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Индикативен период за подаване на проектните предложения
Наименование на проектното предложение
1.

Период на
подаване

3.

Осигуряване на специализирано експертно консултиране при изпълнение на функциите на Сертифициращия орган и органа, отговорен I тримесечие
за получаване на средства от СКФ;
I тримесечие
Изготвяне на анализи на работното натоварване, необходимостта от персонал и на нуждите от обучение на Сертифициращия орган;
I тримесечие
Повишаване ефективността на работата на Управляващия орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и наблюдението на ОПТП;

4.

Обмяна на опит във връзка с дейностите по координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО;

I тримесечие

5.
6.
7.
8.

Създаване на помощна система (Help Desk) за ИСУН;
Създаване и управление на информационни центрове относно финансирането по фондове на Европейския съюз;
Информационно осигуряване на подготовката на националните програмни документи;
Обучение на УО и МЗ за прилагането на хоризонтални политики при управлението на средства от ЕС;

I тримесечие
I тримесечие
I тримесечие
I тримесечие

9.

Осигуряване на координация и допълняемост на техническа помощ по различните ОП и ОПТП;

II тримесечие

10
.
11
.
12
.
13
.

Повишаване техническата обезпеченост при изпълнение на дейностите по координация в борбата с правонарушенията, засягащи II тримесечие
финансовите интереси на ЕО;
Координация на мерките по информация и публичност на Оперативните програми;
II тримесечие

2.

Укрепване на административния капацитет и подобряване на ефикасността в работата на Централното координационно звено, III тримесечие
обезпечаване работата на Комитета за наблюдение на НСРР;
Оценяване изпълнението на оперативна програма „Техническа помощ”;
IV тримесечие
Общо разпределение на бюджета за 2010 г.
Приоритетна ос 1

9 053 000 лв.

Приоритетна ос 2

700 000 лв.

Приоритетна ос 3

3 220 000 лв.

Общо

12 973 000 лв.
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Приоритетна ос I. Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво. Мерки за изграждане на капацитет на
институциите, работещи по Структурните фондове
Наименование на
процедурата за директно
предоставяне на
безъзмездна финансова
помощ

Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво. Мерки за изграждане на
капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове

№ на процедурата
Цел на процедурата

Приоритетна ос 1
Развитие на капацитета на структурите за координиране, програмиране, наблюдение, управление, контрол и
сертифициране на разходи и одит за ефективно оценяване на използването на СКФ
Неприложимо по ОПТП

Дата на обявяване на
процедурата*
Краен срок за подаване на
проектни предложения
Допустими бенефициенти
Индикативни проектни
предложения

Без определен краен срок
Централно координационно звено; Сертифициращ орган; Одитен орган; Управляващ орган на ОПТП и дирекция
АФКОС.
1. Укрепване на административния капацитет и подобряване на ефикасността в работата на Централното
координационно звено, обезпечаване работата на Комитета за наблюдение на НСРР;
2. Осигуряване на координация и допълняемост на техническа помощ по различните ОП и ОПТП;
3. Осигуряване на специализирано експертно консултиране при изпълнение на функциите на Сертифициращия орган
и органа, отговорен за получаване на средства от СКФ;
4. Изготвяне на анализи на работното натоварване, необходимостта от персонал и на нуждите от обучение на
Сертифициращия орган;
5. Повишаване ефективността на работата на Управляващия орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и
наблюдението на ОПТП;
6. Оценяване изпълнението на Оперативна програма „Техническа помощ”;
7. Обучение на УО и МЗ за прилагането на хоризонтални политики при управлението на средства от ЕС;
8. Повишаване техническата обезпеченост при изпълнение на дейностите по координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО;
9. Обмяна на опит във връзка с дейностите по координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
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интереси на ЕО.

Общ размер на процедурата
в евро
Общ размер на процедурата
в лева
Дял на съфинансирането от
ЕС в %
Максимален % на
публичното съфинансиране**
Минимален и максимален
размер на проекта***
Срок на изпълнение на
процедурата ****
Индикатори
Забележка:

При необходимост и др. проекти в зависимост от идентифицираните от бенефициентите потребности.
4 628 725
9 053 000
85%
Неприложимо по ОПТП
Неприложимо по ОПТП
Неприложимо по ОПТП
Приложимите индикатори по Приоритетна ос 1 от Приложение 4 на одобрената оперативна програма

* Проектни предложения се набират от официалното стартиране на оперативната програма през ноември 2007 г., а в случаите на включване на нов конкретен бенефициент
или създаване на нова мярка на подкрепа от датата на изпращане на поканата за кандидатстване.
** Предоставяната от ОПТП безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % от допустимите разходи по всеки от одобрените проекти.
*** Не са заложени ограничения относно минималния размер на проект по съответната мярка. Максималният размер на проект по отделна мярка на подкрепа е до размера на
наличните средства по съответната мярка.
**** Процедурата за директно предоставяне на БФП по всяка мярка на подкрепа е без определен краен срок за кандидатстване.
***** При изготвяне на прогнозата са взети предвид финансовите ангажименти по всяка от приоритетните оси за 2010 г., прогнозните данни в LOTHAR и подадените от
бенефициентите дългосрочни прогнози. УО изготви приблизителна оценка на плановете и прогнозите на бенефициентите с цел осигуряване на реалистична работна
програма за 2010 г.
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Приоритетна ос II. Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за
управление и наблюдение
Наименование на
процедурата за директно
предоставяне на
безъзмездна финансова
помощ

Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система
за управление и наблюдение

№ на процедурата
Цел на процедурата

Приоритетна ос 2
Осигуряване на функционирането на комплексната система ИСУН; осигуряване на обучения, поддръжка и въвеждане
на подходящи подобрения
Неприложимо по ОПТП

Дата на обявяване на
процедурата*
Краен срок за подаване на
проектни предложения
Допустими бенефициенти
Индикативни проектни
предложения
Общ размер на процедурата
в евро
Общ размер на процедурата
в лева
Дял на съфинансирането от
ЕС в %
Максимален % на
публичното съфинансиране**
Минимален и максимален
размер на проекта***
Срок на изпълнение на
процедурата ****
Индикатори

Без определен краен срок
Централно координационно звено
Създаване на помощна система (Help Desk) за ИСУН.
При необходимост и др. проекти в зависимост от идентифицираните от бенефициентите потребности.
357 904
700 000
85%
Неприложимо по ОПТП
Неприложимо по ОПТП
Неприложимо по ОПТП
Приложимите индикатори по Приоритетна ос 2 от Приложение 4 на одобрената оперативна програма
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Забележка:

* Проектни предложения се набират от официалното стартиране на оперативната програма през ноември 2007 г., а в случаите на включване на нов конкретен бенефициент
или създаване на нова мярка на подкрепа от датата на изпращане на поканата за кандидатстване.
** Предоставяната от ОПТП безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % от допустимите разходи по всеки от одобрените проекти.
*** Не са заложени ограничения относно минималния размер на проект по съответната мярка. Максималният размер на проект по отделна мярка на подкрепа е до размера на
наличните средства по съответната мярка.
**** Процедурата за директно предоставяне на БФП по всяка мярка на подкрепа е без определен краен срок за кандидатстване.
***** При изготвяне на прогнозата са взети предвид финансовите ангажименти по всяка от приоритетните оси за 2010 г., прогнозните данни в LOTHAR и подадените от
бенефициентите дългосрочни прогнози. УО изготви приблизителна оценка на плановете и прогнозите на бенефициентите с цел осигуряване на реалистична работна
програма за 2010 г.
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Приоритетна ос III. Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и
статистическа информация
Наименование на
процедурата за директно
предоставяне на
безъзмездна финансова
помощ

Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и
статистическа информация

№ на процедурата
Цел на процедурата

Приоритетна ос 3
Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно ресурсите по СКФ на ЕС; осигуряване на
стратегически и сравнителни данни; подпомагане създаването и функционирането на 28 информационни центъра за
кохезионната политика в България.
Неприложимо по ОПТП

Дата на обявяване на
процедурата*
Краен срок за подаване на
проектни предложения
Допустими бенефициенти
Индикативни проектни
предложения

Общ размер на процедурата
в евро
Общ размер на процедурата
в лева
Дял на съфинансирането от
ЕС в %
Максимален % на
публичното съфинансиране**
Минимален и максимален
размер на проекта***

Без определен краен срок
Централен информационен офис; Централно координационно звено и дирекция „АФКОС”.
1. Информационно осигуряване на подготовката на националните програмни документи;
2. Координация на мерките по информация и публичност на Оперативните програми;
3. Създаване и управление на информационни центрове относно финансирането по фондове на Европейския съюз.
При необходимост и др. проекти в зависимост от идентифицираните от бенефициентите потребности.
1 646 360
3 220 000
85%
Неприложимо по ОПТП
Неприложимо по ОПТП
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Срок на изпълнение на
процедурата ****
Индикатори
Забележка:

Неприложимо по ОПТП
Приложимите индикатори по Приоритетна ос 3 от Приложение 4 на одобрената оперативна програма

* Проектни предложения се набират от официалното стартиране на оперативната програма през ноември 2007 г., а в случаите на включване на нов конкретен бенефициент
или създаване на нова мярка на подкрепа от датата на изпращане на поканата за кандидатстване.
** Предоставяната от ОПТП безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % от допустимите разходи по всеки от одобрените проекти.
*** Не са заложени ограничения относно минималния размер на проект по съответната мярка. Максималният размер на проект по отделна мярка на подкрепа е до размера на
наличните средства по съответната мярка.
**** Процедурата за директно предоставяне на БФП по всяка мярка на подкрепа е без определен краен срок за кандидатстване.
***** При изготвяне на прогнозата са взети предвид финансовите ангажименти по всяка от приоритетните оси за 2010 г., прогнозните данни в LOTHAR и подадените от
бенефициентите дългосрочни прогнози. УО изготви приблизителна оценка на плановете и прогнозите на бенефициентите с цел осигуряване на реалистична работна
програма за 2010 г.
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