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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложение 6: Таблица с индикативни планирани действия, които ще бъдат предприети за намаляване на административната тежест 

№ Планирани действия Очаквани резултати 
Индикативен срок 
(начална и крайна 

дата) 

1. Приемане на нормативна уредба за 
изпълнение на програмите, 
съфинансирани от ЕСИФ 

 облекчаване на процедурите за кандидатстване и оценка на проектни предложения, в т.ч. за 
бенефициенти, предварително определени от съответния Комитет за наблюдение; 

 оптимизиране и опростяване на нормативната уредба за изпълнение на програмите и 
проектите; 

 намаляване на административната тежест; 

 облекчаване на административната тежест за бенефициентите чрез премахване на 
необходимостта от няколкократно подаване на административни и съпътстващи документи, 
особено такива с по-дълъг административен срок на валидност или доказващи обстоятелства, 
чиято проверка може да бъде извършена автоматизирано по електронен път 

юли 2013 г. май 2014 г. 

2. Електронизация на процесите, свързани 
с предоставянето, изпълнението, 
отчитането и мониторинга на 
финансовата помощ 

 еднократно подаване на документи; 
 използване на стандартизирани формуляри за кандидатстване/отчитане; 
 намаляване на обема административни и придружаващи документи, които се подават; 
 преминаване към изцяло електронен път на комуникация с УО/МЗ; 
 намаляване на разходите за бенефициентите свързани с отчитане на проекти. 

 декември 
2016 г. 

3. Въвеждане на интегрирани проектни 
предложения с възможност за 
финансиране по повече от една програма 

и оценка от една комисия 

 възможност за едновременно изпълнение на различни по характер дейности/инвестиции с 
оглед постигане на допълващ и синергичен ефект; 

 намаляване на административната тежест при кандидатстването и повишаване ефективността 

на оценителния процес; 
 повишаване на ефективността и ефикасността за бенефициента от едновременното изпълнение 

на инвестициите; 
 оптимизиране на процесите и ресурсите на УО, необходими за оценка на отделни проектни 

предложения; 

юли 2013 г. май 2014 г. 

4. Въвеждане на нови инструменти за 
предоставяне на финансова помощ по 
фондовете на ЕС: възможност за 
кандидатстване за изпълнение на 
съвместен план за действие; подход 
„водено от общността местно развитие” 

 намаляване на административната тежест при големи инвестиционни проекти; 
 устойчиво развитие на регионално ниво чрез мобилизиране на местния потенциал 

юли 2013 г. октомври  
2014 г. 

5. Приемане на национална методология за 
прилагане на опростени разходи по 
проектите, съфинансирани от програмите 
по ЕСИФ 

 намаляване на административната тежест при отчитането чрез създаване на възможност за 
опростено отчитане на разходи. 

януари 
2014 г. 

декември 
2014г. 

 
 


