТОМ) №1995/2006 г на съве та от 13 де кем ври 2006 
го ди на за из ме не ние на Рег ла мент (ЕО, Евра том) №1605/2002 от нос но 
Фи нан со вия рег ла мент, при ло жим към об щия бюд жет на Евро пей ски те 
об щнос ти 

•	 Рег ла мент №1083/2006 г. от 11 юли 2006 го ди на от нос но оп ре де ля не-
то на об щи раз по ред би за Евро пей ския ре ги о на лен фонд, Евро пей-
ския со ци а лен фонд и Ко хе зи он ния фонд и за от мя на на Рег ла мент (EO) 
№1260/1999

•	 Рег ла мент (ЕО) №1828/2006 г. на ЕК от 8 де кем ври 2006 г. от нос но ре да и 
на чи на на из пъл не ние на Рег ла мент (ЕО) №1083/2006 на съве та за оп ре-
де ля не то на об щи раз по ред би за Евро пей ския фонд за ре ги о нал но раз-
ви тие, Евро пей ския со ци а лен фонд и Ко хе зи он ния фонд и на Рег ла мент 
1080/2006 на Евро пей ския пар ла мент и на съве та от нос но Евро пей ския 
фонд за ре ги о нал но раз ви тие

•	 Рег ла мент (ЕО) №1290/2005 на съве та от 21 юни 2005 го ди на от нос но фи-
нан си ра не то на Обща та сел скос то пан ска по ли ти ка

•	 Рег ла мент (ЕО) №1198/2006 г. от 27 юли 2006 го ди на за Евро пей ския 
фонд за ри бар ство

•	 Ре зо лю ция на Евро пей ския пар ла мент от 15 юни 2010 г. от нос но проз рач-
ност на ре ги о нал на та по ли ти ка и ней но то фи нан си ра не (2009/2232(INI)); 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2010-0201+0+DOC+XML+V0//BG

•	 ПМС №121 от 31 май 2007 г. за оп ре де ля не на ре да за пре дос та вя не на 
без въз мез дна фи нан со ва по мощ по опе ра тив ни те прог ра ми, съ фи нан-
си ра ни от струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС. – Обн. ДВ, 
бр. 45 от 8 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 38 от 11 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 61 
от 8 юли 2008 г., изм. ДВ, бр. 81 от 16 сеп тем ври 2008 г., изм. ДВ, бр. 95 от 
4 но ем ври 2008 г., изм. ДВ, бр. 7 от 27 яну а ри 2009 г., изм. ДВ, бр.16 от 27 
фев ру а ри 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 но ем ври 2009 г., изм. ДВ, бр. 31 от 
23 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 44 от 11 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 90 от 16 но-
ем ври 2010 г.

•	 РМС №965 от 16.12.2005 г. - Пред ста ве на е кон со ли ди ра на вер сия на РМС 
№965 от 2005 г. с всич ки пос лед ва щи из ме не ния и до пъл не ния (РМС 
№747 от 2006 г., РМС №886 от 2007 г. и РМС №113 от 2008 г.)

•	 ПМС №70 от 14.04.2010 г. за ко ор ди на ция при уп рав ле ни е то на сред-
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ства та от Евро пей ския съ юз - Обн., ДВ, бр. 31 от 23.04.2010 г., в си ла от 
23.04.2010 г., доп. бр. 64 от 17.08.2010 г., в си ла от 17.08.2010 г.

•	 ПМС №18 от 04.02.2003 г. за съз да ва не на Съ вет за ко ор ди на ция в бор-
ба та с пра во на ру ше ни я та, за ся га щи фи нан со ви те ин те ре си на Евро пей-
ския съ юз - Обн. ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., изм. бр. 49 от 27.05.2003 г., в 
си ла от 27.05.2003 г., доп. бр. 95 от 26.10.2004 г., в си ла от 26.10.2004 г., 
изм. и доп. бр. 60 от 25.07.2006 г., изм. бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 37 от 
08.04.2008 г., изм. и доп. бр. 47 от 20.05.2008 г., в си ла от 20.05.2008 г., бр. 
57 от 24.06.2008 г., изм. бр. 79 от 09.09.2008 г., в си ла от 09.09.2008 г., изм. и 
доп. бр. 39 от 26.05.2009 г., в си ла от 26.05.2009 г., изм. бр. 71 от 04.09.2009 
г., бр. 97 от 08.12.2009 г., в си ла от 08.12.2009 г., бр. 101 от 18.12.2009 г., в 
си ла от 18.12.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г.

•	 ПМС №182 от 21.07.2006 г. за съз да ва не на ко ми те ти за наб лю де ние на 
На ци о нал на та стра те ги ческа ре фе рен тна рам ка и опе ра тив ни те прог-
ра ми, съ фи нан си ра ни от струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на 
Евро пей ския съ юз – кон со ли ди ра на вер сия - Обн. ДВ, бр. 62 от 1 ав густ 
2006 г., изм. ДВ, бр. 90 от 7 но ем ври 2006 г., изм. ДВ, бр. 78 от 28 сеп тем ври 
2007 г., изм. ДВ, бр. 29 от 18 март 2008 г., изм. ДВ, бр. 66 от 25 юли 2008 г., 
изм. ДВ, бр. 80 от 12 сеп тем ври 2008 г., изм. ДВ, бр.103 от 2 декем ври 2008 
г., изм. ДВ, бр. 22 от 24 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 но ем ври 2009 г., 
изм. ДВ, бр. 31 от 23 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 44 от 11 юни 2010 г., изм. 
ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г.

•	 ПМС №6 от 19.01.2007 г. за съз да ва не на Еди нен ин фор ма ци о нен пор тал 
за об ща ин фор ма ция за уп рвле ни е то на струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи-
он ния фонд на Евро пей ския съ юз в РБъл гария – кон со ли ди ра на вер сия 
- Обн. ДВ, бр.10 от 30 яну а ри 2007 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 но ем ври 2009 г., 
изм. ДВ, бр. 31 от 23 април 2010 г.

•	 ПМС №322 от 19.12.2008 г. за оп ре де ля не на ус ло ви я та, ре да и ме ха низ ма 
за фун кци о ни ра не на ин фор ма ци он на та сис тема за уп рав ле ние и наб-
лю де ние на сред ства та от струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на 
Евро пей ския съ юз в Ре пуб ли ка Бъл га рия – кон со ли ди ра на вер сия - Обн. 
ДВ, бр. 1 от 06.01.2009 г., в си ла от 06.01.2009 г., изм. бр. 11 от 10.02.2009 г., 
в си ла от 01.01.2009 г., бр. 79 от 06.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в си ла 
от 24.11.2009 г., изм. ПМС №70 от 14 ап рил 2010 г.

•	 Тех ни чес ко за да ние за пре дос та вя не на ус лу ги по раз ви ва не то на 
Инфор ма ци он на сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де ние на струк тур ни те 
ин стру мен ти на Евро пей ския съ юз в Бъл га рия, Ми нис тер ство на фи нан-
си те, 24.04.2008 г.
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•	 Док лад на Смет на та па ла та на РБъл га рия за ре зул та ти те от из вър шен 
одит на про ект “Раз ви ва не на ин фор ма ци он ни те сис те ми във връз ка с 
уп рав ле ни е то и наб лю де ни е то на сред ства та от структур ни те ин стру-
мен ти на ЕС в Бъл га ри я” за пе ри о да 01.07.2008 г.-30.06.2009 г.

•	 Про то кол №6 от 17 сеп тем ври 2009 г. на Пос то ян на та коми сия по ев ро-
пей ски те въп ро си и кон трол на ев ро пей ски те фон до векъм НС.

•	 Сте ног ра ма от за се да ни е то на Пос то ян на та ко ми сия по ев ропей ски те 
въп ро си и кон трол на ев ро пей ски те фон до ве към НС, про ве де но на 17 
сеп тем ври 2009 г.

•	 Сте ног ра ма от за се да нието на НС, про ве де но на 25 сеп тем ври 2010 г.

•	 Го ди шен док лад за ус во я ва не на сред ства та от ЕС в РБ за 2009 г., Ко ми сия 
по ев ро пей ски те въп ро си и кон трол на ев ро пей ски те фон до ве в 41-ото 
НС, фев ру а ри 2010 г. 

•	 Го ди шен док лад за ус во я ва не на сред ства та от ЕС в РБ за 2010 г., Ко ми сия 
по ев ро пей ски те въп ро си и кон трол на ев ро пей ски те фон до ве в 41-ото 
НС, яну а ри 2011 г. 

•	 Го ди шен док лад за из пъл не ни е то на Опе ра тив на прог ра ма „Тех ни чес ка 
по мощ” за 2009 г.

•	 Кон вен ция на ООН за пра ва та на хо ра та с ув реж да ния, при е та от Общо то 
съб ра ние на ООН на 05.12.2006 г. и под пи са на от Бъл га рия на 27.09.2007 г.

•	 Прог ра ма в об лас тта на циф ро ви те тех но ло гии за Евро па (Digital Agenda 
for Europe) – Евро пей ска ко ми сия, Брюк сел, 26.08.2010, COM (2010) 245 
окон ча те лен, Прог ра ма в об лас тта на циф ро ви те тех но ло гии за Евро па 

•	 European Commission, 2008, Annual report 2007 on public access 
to documents (Regulation (EC) No 1049/2001 – Article 17), Brussels.                                
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/719142_1_EN.pdf

•	 Note to the COCOF – COCOF 07/0071/03-EN, final version of 23/04/2008  
http://www.interact-eu.net/downloads/1250/European_Transparency_
Initiative_-_Note_to_the_COCOF_07-0071-03-EN.pdf

•	 European Commission, Green Paper of the Commission 
„European Transparency Initiative“ of 3 May 2006, COM (2006)194.                                                                               
http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_en.pdf

•	 European Commission, Communication from the Commission - Follow-up to 
the Green Paper ‚European Transparency Initiative‘ of 21 March 2007, COM 
(2007)127.
http://ec.europa.eu/civil_society/docs/com_2007_127_final_en.pdf
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•	 Тhe Data Transparency Initiative and its Impact on Cohesion Policy, June 
2009. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/
dv/data_transparency_/data_transparency_en.pdf

Web Content Accessibility Guidelines 

•	  http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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При ло же ния

При ло же ние №1: 

Обра зец на Европей ска та коми сия от нос но фор ма та, по ко я то да се пуб ли ку-
ват дан ни за бе не фи ци ен ти те на струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на 
Евро пей ския съ юз56

56 Note to the COCOF – COCOF 07/0071/03-EN – European Transparency Initiative: Implementation of the Financial Regulation 
regarding the publication of data on beneficiaries of Community Funds under the shared management mode.
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При ло же ние №2

 Доб ри прак ти ки

 При ме ри за при ла га не на Ини ци а ти ва та за проз рач ност (пуб ли
ку ва не на списъ ци те на бе не фи ци ен ти те)  фин лан дия (Се вер на), Ита лия 
(южна), хо лан дия (за пад на) и Пол ша (Източ на) 

 Пуб ли ку ва не на спи сък с бе не фи ци ен ти 

 Фин лан дия, Пол ша и Хо лан дия от го ва рят на ми ни мал ни те изис ква ния, 
ка то пуб ли ку ват име то на бе не фи ци ен та, име на та на опе ра ци и те и раз ме ра на 
пуб лич но то фи нан си ра не, от пус на то за опе ра ци и те.

 В Ита лия кар ти на та е по-раз лич на - ня кои от ра йо ни те пок ри ват ми ни-
мални те изис ква ния, дру ги не, тре ти го пра вят час тич но или пре дос та вят до пъл-
ни тел ни връз ки към у еб сай то ве, къ де то така ва ин фор ма ция мо же да се на ме ри.

 В Пол ша Ми нис тер ство то на фи нан си те под дър жа На ци о нал на ин фор-
ма ци он на сис те ма (SIMIK), ко я то включ ва ба зи те дан ни на бе не фи ци ен ти те на 
струк тур ни те фон до ве. SIMIK е съз да де на да ра бо ти с всич ки ба зи дан ни за ин-
фор ма ция, изис ква на съг лас но раз по ред би те на ЕС за уп рав ле ние и кон трол на 
из пол зва не то на Струк тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд. 

 Ка то Управ ля ващ ор ган Ми нис тер ство то на ре ги о нал но то раз ви тие под-
дър жа у ебба зи ра на На ци о нал на ин фор ма ци он на сис те ма, ко я то пуб ли ку ва спи-
съ ка на бе не фи ци ен ти те по про ек ти и док ла ди, свър за ни с про ек тния ци къл 
(напр. за яв ле ния за пла ща не). 

 фор мат на пре дос та вя ни те дан ни 

 Наб лю да ват се раз ли чия във фор ма та, из пол зван за пред ста вя не на дан-
ни те в от дел ни те стра ни. За опе ра тив ни те прог ра ми, цен трал но уп рав ля ва ни от 
един ор ган, е оси гу ре на уни фи ка ция (нап ри мер Фин лан дия). В слу чай на де цен-
тра ли зи ра ни от го вор нос ти се по я вя ват раз ли чи я та. В Ита лия не всич ки ор га-
ни пре дос та вят ин фор ма ция в ко ло ни те „из вър ше ни/пред ви де ни или из пла те-
ни сред ства“ (‘committed or paid out’). В Хо лан дия струк ту ра та на пуб лич но то 
фи нан си ра не се пред ста вя от раз лич ни те ре ги о нал ни уп рав ля ва щи ор га ни по 
раз ли чен на чин. Те зи раз ли чия не са за дъл жи тел но свър за ни с не же ла ни е то на 
уп рав ля ва щи те ор га ни да се при дър жат към пра вилата, а са по-ско ро след ствие 
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от лип сата на пред пи сан фор мат, кой то да оп ре де ля струк ту ра та на ин фор ма ци-
я та, ко я то се пре дос та вя. Пред ло же ни ят от COCF об ра зец е са мо ин ди ка ти вен и 
под ле жи на тъл ку ва не. 

 Има раз ли ка съ що та ка в сте пента на ав то ма ти за ция на дан ни те на ни во 
прог ра ма и сте пента на из пъл не ние на про ек ти те. На ли це е про цес за по-на-
та тъш на циф ро ви за ция на ба зите дан ни и у еб сай то вете, ка то по то зи на чин се 
пре дос та вя по-под роб на ин фор ма ция за прог ра ма та и ней ния ди зайн. До бър 
при мер за та къв под ход е Пол ша.

 Полез ност на дан ни те

 От раз гле да ни те слу чаи ста ва яс но, че уп рав ля ва щи те ор га ни об съж дат 
въп ро са от нос но по лез нос тта на пре дос та вя на та инфор ма ция. Съ щес тву ва раз-
би ра не то, че пуб ли ку ва не то са мо на дъ лъг спи сък с бе не фи ци ен ти те ед ва ли 
мо же да осигури по ве че проз рач ност от нос но случ ва що то се с ев ро пей ски те 
фон до ве. Оси гу ря ва нето на кар ти с мес то по ло же ни я та на про ек ти те, по-под-
роб ните тех ни опи са ния, пред ста вя не то им в един по-ат рак ти вен ди зайн се оце-
ня ват ка то въз мож нос ти, ко и то тряб ва да се раз ви ват. В съ що то вре ме се има 
пред вид, че пред ста вя не то на по-под роб но опи са ние на про ек та и съз да ва не то 
на сло жен ди зайн но сят риск от пре до зи ра не на ин фор ма цията, което мо же да 
зат руд ни пот ре би те ли те. 

 На ла га се из во дът, че на то зи етап в най-го ля ма сте пен до доб рия стан-
дарт за пре дос та вя не на ин фор ма ция се доб ли жа ва след но то: пуб ли ку ва не на 
спи сък на бе не фи ци ен ти те, на мес то по ло же ни е то на про ек ти те и пред ста вя не 
на крат ки ре зю ме та за все ки про ект.

 Пре зен та ци и те на най-доб ри те прак ти ки съ що мо гат да пос лу жат за 
це ли те на ед но по-проз рач но пред ста вя не на ре зул та ти те, по лу че ни по струк-
тур ни те фон до ве и Ко хе зи он ния фонд на ЕС. Съ щес тву ва раз би ра не то, че съ-
би ра не то на дан ни за ре а ли за ци я та на про ек ти те има съ щес тве но зна че ние за 
оп ре де ля не то на сте пен та на въз действи е то на струк тур ни те фон до ве. Кол ко то 
по ве че ха рак те рис ти ки на край ни те бе не фи ци ен ти са из вес тни, тол ко ва по-доб-
ре ще се пред ста ви на чи нът, по кой то са из раз ход ва ни сред ства та и за ко го е 
би ла пол за та. Пре диз ви ка тел ство то е да се съ би рат дос та тъч но данни за ана лиз 
на въз дей ствието и в съ що то вре ме да се за щи та ва лич на та ин фор ма ция за от-
дел ни те бе не фи ци ен ти.
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 Надеж дност на дан ни те

 Ми ни мал ни те изис ква ния на Евро пей ската ини ци а ти ва за проз рач ност 
(ЕИП) за на деж дност на дан ни те се из пъл ня ват чрез из вли чане на дан ни от сис-
те ма та за мо ни то ринг на из пол зва не то на ев ро фон до ве те, в ко я то клю чов еле-
мент е ре дов ното ак ту а ли зи ра не на ин фор ма ция.

 фИНЛАНДИя

 Про ек тната и фи нан со вата ин фор ма ция за прог ра ми те и про ек ти те е 
пуб лич но дос тъп на за все ки. Общес тве но дос тъпна та ин фор ма ция об хва ща по-
лу ча те ли те на сред ства, раз ме ра на фи нан си ра не то, пла на и кан ди дат ства не то 
(application) на про ек та (как то е пред ви де но в рег ла мен ти те на ЕС), как то и взе-
ма не то на ре ше ние за фи нан си ра не то на про ек та, т.е. про то ко ла от за се да ни ето, 
на ко е то се е стиг на ло до ре ше ни е то. Та зи ин фор ма ция е дос тъп на чрез на ци-
о нал на та сис те ма за мо ни то ринг ка то ос но вен ин стру мент за дос тъп до фи нан-
со ва и про ек тна ин фор ма ция за струк тур ни те фон до ве (EURA2007 сис те ма за 
мо ни то ринг) на раз по ло же ние на www.eura2007.fi.

 Ба за та дан ни от мо ни то рин га да ва въз мож ност за тър се не по раз лич-
ни кри те рии, ка то се за поч не от спе ци фич ни те фон до ве, прог ра ми, ду ми за 
спе ци фич ни це ли или ин ди ка то ри (objective or measure specific search words). 
Инфор ма ци я та е дос тъп на на фин лан дски, швед ски и ан глий ски език в www.
rakennerahastot.fi, www.strukturfonder.fi и www.structuralfunds.fi. Инфор ма ция за 
про ек ти те и фи нан си ра не то е на раз по ло же ние на www.eura2007.fi. Три те сай та 
пре дос та вят обоб ще ни дан ни за прог ра ми, до ка то Еura2007 пре дос та вя ин фор-
ма ция за от дел ни про ек ти. Ба за дан ни за про ек ти по струк тур ни те фон до ве, тях-
но то фи нан си ра не, из пъл не ние и ре зул та ти е на раз по ло же ние в https://www.
eura2007.fi/rrtiepa/. Дан ни те са пред ста ве ни на фин лан дски.

 ИТАЛИя

 По от но ше ние на опо вес тя ва не то на бе не фи ци ен ти те мо гат да бъ дат по-
со че ни ня кои об щи еле мен ти:

 В Ита лия за Евро пей ския фонд за ре ги о нал но раз ви тие (ЕФРР) и Евро-
пей ския со ци а лен фонд (ЕСФ) дан ни те се уп рав ля ват на ре ги о нал но ни во в съ-
от вет ствие с де цен тра ли зи ра на та ита лиан ска ин сти ту ци о нал на рам ка. В съ що то 
вре ме има са мо ед на ин стан ция за цен трал на ко ор ди на ция, наб лю да ва ща из-
пъл не ни е то на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност на ре ги о нал но рав ни-
ще. Ита ли ан ска та си ту а ция е мно го раз но род на. Ня кои ре ги о ни пуб ли ку ват на 
сво и те ин тер нет стра ни ци ин фор ма ция, свър за на със струк тур ни те фон до ве, 
дру ги не, а ня кои го пра вят час тич но. 
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 По от но ше ние на пълно та та на дан ни те за Евро пей ския фонд за ре ги о-
нал но раз ви тие (ЕФРР) и Евро пей ския со ци а лен фонд (ЕСФ) се ус та но вя ва след-
но то:

 ЕСФ: 

•	 4 ре ги о на пуб ли ку ват всич ки дан ни - спо ред изис ква ни я та на Евро пей-
ска та ини ци а ти ва за проз рач ност; 

•	 2 ре ги о на пуб ли ку ват поч ти всич ки дан ни. Не се пуб ли ку ват дан ни в ед-
на от ка те го ри и те (пред ви де ни/из пла те ни; го ди на та на от пус ка не; стой-
ност), изис ква ни от Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност; 

•	 4 ре ги о нал ни сай та не след ват изис ква ни я та на Евро пей ска та ини ци а ти-
ва за проз рач ност и до ри не я спо ме на ват. Те оба че имат връз ка с ев ро-
пей ски те сай то ве и се по зо ва ват на об щнос тната прав на рам ка (т.е. Рег. 
1828/2006); 

•	 2 ре ги о на имат или праз ни спи съ ци на бе не фи ци ен ти те, или не ра бо тят 
лин ко ве те към спи съ ка на бе не фи ци ен ти те; 

•	 9 ре ги о на не пуб ли ку ват ин фор ма ция на сво и те сай то ве в съ от вет ствие с 
изис ква ни я та на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП).

 ЕФРР: 

•	 7 ре ги о на пуб ли ку ват всич ки дан ни спо ред изис ква ни я та на ЕИП; 

•	 1 ре ги он пуб ли ку ва поч ти всич ки дан ни. Лип сва ин фор ма ция по ед на от 
катего ри и те, изис ква ни от Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност – 
пред ви де ни/из пла те ни сред ства; го ди на та на от пус ка не; стой ност; 

•	 6 ре гионал ни сай та не след ват Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач-
ност и не я спо ме на ват. Те оба че имат връз ка с ев ро пей ски те сай то ве 
или с по зо ва ва не то на об щнос тна прав на рам ка (т.е. Рег. 1828/2006); 

•	 1 ре ги он има праз ни спи съ ци на бе не фи ци ен ти те;

•	 6 ре ги о на не пуб ли ку ват ин фор ма ция на сво и те сай то ве в съ от вет ствие с 
изис ква ни я та на Евро пей ска та ини ци а ти ва за проз рач ност (ЕИП). 

 Данни те мно го чес то са във фор мат PDF, по ра ди ко е то е зат руд не но из-
пол зва не то им за до пъл ни тел ни ана ли тич ни опе ра ции и изчис ле ния. В мно го от 
слу ча и те пуб ли ку ва ни те на ин тер нет стра ни ци те дан ни за бе не фи ци ен ти те са 
ди рек тно ко пие от офи ци ал ния бю ле тин на ре ги о на.
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 хОЛАНДИя

 Ба зи те дан ни по струк тур ни те фон до ве пред ставят яс на и из чер па тел-
на ин фор ма ция в съ от вет ствие с изис квани я та на Евро пей ска та ини ци а ти ва за 
проз рач ност (ЕИП). Уеб сай товете съ дър жат зна чи те лен обем от ин фор ма ция и 
са удоб ни за тър се не. Има въз мож ност за тър се не на про ек ти по мяс то или по 
дру ги на чи ни - нап ри мер по въ ве де на клю чо ва ду ма. 

 Във все ки от де лен случай се пуб ли ку ват име то на бе не фи ци ен та и съ-
от вет на та опе ра ция. То ва да ва въз мож ност на все ки за ин те ре со ван да тър си 
до пъл ни тел на ин фор ма ция – нап ри мер как ви са це ли те на про ек та. То ва в най-
го ля ма сте пен ва жи за пуб лич ни те ин сти ту ции (public entities) (напри мер про-
вин ци и те, об щи ни те, дър жав ни те ин сти ту ции), ко и то имат прак ти ка да пра вят 
та ка ва ин фор ма ци я та пуб лич но дос то я ние.

 В Хо лан дия за Евро пей ския фонд за ре ги о нал но раз ви тие (ЕФРР) все ки 
Управ ля ващ ор ган раз по ла га със соб стве на ба за дан ни, ко я то се ос нова ва на 
ре ги о нал ни сис те ми. Чрез MSF (Мо ни тор на струк тур ни те фон до ве) вся ка от-
дел на систе ма е свър за на с На ци о нал ния мони тор. Ежед нев но се ак ту а ли зи рат 
дан ни те, ка че ни на На ци о нал ния мо ни тор, кой то ра бо ти за об ме на на ин фор ма-
ция меж ду ре ги о нал ни те Управ лява щи ор га ни, ко ор ди ни ра що то ми нис тер ство, 
сер ти фи ци ра щия ор ган и оди ти ра щия ор ган. Спи съ ци те с бе не фи ци ен ти се пуб-
ли ку ват от ре ги о нал ни те уп рав ля ва щи ор га ни на съ от вет ни те у еб сай то ве и на 
MinEZ (ка то ко ор ди ни ращ ор ган). 

Ministry of Economic Affairs (MinEZ): www.structuurfondsen.ez.nl.

Landsdeel Noord Nederland: http://www.snn.eu/

Landsdeel Oost Nederland: http://www.go-oostnederland.eu/

Landsdeel West Nederland: http://www.kansenvoorwest.nl.

Landsdeel Zuid Nederland: http://www.op-zuid.nl

 ПОЛША

 Съг лас но пра ви ла та за при ла га не на струк турни те фон до ве 2007-2013 г. 
(ЕО №1828/2006) Упра ви тел ни ят ор ган е длъ жен да пуб ли ку ва спи съ ци на всич-
ки пре ки бе не фи ци ен ти по тях. 

 В Пол ша та зи ин фор ма ция се пуб ли ку ва на сай та на Ми нис тер ство то на 
ре ги о нал но то раз ви тие. Пуб ли ку ва на та ин фор ма ция съ дър жа името на бе не фи-
ци ен та, име на та на опе ра ци и те и раз ме ра на пуб лич но то фи нан си ра не, от пус на-
то за опе ра ци и те.
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 Го ля ма част от и фор ма ци я та за бе не фи ци ен ти се кач ва ръч но в PDF фор-
мат, ко е то зат руд ня ва тър се не то. На ла га се бази те дан ни за струк тур ните фон-
до ве да бъдат сваля ни и пос ле от ва ряни с Аdobe Acrobat. Са ми те дан ни са яс ни 
и раз би ра е ми. Инфор ма ци я та се об но вя ва на 4 ме се ца.

 Ми нис тер ство то на ре ги о нал но то раз ви тие раз ра бот ва и хос тва ка то 
от дел на ус лу га с линк от глав на та си ин тер нет стра ни ца кар та на Евро пейския 
съ юз http://www.mapadotacji.gov.pl/. Услу га та пред ста вя про ек ти и опи са ния на 
из бра ни те про ек ти, из пъл ня ва ни в Пол ша и съ фи нан си ра ни от Струк тур ни те 
фон до ве. Кар тата съ дър жа над 91 хи ля ди про ек та. 

 Опи сани я та, пред ста ве ни в руб ри ка та „Гале рия”, съ дър жат из чер па тел-
ни дан ни и мо гат да се раз глеж дат ка то на бор от идеи за те зи, ко и то би ха же-
ла ли да кан ди дат стват за фи нан си ра не от ЕС. Мо ду лът със спи съ ка от про ек ти 
опис ва все ки про ект, кой то се осъ щес твя ва в Полша през те ку щия прог ра мен 
пе ри од. Мо ду лът „Ста тис ти ка и срав не ния” да ва въз мож ност на пот ре би те ля да 
обе ди ня ва и из чис ля ва дан ни и да ги пред ста вя за раз лич ни це ли на ста тис ти ка-
та. Кар та та е на пъл но ин те рак тив на и поз во ля ва тър се не по ре ги о ни и по всич-
ки фондове и опе ра тив ни прог ра ми. 

 Ана лиз на дан ни те мо же да се из вър шва на ни во ре ги он. По доб на ус лу га 
на мес тно ни во все още не е ак тив на. Фи нан со ви те дан ни за про ек ти те ид ват от 
ба за та дан ни на ми нис тер ство то – то ва поз во ля ва на пот ре би те ля да сле ди из-
пълнени е то на На ци о нал на та стра те ги чес ка рам ка и На ци о нал ния план за раз-
ви тие. 

 Пол ша де мон стри ра но ва тор ския под ход за пред ста вя не на ин фор ма ци-
я та вър ху кар тна ос но ва. Въз мо жен е дос тъп до ог ро мен обем ин фор ма ция за 
все ки одоб рен про ект, не го во то пред наз на чение и це ли, раз ме ра на пуб лич но-
то фи нан си ра не, учас ти е то на ЕС, вре ме ва та рам ка, в ко я то ще се ре а ли зи ра. 

 Ба зи дан ни вър ху кар тна ос но ва пре дос та вят и мес тни те уп ра ви. Съ щес-
тву ва ин фор ма ция до ри и за пре диш ни прог рам ни пе ри о ди.

 На реги о нал но рав ни ще в по вече то воевод ства спи съ ци те на кла си ра-
ни те и одоб ре ни про ек ти съ дър жат и ин фор ма ция от нос но тех ни те ре зул та ти. 
Та ка ва ин фор ма ция оба че лип сва в на ци о нал ни те обоб ще ни спи съ ци с бе не фи-
ци ен ти. 

 Мо же да се нап ра ви из во дът, че в Пол ша се да ва не об хо ди ма та ин фор-
мация за бе не фи ци ен ти те на про ек ти. Инфор ма ци я та е лес но дос тъп на. Обзо ри-
те са яс ни и из глеж дат ко рек тни. Въп ре ки то ва дан ни те не са лес ни за аг ре ги ра-
не. Пре дос та ве на та ин фор ма ция се оце ня ва ка то дос та фраг мен ти ра на и ка то 
зат руд ня ва ща вън шния наб лю да тел, който има на ме ре ние да нап ра ви точ на 
оцен ка за то ва как во се случ ва със струк тур ни те фон до ве на ЕС в Пол ша.
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 При ло же ние №3

 Спи сък на учас тни ци във фо кус-гру па та, про ве де на  на 6.10.2010 г. 
 от 11.00 до 13.00 ч. в Ми нис тер ския съвет 

1. Ни ко ле та Ефре мо ва –  Фон да ция за ре фор ма в мес тно то 
    са мо уп рав ле ние

2. Ма рия Ни ко ло ва –  Пор тал “Евро па”

3. Дра го мир Кон стан ти нов – Ко а ли ция за ус той чи во пол зва не 
    на фон до ве те на ЕС

4. Сла вея Хрис то ва –  Сдру же ние “Бол кан Асис т”

5. Асен Ге нов –   бло гър, фон да ция “14-ти яну а ри”

6. Кон стан тин Пав лов –  бло гър, фон да ция “14-ти яну а ри”

7. Де сис ла ва Куз не цо ва –  Инсти тут “Отво ре но об щес тво” – Со фия

8. Ани та Бай ку ше ва  –  Инсти тут “Отво ре но об щес тво” – Со фия

9. Лю бен Па нов –   Бъл гар ски цен тър за нес то пан ско пра во

10. Айрин Ибря мо ва –  Асо циация на бъл гар ски те гра до ве 
    и ре ги о ни

11. Анто а не та Цо не ва –  Инсти тут за раз ви тие на 
    пуб лич на та сре да

12. Ива Ла за ро ва –   Инсти тут за раз ви тие на 
    пуб лич на та сре да

13. Све тос лав Ге ор ги ев -  Инсти тут за раз ви тие на 
    пуб лич на та сре да

14. Иван Бед ров -      жур на лист, в. „Па ри”

15. Ли ли Гра ницкa –   жур на лист, в. “Днев ник”
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