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ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Наръчник : Версия: 7

Стр. :

1/4

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО СХЕМА BG161PO001/5-01/2008 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ,
ОЦЕНКА, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 Г"

Приоритетна
ос/ Операция/
Наименовани
е на схемата

Приориетна ос
5,
Операция 5.3

Наименование и
седалище на
бенефициента

Агенция “Пътна
инфраструктура”

Място на
изпълнен
ие на
проекта

РБ

Наименование на
проекта

Оптимизиране
на
Агенция
Пътна
инфраструктура"
за
управление
на
програми и проекти,
финансирани
с
Европейски средства"

Стойност на
безвъзмездн
а финансова
помощ по
ОПРР (лв)

6 391 529,45

Процент на
общата
стойност на
проекта,
която се
съфинансира
от
безвъзмездн
а финансова
помощ по
ОПРР

Основни дейности

Индикатори

Продължител
ност на
изпълнение
на проекта

100%

Дейност 1: Управление на
проекта.
Дейност 2: Изграждане на
система за автоматизирано
събиране на данни за трафика
по автомобилните пътища в
Р.България.
Дейност 3: Разработване на
готови (зрели) проекти в пълна
степен на проектна готовност
(работни проекти в пълния им
обем, съгласувания, одобрения,
разрешения и др.) (project
pipeline), с които Агенция „Пътна
инфраструктура”
ще
има
възможност да кандидатства за
финансиране със средства от
Европейските
фондове
в

1 изградена отворена система
за автоматизирано събиране
на данни за трафика по
автомобилните пътища в
Р.България;
1 Въведена Управленска
Информационна
Система
(УИС) за мониторинг и оценка
на
изпълнението
на
Средносрочната
рамкова
инвестиционна програма и на
всички проекти на АПИ,
финансирани със средства от
ОПРР;
30 обучени служители на АПИ
за работа със Структурните
фондове на ЕС;
120
инсталирани
главни
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Приориетна ос
5,
Операция 5.3

Агенция по
заетостта

РБ

„Укрепване капацитета
на екипа по СРИП в
Агенция по заетостта”

251 503,40

100%

2/4

рамките
на
следващия
програмен период 2014 – 2020.
Дейност 4: Разработване и
въвеждане
в
АПИ
на
Управленска Информационна
Система (УИС) за мониторинг и
оценка на изпълнението на
Средносрочната
рамкова
инвестиционна програма и на
всички проекти на АПИ,
финансирани от ОПРР.
Дейност 5: Въвеждане на
ефективна
система
за
материално стимулиране за
екип на АПИ, управляващ
СРИП, като част от изпълнение
на планове за действие за
укрепване на административния
капацитет на бенефициентите
на ОПРР на базата на
направени оценки.
Дейност
6:
Организиране
участието на служителите от
дирекция ИПОПРРПТСЕС” на
АПИ
в
специализирани
обучения в областта на
структурните фондове на ЕС.
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 8: Информация и
публичност на проекта

преброителни
пунктове
(броячи-класификатори) (ГПП)
на рехабилитираните пътни
обекти в рамките на ОПРР;
140
разработени
готови
работни
проекти
за
кандидатстване
през
следващия програмен период;
4 материално стимулирани
служители
в
Екипа
за
управление на СРИП;

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Провеждане на
заседания/координационни
срещи на екипа за управление и
изпълнение на СРИП за

7 материално стимулирани
служители от екипа за
управление и изпълнение на
СРИП
24
Брой
проведени
координационни срещи
на

24 месеца
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координация и отчет на
текущото
изпълнение
на
напредъка по програмата
Дейност 3: Дейности, свързани с
подготовка и провеждане на
тръжни процедури по реда на
ЗОП/НВМОП
Дейност 4: Привличане на
вътрешни
експерти
за
подпомагане на реализацията
на дейностите по проектните
предложения по ОПРР /екип по
организация и управление на
СРИП/
Дейност 5: Дейности, свързани с
материално стимулиране екипа
по СРИП във връзка с
цялостното
управление,
наблюдение и отчитане на
постигнатите резултати по
изпълненото на Програмата.

3/4
екипа за управление и
изпълнение на СРИП
8 проведени заседания на
екипа по СРИП и екипите по
проектите
3 броя закупена техника

Дейност 6: Дейности, свързани с
осигуряване на информация и
публичност
Дейност 7: Одит на проекта

Приориетна ос
5,
Операция 5.3

Министерство на
здравеопазването

РБ

"Подкрепа за
укрепване
административния
капацитет на
Министерство на
здравеопазването при
изпълнението на
Средносрочна рамкова
инвестиционна
програма и контрол

390 152,77

100%

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2 – Управление и
изпълнение на СРИП
Дейност 3 – Провеждане на
процедури по ЗОП
Дейност 4 – Повишаване
капацитета на екипа за
управление на СРИП на
национално ниво, посредством

4 Проведени обучение на
екипа за управление на СРИП
в страни-членки на ЕС
3
Организирани
отчетни
събрания
на
екипа
за
управление на СРИП
17
Сключени
граждански
договори
с
екипа
за
управление на СРИП
17 Обучени членове на екипа

6 месеца
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върху изпълнението на
проектните
предложения към нея"

провеждане на специализирани
обучения
в
страни
от
Европейския съюз
Дейност 5 – Осигуряване на
техническа обезпеченост на
екипа на СРИП
Дейност 6 – Провеждане на
периодични отчетни заседания
на екипа на срип
Дейност 7 - Осигуряване на
публичност
Дейност 8 - Одит на проекта

4/4
за управление на СРИП в
страни-членки на ЕС
10 Преносими компютри

