Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, отдел „ТГС Външни граници”
1
Цели за 2010 г.

1. Получаване на
положителна оценка
на съответствието от
ЕК

2. Приключване на

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в
текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония
по Инструмента за предприсъединителна помощ
Подготовка на процедурен
Одобрен процедурен
Изготвен процедурен Изготвен и одобрен
наръчник по програмата
наръчник
наръчник
процедурен наръчник

5
Изпълнение

100 %

Подготовка на тръжна
документация за процедура по
PRAG за Създаване на модул информационна система за
управление н а програмата
Междуведомствено съгласуване
на текста на Меморандум за
разбирателство между двете
участващи в програмата страни

Изготвена и
съгласувана тръжна
документация.

Одобрена тръжна
документация и
обявяване на покана

Съгласувана тръжна
документация.
Изпълнява се
договор.

100 %

Съгласуван текст

Двустранно
съгласуван текст и
подготвен проект на
РМС

100 %

Координация с Одитния орган по
описанието на системите за
управление и контрол
Представяне на описанието на
системата за управление и
контрол в ЕК
Оценка на постъпилите 93

Проведена Одитен
ангажимент

Съгласуван текст и
РМС за
упълномощаване на
министъра на РРБ за
подписване на
Меморандума
1

1

100%

Положителна оценка
за съответствие

1

1

100 %

Оценени проектни

93

93

60 % проведена
1

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

дейностите по първата проектни предложения
покана за набиране на
проектни
предложения
Организация и провеждане на
заседание на Съвместния
комитет за наблюдение

1. Получаване на
положителна оценка
на съответствието от
ЕК

2. Стартиране на
програмата чрез
обябяване на първа

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в
текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./

предложения

Проведено заседание
на СКН

2

2

Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
по Инструмента за предприсъединителна помощ
Подготовка на процедурен
Одобрен процедурен
Изготвен процедурен Изготвен процедурен
наръчник по програмата
наръчник
наръчник
наръчник
Двустранно
Междуведомствено съгласуване Съгласуван текст
Съгласуван текст и
съгласуван текст и
на текста на Меморандум за
РМС за
подготвен проект на
упълномощаване на
разбирателство между двете
РМС; предстоящо
министъра на РРБ за
участващи в програмата страни
подписване и
подписване на
ратифициране на
Меморандума
Меморандум
1
0
Координация с Одитния орган по Проведена Одитен
ангажимент
описанието на системите за
управление и контрол
Представяне на описанието на
Положителна оценка 1
0
системата за управление и
за съответствие
контрол в ЕК
Оценка на постъпилите 110
Оценени проектни
110
110
проектни предложения
предложения

5
Изпълнение

е
административн
а оценка и
оценка за
допустимост
100 %

100 %
75 %

0%

0%

60 % проведена
е админ. оценка
и оценка за
2

1
Цели за 2010 г.

покана за набиране на
проектни
предложения
3. Подобряване
капацитет на УО и
други органи по
програмата

2. Получаване на
положителна оценка
на съответствието от
ЕК

2
Дейности

Организация и провеждане на
заседание на Съвместния
комитет за наблюдение (СКН)
Провеждане на обучение

3
Резултат

Проведено заседание
на СКН

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в
текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
2

0

Повишаване
2
2
капацитета на УО,
оценители,
контрольори и
Съвместен
технически
секретариат (СТС)
Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция
по Инструмента за предприсъединителна помощ
Подготовка на процедурен
Одобрен процедурен
Изготвен процедурен Изготвен процедурен
наръчник по програмата
наръчник
наръчник
наръчник
Междуведомствено съгласуване Съгласуван текст
Съгласуван текст и
Двустранно подписан
на текста на Меморандум за
РМС за
Меморандум
разбирателство между двете
упълномощаване на
участващи в програмата страни
министъра на РРБ за
подписване на
Меморандума
Координация с Одитния орган по Проведена Одитен
1
1
описанието на системите за
ангажимент
управление и контрол
Положителна оценка 1
1
Представяне на описанието на
за съответствие
системата за управление и
контрол в ЕК
Подготовка на тръжна
Изготвена и
Одобрена тръжна
Съгласувана тръжна
документация за процедура по
съгласувана тръжна
документация и
документация.

5
Изпълнение

допустимост
0%

100 %

100 %
100 %

100%

100 %

100 %
3

1
Цели за 2010 г.

2. Стартиране на
програмата чрез
обябяване на първа
покана за набиране на
проектни
предложения

3. Подобряване
капацитет на УО и
други органи по
програмата

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в
текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
обявяване на покана
Изпълнява се договор

5
Изпълнение

PRAG за Създаване на модул информационна система за
управление н а програмата
Оценка на постъпилите 110
проектни предложения

документация.

Оценени проектни
предложения

111

111

Организация и провеждане на
заседание на СКН
Провеждане на обучение

Проведено заседание
на СКН
Повишаване
капацитета на УО,
оценители,
контрольори и
Съвместен
технически
секретариат
Повишаване
капацитета на УО,
оценители,
контрольори и СТС

2

2

60 % проведена
е админ. оценка
и оценка за
допустимост
100 %

2

2

100 %

3

4

100 %

Провеждане на обучение

4

ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, отдел „ТГС Вътрешни граници”
1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
за целево
текущо
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./

5
Изпълнение

Оперативна Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013г. по вътрешна граница на ЕС*
1. Подпомагане УО на
ОП за успешното
приключване на
оценката на
съответствието на
системите за
управление и контрол
на ОП.

1.1. Получаване на достъп до ИСУН на
УО

Частично осигурен достъп
до ИСУН на УО

1

1

Осигурен
частичен достъп

1.2. Подписване и ратифициране на
Меморандум за разбирателство м/у двете
държави партньорки

Подписан и ратифициран
Меморандум

1

1

100%

1.3. Усъвършенстване и оптимизиране на
системите за управление и контрол, във
връзка с получени препоръки в одитен
доклад от 19.11.2009г. от представителя в
групата на одиторите от българска страна
и от Одитния орган на ОП.
Усъвършенстване и оптимизиране на
процедурите за наблюдение и финансов
контрол на договори за предоставяне на
национално съфинансиране от държавния
бюджет

Изготвяне и оптимизиране
на описанието на
системите за управление и
контрол и процедури на
НПО

1

1

100%

Положително становище
на Одитния орган и оценка
на съответствието от ЕК

1

1

100%

1.4. Укрепване на капацитета на НПО и
участие на служителите му в обучителни
курсове, съгласно препоръките в одитен

Проведени обучения и
подобрен капацитет на
НПО

10 обучения

3

30%

5

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./

5
Изпълнение

доклад от 19.11.2009г. от представителя в
групата на одиторите от българска страна
1.5. Назначаване на служители в
информационното звено в гр. Плевен
след провеждане на конкурс.
2. Приключване на
2.1. Сключване на договори за
дейностите по първата националното съфинансиране.с водещите
покана за набиране на български партньори/ български
проектни
партньори по проектите
предложения
2.2. Сключване на договори с
контрольори за осъществяване на първо
ниво на контрол
3. Приключване на
дейностите по първа
покана за набиране на
стратегическо
проектно
предложение
4. Приключване на
дейностите по втората
покана за набиране на
проектни
предложения

Назначен персонал и
функциониращо ИЗ

2 служители

1 служители

50%

Сключени договори

Мин. 14

27

193%

Сключени договори

Мин. 14

31

221%

3.1. Сключване на договор за
националното съфинансиране.с
българския партньор по проекта

Сключен договор

1

1

100%

3.2. Сключване на договор с контрольор
за осъществяване на първо ниво на
контрол
4.1. Включване на български външни
оценители и наблюдатели от НПО в
оценителните комисии; оповестяване на
резултатите от оценителния процес

Сключен договор

1

1

100%

Сключени договори с
оценители и участие на
наблюдатели от НПО в
оценителните комисии

Мин. 6
оценителя

8

133%

6

1
Цели за 2010 г.

5. Съвместно с УО
обявяване и
провеждане на втора
покана за набиране на
стратегически
проектни

2
Дейности

3
Резултат

4.2. Участие в провеждането на
заседание на Съвместния направляващ
комитет за одобряване на проектите за
финансиране по установените междинни
срокове- април, юли и октомври

Проведен СНК

4
5
Индикатор за изпълнение
Изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./
1
2
200%

4.3. Подпомагане УО и СТС при
осигуряване на прозрачна и достъпна за
всички заинтересовани страни
информация за правилата, процедурите и
резултатите от оценката

Публикуване на
информация

Мин. 2-3
публикации

4

133%

4.4. Сключване на договори за
националното съфинансиране.с водещите
български партньори/ български
партньори

Сключени договори

Мин. 90

54

60%

40

44%

4.5. Сключване на договори с
контрольори за осъществяване на първо
ниво на контрол

Сключени договори

Мин. 90

5.1. Подпомагане УО при изготвянето на
насоки и указания за кандидатстване

1
Изготвени насоки и
указания за кандидатстване

1

100%

5.2. Включване на български оценители и
наблюдатели от НПО в оценителните
комисии; оповестяване на резултатите от

Сключени договори с
оценители и участие на
наблюдатели от НПО в

2

2

100%

7

1
Цели за 2010 г.

предложения

6. Съвместно с УО
обявяване на трета
покана за набиране на
проектни
предложения

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./

5
Изпълнение

оценителния процес

оценителните комисии

5.3. Участие в провеждането на заседание
на Съвместния направляващ комитет за
одобряване на проектите за финансиране

Проведен СНК

1

1

100%

5.4. Подпомагане УО и СТС при
осигуряване на прозрачна и достъпна за
всички заинтересовани страни
информация за правилата, процедурите и
резултатите от оценката

Публикуване на
информация

Мин. 2-3
Публикации

2

85%

5.5. Сключване на договори за
националното съфинансиране.с водещите
български партньори/ български
партньори

Сключване на договори

Мин. 20 бр.

0

0%

5.6. Сключване на договори с
контрольори за осъществяване на първо
ниво на контрол
6.1. Подпомагане на УО при изготвяне на
насоки и указания за кандидатстване

Сключване на договори

Мин. 20 бр.

0

0%

Изготвени насоки и
1 бр.
указания за кандидатстване

0

0%

6.2. Включване на български оценители и
наблюдатели от НПО в оценителните
комисии; оповестяване на резултатите от
оценителния процес

Сключени договори с
оценители и участие на
наблюдатели от НПО в
оценителните комисии

0

0%

6

8

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

6.4. Подпомагане УО и СТС при
осигуряване на прозрачна и достъпна за
всички заинтересовани страни
информация за правилата, процедурите и
резултатите от оценката

Публикуване на
информация

4
5
Индикатор за изпълнение
Изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./
Мин. 2-3
0
0%
Публикации

6.5. Сключване на договори за
националното съфинансиране с водещите
български партньори/ български
партньори

Сключени договори

Мин. 15

0

0%

6.6. Сключване на договори с
контрольори за осъществяване на първо
ниво на контрол
7.1. Подпомагане УО и СТС за
7. Осигуряване на
прозрачна и достъпна гарантиране на прозрачност при
управлението и изпълнението на ОП,
за всички
чрез изпълнение на Комуникационния
заинтересовани
страни информация на план на ОП за 2010г., одобрен от
Съвместния комитет за наблюдение
всеки етап от
управлението и
7.2. Подпомагане СТС при провеждане на
изпълнението на
обучения на бенефициентите по ОП
програмата

Сключени договори

Мин. 15

0

0%

Изпълнен комуникационен
план

1

1

100%

Проведени обучения

Мин. 10

9

90%

7.3. Подпомагане СТС при осигуряването
на подкрепа и експертна помощ на
бенефициентите при подготовката и

Получена експертна
помощ

Мин. 100

Приблизително 500%
500
9

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./

5
Изпълнение

изпълнението на проекти по ОП
7.4. Подпомагане УО и СТС при
провеждане на масирани информационни
кампании по обявените покани за
проектни предложения

Проведени
информационни кампании

Мин. 2

2

100%

7.5. Подпомагане СТС при
оптимизирането на комуникацията и
контролната среда спрямо
бенефициентите по ОП
8. Повишаване на дела 8.1. Подпомагане успешното изпълнение
на усвоените средства на одобрените проекти по ОП
и успешно участие в
8.2. Подпомагане на УО за постигането
ОП
на заложените цели в ОП

Подобрена комуникация и
контрол

1

1

100%

Успешно изпълнение на
проекти

Мин. 100

82

82%

Получено одобрение на
годишния доклад за
изпълнение на ОП
Участия на служители на
НПО в работни групи,
комитети и под-комитети
по ОП
Получено одобрение на
годишния доклад за
изпълнение на ОП

1

1

100%

Мин. 5

11

220%

1

1

100%

8.3. Участие във всички работни групи,
комитети и под-комитети по ОП

8.4. Активна комуникация и
сътрудничество с органите, отговорни за
управлението на ОП и ЕК, за
координиране на изпълнението на
програмата и своевременно решаване на
възникналите проблеми
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1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
5
Индикатор за изпълнение
Изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./
1
1
100%

8.5. Изпълнение на Плана за Техническа
Получено одобрение на
помощ за 2010г., одобрен от Съвместния годишния доклад за
комитет за наблюдение
изпълнение на ОП
Оперативна Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013г. по вътрешна граница на ЕС**
1. Подпомагане УО на
ОП за успешното
приключване на
оценката на
съответствието на
системите за
управление и контрол
на ОП.

1.1. Получаване на достъп до ИСУН на
УО

Частично осигурен достъп
до ИСУН на УО

1

0

1.2. Окончателно съгласуване на текста
на Меморандум за разбирателство м/у
двете държави партньорки, внасяне за
одобрение от МС, подписване и
ратифициране от НС

Съгласуван текст
Меморандум
Подписан Меморандум
Ратификация

1

0

Очаква се
осигуряване на
достъп от страна
на УО
60%

1.3. Усъвършенстване и оптимизиране на
системите за управление и контрол.
Отразяване на евентуални бележки от
Одитния орган по описанието на
системите за управление и контрол

Изготвяне и оптимизиране
на описанието на
системите за управление и
контрол и процедури на
НПО

1

1

100%

Положително становище
на Одитния орган и оценка
на съответствието от ЕК

1

1

100%

Проведени обучения и
подобрен капацитет на

10 обучения

0

0%

1.4. Укрепване на капацитета на НПО и
участие на служителите му в обучителни

11

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

курсове
1.5. Участие в процедура за избор на
служители в СТС и информационното
звено в гр. Смолян, стартирана от УО
през 2009 г.
2. Приключване на
2.1. Участие в оценката на получените
дейностите по първата проектни предложения, поради липса на
покана за набиране на функциониращ СТС.
проектни
предложения
2.2. Превод на българското национално
съфинансиране от държавния бюджет на
СО

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./

5
Изпълнение

НПО
Назначен персонал и
функциониращо ИЗ

11
служители

11
служители

100%

Завършени първи и втори
етап на оценката

2 етапа

2

100%

Извършен превод на
българското национално
финансиране към СО

1

0

0%

Проведен СНК

1

1

100%

2.4. Подпомагане УО и СТС при
осигуряване на прозрачна и достъпна за
всички заинтересовани страни
информация за правилата, процедурите и
резултатите от оценката

Публикуване на
информация

Мин. 2-3
Публикации

3

100%

2.5. Сключване на договори с
контрольори за осъществяване на първо

Сключени договори

Мин. 30

0

0%

2.3. Участие в провеждането на
заседание на Съвместния направляващ
комитет за одобряване на проектите за
финансиране по първата покана
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1
Цели за 2010 г.

3. Съвместно с УО
обявяване на втора
покана за набиране на
проектни
предложения

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./

ниво на контрол
3.1. Подпомагане УО при изготвянето на
насоки и указания за кандидатстване

1 бр.
Изготвени насоки и
указания за кандидатстване

3.2. Включване на български оценители и
наблюдатели от НПО в оценителните
комисии; оповестяване на резултатите от
оценителния процес

Сключени договори с
оценители и участие на
наблюдатели от НПО в
оценителните комисии

3.3. Участие в провеждането на заседание
на Съвместния направляващ комитет за
одобряване на проектите за финансиране

5
Изпълнение

1

100%

Мин. 4
оценителя

0

0%

Проведен СНК

1

0

0%

3.4. Подпомагане УО и СТС при
осигуряване на прозрачна и достъпна за
всички заинтересовани страни
информация за правилата, процедурите и
резултатите от оценката

Публикуване на
информация

Мин. 2-3
Публикации

0

0%

3.5. Сключване на договори с
контрольори за осъществяване на първо
ниво на контрол

Сключени договори

Мин. 30

0

0%
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1
Цели за 2010 г.

4. Съвместно с УО
обявяване на покана
за набиране на
стратегически
проектни
предложения

2
Дейности

3
Резултат

4.1. Подпомагане на УО при изготвяне на
насоки и указания за кандидатстване

Изготвени насоки и
указания за кандидатстване

4.2. Включване на български оценители и
наблюдатели от НПО в оценителните
комисии; оповестяване на резултатите от
оценителния процес

Сключени договори с
оценители и участие на
наблюдатели от НПО в
оценителните комисии

Мин. 2
оценителя

0

0%

4.3. Участие в провеждането на заседание
на Съвместния направляващ комитет за
одобряване на проектите за финансиране

Проведен СНК

1

0

0%

4.4. Подпомагане УО и СТС при
осигуряване на прозрачна и достъпна за
всички заинтересовани страни
информация за правилата, процедурите и
резултатите от оценката

Публикуване на
информация

Мин. 2-3
Публикации

0

0%

Сключени договори

Сключени
договори

0

0%

Изпълнен комуникационен
план

1

0

50%

4.5. Сключване на договори с
контрольори за осъществяване на първо
ниво на контрол
5.1. Подпомагане УО и СТС за
5. Осигуряване на
прозрачна и достъпна гарантиране на прозрачност при
управлението и изпълнението на ОП,
за всички
чрез изпълнение на Комуникационния
заинтересовани
страни информация на план на ОП за 2010г., одобрен от
Съвместния комитет за наблюдение
всеки етап от

4
5
Индикатор за изпълнение
Изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./
1 бр.
0
0%
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Цели за 2010 г.

управлението и
изпълнението на
програмата

2
Дейности

3
Резултат

5.2. Подпомагане СТС при провеждане на Проведени обучения
обучения на бенефициентите по ОП

4
5
Индикатор за изпълнение
Изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./
Мин. 4
0
0%

5.3. Подпомагане СТС при осигуряването
на подкрепа и експертна помощ на
бенефициентите при подготовката и
изпълнението на проекти по ОП

Получена експертна
помощ

Мин. 60

100

166%

5.4. Подпомагане УО и СТС при
провеждане на масирани информационни
кампании по обявените покани за
проектни предложения

Проведени
информационни кампании

Мин. 2

0

0%

5.5. Подпомагане СТС при
оптимизирането на комуникацията и
контролната среда спрямо
бенефициентите по ОП
6. Повишаване на дела 6.1. Подпомагане успешното изпълнение
на усвоените средства на одобрените проекти по ОП
и успешно участие в
ОП
6.2. Подпомагане на УО за постигането
на заложените цели в ОП

Подобрена комуникация и
контрол

1

1

100%

Успешно изпълнение на
проекти

Мин. 60

0

0%

Получено одобрение на
годишния доклад за
изпълнение на ОП

1

1

100%

Участия на слуители на
НПО в работни групи,
комитети и под-комитети

Мин. 5

6

120%

6.3. Участие във всички работни групи,
комитети и под-комитети по ОП
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1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

6.4. Активна комуникация и
сътрудничество с органите, отговорни за
управлението на ОП и ЕК, за
координиране на изпълнението на
програмата и своевременно решаване на
възникналите проблеми
6.5. Изпълнение на Плана за Техническа
помощ за 2010г., одобрен от Съвместния
комитет за наблюдение

3
Резултат

по ОП
Получено одобрение на
годишния доклад за
изпълнение на ОП

Получено одобрение на
годишния доклад за
изпълнение на ОП

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
/отчетен в
/заложен в
началото на края на 2010 г./
2010 г./

5
Изпълнение

1

1

100%

1

1

100%

*
По Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-20013г. ГД УТС е Национален партниращ орган (НПО), който подпомага
Управляващия орган (УО) - Министерство на регионалното развитие и туризма в Румъния. Изпълнението на посочените дейности е обвързано с дейността на
УО по Програмата.
**
По Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-20013г. ГД УТС е Национален партниращ орган (НПО), който
подпомага Управляващия орган (УО) - Министерство на икономиката, конкурентноспособността и търговския флот на Гърция. Изпълнението на посочените
дейности е обвързано с дейността на УО по Програмата.
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Наименование на администрацията: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, отдел „Многонационални и хоризонтални програми”

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007 - 2013
1. Да предостави достъпна
Провеждане на
Повишена
Информирани
Информирани
информация на български
информационни дни за
информираност за
50 кандидати във
83 кандидати във
език за спецификите на
кандидати по програмата.
правилата за
втората покана
втората покана
текущата втора и
изпълнение на
предстоящата трета покана
програмата.
Информирани над
Информирани
за проектни предложения
100 потенциални
100 потенциални
по програмата
бенефициенти за
бенефициенти за
третата покана
третата покана
Информирани
Информирани
Провеждане на обучителни Обучени партньори в
2. Да гарантира качествено
48 партньори в
40 партньори в
проекти от първата
семинари за партньори в
изпълнение на проектите и
проекти
проекти
покана и одобрен
изразходване на средствата одобрените проекти по
програмата
съгласно европейското,
Наръчник за
националното
участието на
законодателство и
Република България
правилата на програмата
в оперативна
програма
“Югоизточна
Европа 2007-2013”
Обучени
Обучени
Провеждане на обучителни Точно спазване на
3. Да бъдат обучени
всички контрольори
всички контрольори
правилата за
семинари за контрольори
контрольорите от
от одобрения
от одобрения
изпълнение на
за специфичните
одобрения списък с
списък
списък
програмата
изисквания на програмата
контрольори за

5
Индикатор за
самооценка

100%

100%

100%

100%
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1
Цели за 2010 г.

специфичните изисквания
на програмата
4. Създаване на условия за
пълноправно участие на
Република България в
програмата за
транснационално
сътрудничество
“Югоизточна Европа”

5. Насърчаване на участието
на българските партньори в
програмата за
транснационално
сътрудничество
“Югоизточна Европа”

1. Създаване на условия за
пълноправно участие на
Република България в
Съвместна Оперативна

2
Дейности

3
Резултат

Съгласуване, подписване и
ратифициране на
меморандума за
разбирателство

Участие на български
партньори в програмата
и финансирането им от
ЕФРР

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./

Подписан
меморандум и
подготвен закон за
ратификация на
меморандума.

Подписан и
ратифициран
меморандум;

Платена национална
годишна вноска на
Република България
към бюджета на
приоритет
„Техническа помощ”
Подписани 36
договора за
национално
съфинансиране;

Платена национална
годишна вноска;

Осигуряване на
национално
съфинансиране от
републиканския
бюджет като
безвъзмездна
финансова помощ към
българските партньори
в одобрени проекти по
програмата
Съвместна Оперативна програма “Черно море 2007 - 2013”
Подписан
Съгласуване на текста на
Съгласуван между
меморандум
меморандума за
министерствата
меморандум и внесен за
разбирателство
одобрение от МС
Сключване на договори за
национално
съфинансиране с
партньорите в одобрени
проекти в първата покана
за проектни предложения

5
Индикатор за
самооценка

100%

Подписани 36
договора за
национално
съфинансиране;

92% изпълнение

Съгласуван между
министерствата
меморандум и
внесен за одобрение

90%
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1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

програма “Черно море 2007
- 2013”
2. Гарантиране на
ефективна система за
контрол

1. Създаване на условия за
пълноправно участие на РБ
в програмата за ИНТЕРРЕГ
IVC

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
от МС Предстои
ратификация от НС.

Точно спазване на
Одобрено описание
изискванията на
на системата за
контрол
регламентите за
разходване на
средствата от ЕФРР
ОП “Интеррег IVC”
Закон за ратификация
Подготовка на Решение на Участие на български
партньори в програмата на споразумението за
Министерския съвет за
предложение до Народното и финансирането им от изпълнение на
програмата
събрание за ратифициране ЕФРР
на Споразумението за
изпълнение на програмата
Изготвяне на описание на
системата за първо ниво на
контрол

Одобрено описание
на системата за
контрол

5
Индикатор за
самооценка

100%

Споразумението е 100%
ратифицирано със
закон, приет от 41ото
Народно
събрание на 29
септември 2010 г. –
ДВ, бр. 80 от 2010 г.
и е в сила за
Република България
от 11 септември
2007
г.
Споразумението е
обнародвано в ДВ,
бр. 88 от 9.11.2010
г.
.
Платена е
национална
годишна вноска на
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1
Цели за 2010 г.

2. Предоставяне на
информация на българските
партньори за участие в
проекти по ОП ИНТЕРРЕГ
IVC

2
Дейности

Провеждане на
консултации с български
потенциални кандидати и
партньори в проекти, и
публикуване на
информация на интернет
страницата на МРРБ

3
Резултат

Повишена
информираност на
потенциалните
български кандидати за
условията за участие в
програмата

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
Република България
към приоритет
„Техническа
помощ”
Разпространена
Разпространени
информация за
информационни
програмата от НЗК
материали за
програмата
Дадени препоръки и
указания за участие
на български
партньори в
капитализационни
проекти

5
Индикатор за
самооценка

100%

Проверки и
уведомяване на СТС
за допустимост на
български
партньори в
проекти.
ОП ИНТЕРАКТ 2007-2013 – добро управление на програмите за териториално сътрудничество
100%
През първото
Информиране
Съдействие и подпомагане Повишена
1. Да се предостави
полугодие на
потенциални
информираност за
на екипа на
информация за
2010 година
участници в
потенциалните участници в децентрализираното звено събитията,
обучените
обучения и
организирани от
на ОП ИНТЕРАКТ 2007 –
обучения и семинари,
служители са от
семинари
програмата и обучени
2013 във Виена при
организирани по ОП
други ведомства
служители от Одитния
организиране и
„ИНТЕРАКТ 2007 – 2013”
– ОО и СО. След
и Сертифициращия
информиране на
20

1
Цели за 2010 г.

1. Създаване на условия за
пълноправно участие на
Република България в
програмата за
транснационално
сътрудничество URBACT II

2
Дейности

3
Резултат

4
5
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
самооценка
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
потенциални участници в
орган
осигуряване на
обучения и семинари,
допълнителни
които касаят програмите за
средства по
териториално
бюджета за
сътрудничество.
програмите за
териториално
сътрудничество
през втората
половина на 2010
година ще бъдат
обучени и
служители на
МРРБ.
УРБАКТ II "Мрежа за градско развитие"
Напълно
Ратифициран
Ратифициран
Съгласуване и
Участие на български
постигната цел
меморандум.
ратифициране на
партньори в програмата меморандума.
Меморандума за 100%
и финансирането им от
меморандума за
разбирателство
Платена национална
ЕФРР
разбирателство
годишна вноска по
между
Република
програмата.
България
и
Френската
Република,
представлявана от
Междуведомствена
делегация
за
градовете
в
качеството й на
Управляващ орган и
Каса за влогове и
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1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за
състояние /заложен в текущо състояние
началото на
/отчетен в края на
2010 г./
2010 г./
депозити
–
Сертифициращ
орган,
относно
изпълнението
на
Оперативна
програма "УРБАКТ
II" е ратифициран
от
Народното
събрание
на
Република България
на 27 юли 2010 и
обнародван в ДВ
брой
62
от
10.08.2010г.

5
Индикатор за
самооценка

Платена национална
годишна вноска;
1. Гарантиране на
ефективна система за
контрол

Изготвяне на описание на
системата за първо ниво на
контрол

“ЕСПОН – 2007-2013”
Точно спазване на
Одобрено описание
изискванията на
на системата за
регламентите за
контрол
разходване на
средствата от ЕФРР

Одобрено описание
на системата за
контрол

Напълно
постигната цел
100%
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