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Наблюдение на програмата на ниво проекти

За всеки одобрен от УО проект и сключен договор за предоставяне на
безвъзмездна помощ по ОПТ се изготвят доклад за напредъка на проекта на
месечна база, шестмесечен доклад и годишен доклад за напредъка

Докладите се изготвят от крайните бенефициенти по ОПТ по стандартни образци. 
Целта на докладването е да се осигури редовно постъпване на актуална
информация за всеки проект за наблюдение на напредъка при изпълнението на
всеки договор по ОПT

За по-бързо и ефективно управление на процеса се използва Информационната
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН) и интранет-страницата на ОПТ

Информацията относно постигнатия напредък се представя и на заседанията на
КН на ОПТ



Наблюдение на програмата на ниво проекти

Проверки на място – един от основните инструменти за извършване на
мониторинг. УО изготвя Годишен план за проверки на място, който се изпраща на
крайните бенефициенти за информация

Основни цели:
• да съпостави реалното изпълнение на проекта с подадената информация в
отделните доклади

• да упражни контрол и оценка на изпълнението на проекта на ниво бенефициенти

• да служи за верификация на извършените разходи на бенефициента и тяхната
допустимост

• да бъдат идентифицирани нередности и формулирани евентуални корективни
действия

УО по своя преценка може да провежда и внезапни проверки на място или да
допълни планираните проверки



Годишен доклад за изпълнението на ОПТ

Съгласно чл. 67 от Регламент 1083/2006 за първи път през 2008 г. и до 30 юни
всяка година УО изпраща на ЕК Годишен доклад за изпълнението на ОПТ

Годишният доклад съдържа информация за напредъка по изпълнението на
проектите на ниво приоритетна ос; финансовото изпълнение на програмата; 
действия за осигуряване на качеството и ефективността на ОПТ, включващи мерки
за мониторинг и оценка, изпълнение на комуникационния план и мерки за
публичност

Годишният доклад се изготвя от УО и се представя за одобрение от КН на ОПТ. 
Докладът за 2007 г. бе одобрен от КН чрез писмена процедура на 16 юни 2008 г. С
писмо от 12 август 2008 г. ГД “Регионална политика” уведоми УО, че приема
Годишния доклад за изпълнението на ОПТ за 2007 г. Приетата от ЕК версия на
доклада може да се изтегли от www.optransport.bg



Комитет за наблюдение на ОПТ

Съгласно чл. 63-66 от Регламент (ЕО) 1083/2006 Министерският съвет
прие Постановление № 182/21.07.2006 за Създаването на комитети за
наблюдение на НСРР и Оперативните програми, съфинансирани от
структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

Членовете на КН се назначават поименно със заповед на министъра на
транспорта на базата на направените предложения от участващите
институции

КН на ОПТ се състои от Председател, членове с право на глас и
наблюдатели. Членове на КН са служители от МТ, другите УО, МФ, 
социално-икономическите партньори, представители от Националното
сдружение на общините и всеки един от Регионалните съвети за
развитие на Регионите за планиране; представители на национално
представените организации на работодателите, работниците и
служителите; експерти по хоризонталните въпроси и неправителствени
организации



Комитет за наблюдение на ОПТ

Отговорността на КН на ОПТ включва контрол върху изпълнението на ОПТ, в
частност спазването на регламентите на ЕК и действащото законодателство на
Република България и достигането на заложените в Оперативната програма цели

Основните задачи на КН на ОПТ са:

• да одобрява критерии за избор на проекти

• да следи периодично за напредъка при постигане на специфичните цели на ОП

• да обсъжда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за
изпълнението

• да предлага на УО всякакви уточнения или корекции на ОПТ с цел по-доброто
управление на фондовете

• да разглежда и одобрява, когато е необходимо, преразпределение на средства
между приоритетните оси



Комитет за наблюдение на ОПТ

Заседания на КН на ОПТ се свикват най-малко два пъти в годината по
инициатива на Председателя или по искане на най-малко 1/3 от членовете

Решенията на КН се вземат с консенсус, а когато това е невъзможно с
обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас

Първото, учредително заседание на КН на ОПТ се проведе на 28 ноември 2006 г. 
Общо до сега се проведени четири редовни заседания и една техническа среща

По-важните решения на КН на ОПТ до този момент са свързани с приемане на
Процедурни правила за работа и Кодекс за поведение; приемане на критерии за
избор на проекти, финансирани от ОПТ; одобряване на Годишния доклад за
изпълнение



БЛАГОДАРЯ ЗА
ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!


