
                                                                                                                    
 

Проект: Проект BG05SFOP001-4.002-0008-C01 „Финансиране на част от 

възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка 

с изпълнение на дейности по ЕСИФ“. Проектът се финансира от Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.  

Бенефициент: Агенция по обществени поръчки 

Обща стойност:  

Общата стойност на проекта е 1 368 574,00 лв., от които от 85% са от 

Европейския социален фонд и 15% са национално съфинансиране. 
 

Описание: 

На 27.06.2016 г. между Агенция по обществени поръчки и администрацията на 

Министерския съвет се сключи договор № BG05SFOP001-4.002-0008-C01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Добро управление“ с наименование „Финансиране на част от възнагражденията 

на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на 

дейности по ЕСИФ“. 

Посредством изпълнението на проекта ще се финансират част от 

възнагражденията на служителите от специализираната администрация на АОП, 

съответно свързаните с тях осигурителни вноски.  

Цели: 

Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигурят предпоставки 

за правилно провеждане на обществени поръчки, чиято законосъобразност е 

условие за постигане на добро финансово управление. Обществените поръчки 

съставляват част от хоризонталните политики, както на национално, така и на 

общоевропейско ниво. Правилата за провеждане на обществени поръчки са част 

от управлението на националните финансови средства и средствата, 

предоставени на страната по линия на Европейските структурни фондове. 

Предвид горното, в Споразумението за партньорство, очертаващо помощта, 

която ще се предостави на страната до 2020 г. е залегнало условие, България да 

разполага с ефективно действаща и отговаряща на европейските източници на 

право система в тази област. В него са посочени приоритетни въпроси, а именно 

укрепване на капацитета на АОП, разширяване обхвата на предварителния 

контрол и предотвратяване на случаите на неправилно прилагане на 

законодателството. С изпълнението на проекта се цели укрепването на 

капацитета за осъществяване на предварителен контрол, така че да се постигне 

превенция по отношение на нарушенията, върху процедури, финансирани със 

следства от ЕСИФ.  

Специфичните цели на проекта са насочени към: 
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- осигуряване на квалифициран административен ресурс за изпълнение на 

функциите по разширения предварителен контрол, който АОП ще извършва въз 

основа на новоприетия ЗОП. Контролът е базиран на мерките, залегнали в 

Националната стратегия за развитите на сектор „Обществени поръчки“ в 

България до 2020 г., приета от Министерския съвет през 2014 г. Мерките са 

разработени в сътрудничество с представители на Европейската комисия, а 

изпълнението им подлежи на проследяване. Сред тях са: 

- постигне по-висока степен на ефективност на изпълняваните от АОП дейности 

и функции, свързани с упpавлението на средствата от ЕСИФ; 

 - методология предварителен контрол, публичност и прозрачност. 

С изпълнението на общата цел по проекта се допринася за постигането на целите 

на процедурата, посредством подкрепата на хоризонтални структури и звена, 

отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ, каквато всъщност е АОП. 

 

 

Срок за изпълнение: 

Срокът за изпълнение на дейностите по финансовия план е 36 месеца, от 

01.01.2016 г. до 31.12.2018 г. 

 


