ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” ЗА 2009 г.
Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) е хоризонтална програма, която
се съфинансира изцяло от Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на ОПТП
е по-нататъшно подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката на
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007 - 2013 г., за
реализирането на която са заложени две специфични цели:
1. Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на
централната и местни администрации, участващи в усвояването на СКФ;
2. Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното
и ефикасно използване на СКФ в България;
Предвид спецификата на ОПТП, за постигането на целите на програмата са
предвидени различни мерки на подкрепа, обособени в три приоритетни оси, по които
конкретни бенефициенти могат да кандидатстват през целия програмен период:
Приоритетна ос 1 – Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на
централно ниво. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по
Структурните фондове.
Конкретни бенефициенти: Централно координационно звено; Сертифициращ орган;
Одитен орган; Управляващ орган на ОПТП; дирекция „Координация и контрол върху
дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз” и дирекция „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности” в Министерски съвет.
Приоритетна ос 2 – Допълнително разработване и подпомагане на
функционирането на Унифицирана информационна система за управление и наблюдение на
СКФ в България.
Конкретен бенефициент: Централно координационно звено.
Приоритетна ос 3 - Популяризиране на европейската Кохезионна политика и
нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация.
Конкретни бенефициенти: Централен информационен
офис; дирекция
„Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския
съюз” и дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности” в Министерски съвет.
По ОПТП се провежда процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на конкретните бенефициенти на програмата. Общите правила за
подаване, оценка и одобрение на проекти по ОПТП са регламентирани във Вътрешни
правила за провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ по ОПТП. Процедурата стартира с изпращането на покана на 26.10.2007 г. до
конкретните бенефициенти за подаване на проектни предложения за финансиране по ОПТП
и е без определен срок за кандидатстване. В допълнение, на 09.01.2009 г. бе изпратена покана
до двата нови конкретни бенефициента – структурите в администрацията на МС, които
подпомагат заместник министър-председателя по чл. 1 от Постановление № 104 на
Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на неговите функции.
Финансовите ангажименти по ОПТП за 2009 г. съгласно финансовия план на оперативната
програма са в размер на 8 236 493 € или 16 109 180 лв., но проектни предложения могат да
бъдат финансирани до изчерпване на бюджета на съответната мярка на подкрепа.
Предоставяната от ОПТП безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % от
допустимите разходи по всеки от одобрените проекти.

