Таблица 25 Действия за изпълнение на приложимите общи предварителни условия
Приложими общи
предварителни
условия, за които
национални органи са
отговорни и които не са
изпълнени или са
частично изпълнени
4. Наличие на мерки за
ефективното прилагане на
законодателството на ЕС за
обществените поръчки в
областта на фондовете по
общата стратегическа рамка
(ОСР)

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни
органи за
изпълнение

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

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

Действие 1.
Установяване на кодифицирано, устойчиво
и опростено законодателство в областта на
обществените поръчки чрез приемане на
нов Закон за обществените поръчки и
подзаконови актове по прилагането му.
Действие 2.
Въвеждане на мерки за засилване на
системите за управление и контрол на
европейските фондове, вкл. ефективно
сътрудничество с цел гарантиране на
съгласуваност между действията при
предварителния и последващия контрол

Януари 2016 г.

МИЕ
АОП

Януари 2016 г.

УО
ЦКЗ
ИА „ОСЕС“
АОП
СП
АДФИ

Действие 1.
Изработване и изпълнение на програма за
обучение и развитие на персонала, който
участва в управлението на европейските
фондове
(включително
обучения
по
обществени
поръчки
в
рамките
на
Обучителната академия по ЕСИФ);

Срок за Действие 1.:
Декември 2016 г.

ИПА
УО
АОП

Действие 2.
Преразглеждане
и
актуализиране
на
съществуващите
системи
за
разпространение и обмен на информация
между персонала от Управляващите органи
и
бенефициентите
и
останалите

Срок за Действие 2:
Декември 2016 г.

УО
ЦКЗ
ИА „ОСЕС“
АОП
СП
АДФИ

1

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

заинтересовани страни по отношение
правилата за обществените поръчки с оглед
установяване на единна практика.
Действие 1.
Укрепване
и
стабилитет
на
административния капацитет на АОП чрез
увеличаване на персонала и провеждане на
специализирани обучения.
Действие 2:
Осигуряване на техническа помощ за
лицата, които прилагат правилата за
възлагане на обществени поръчки чрез
организиране и провеждане на текущи
обучения
и
други
необходими
мерки/действия,
определени
след
проучване и консултация със съответните
целеви групи

Срок за Действие 1.:
Декември 2015 г.

МИЕ
АОП

Срок за Действие 2:
Декември 2016 г.

ИПА
УО
АОП

2

