Наименование

Активна ли е схемата?

ОПАК открива нова процедура за съдилищата
на обща стойност 3 млн. лв. Процедурата е по
подприоритет 1.5 "Прозрачна и ефективна
съдебна система", бюджетна линия
1 BG051PO002/12/1.5-04
Да

2

3

4

5

Проект на Схема BG051PO001-3.1.09 „Система
за квалификация и кариерно израстване на
преподавателите във висшите училища" по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси".
ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и
комплект с документи към тях по схема
BG051PO001-5.1.05 "СЪПРИЧАСТНОСТ" по
приоритетна ос 5 на Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване
стартирането на проекти за развиване на
самостоятелна стопанска дейност “ Компонент III
BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на
ефекта на активните политики на пазара на
труда, финансирани със средства от
държавния бюджет”

BG161PO003-4.3.02 „Подобряване на бизнес
средата за българските предприятия Подобряване на националната
6 инфраструктура по качеството”

Бенефициент - Централна и местна
администрация

Бенефициент - Публични структури

Съдилищата

Бенефициент Малки и средни
предприятия,
предприемачи

Общ бюджет
лева
Коментар

Не

3000000

Проект

Висши училища

Не

4000000

Проект

Национално представителни
организации на хора на или с
увреждания

Не

5000000

5000000

Да

Агенция по заетостта

Вероятно

Да

Министерство на труда и социалната
политика

Не

750000

Да

Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор

Не

5867490

Централни администрации

Не

7000000

Общински администрации

Не

5000000

„Стандартна информационно-комуникационна
среда и оперативна съвместимост"
по приоритетна ос ІII „Качествено
административно обслужване и развитие на
електронното управление", подприоритет 3.2,
7 BG051PO002/12/3.2-03
Да
приоритетна ос І „Добро управление",
подприоритет 1.1 „Ефективна структура на
държавната администрация", бюджетна
8 линия BG051PO002/12/1.1-04
Да

BG051PO001-6.2.17 «Подкрепа за
институционалното изграждане на
институциите на пазара на труда, социалното
9 включване и здравеопазването»
Да
BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги
10 и насърчаване на заетостта”
Да
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги
11 и обучения за заети лица – фаза 3”
Да
BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за
развитие на критична, защитена, сигурна и
12 надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически
13 продукт и маркетинг на дестинациите”
схема по ОПРР - BG161PO001/1.5-03/2011
„Подкрепа за интегриран градски транспорт в
14 петте големи града"

15

16

17

18

Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 екв.ж.
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за
научноизследователската и развойна дейност
на българските предприятия”
BG051PO001-4.1.05 “Образователна
интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства”
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за
осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от
населението и други групи в неравностойно
положение”

Министерство на труда и социалната
политика

Не

Удължава се
крайния срок конкретният
бенефициент
няма защо да
3000000 бърза.

Да

35149758

Да

34000000

Да

Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни
системи"

Не

39147764,2

Не

Всички общини

Не

18628160,06

Да

общините Пловдив, Варна, Русе, Стара
Загора и Плевен

Не

203655639,4

Да

общински администрации

300000000

Да

Да

Частично

Да

конкретни бенефициенти Община Бургас,
Община Видин, Община Девня и Община
Дупница

Общини, училища, детски градини,
висши училища и организации с
нестопанска цел

Да

58674900

Не

6000000

Не

15659106,46

BG051PO001-7.0.02 "Без граници – Компонент
19 2"

Да

BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и
консервация на дворец "Евксиноград" и
прилежащия му парк” към Приоритетна ос 3:
„Устойчиво развитие на туризма”, Oперация
3.1. „Подобряване на туристическите атракции
20 и свързаната с тях инфраструктура”.
Да

BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за
реконструкция/ обновяване и оборудване на
общински лечебни заведения в общини,
21 извън градските агломерационни ареали”

Не

Министерство на труда и социалната
политика;
Министерство на образованието, младежта
и науката;
Министерство на здравеопазването;
Държавна агенция за закрила на детето;
Агенция за социално подпомагане;
Агенция по заетостта;
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда”;
Агенция за хората с увреждания;
Национален институт за помирение и
арбитраж;
Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства;

Не

дворец „Евксиноград"

Не

За всяка
организация
има по един
10000000 милион.
Държавата ще
си ремонтира
резиденцията явно и други
министри
предстои да
9779150 вдигат свадби.

Северозападен регион МБАЛ
Белоградчик (мед. център)
МБАЛ Тетевен
Резерв: Оряхово, Луковит
Северен централен регион МБАЛ
Бяла
МБАЛ Тутракан
Резерв: Исперих, Павликени, Кубрат
Североизточен регион МБАЛ Омуртаг
Югоизточен регион МБАЛ Елхово
(мед. център)
Резерв: Средец (мед. център)
МБАЛ Свиленград
МБАЛ Крумовград (мед. център)
МБАЛ Девин (мед. център)
Южен централен регион
Резерв: Златоград
Югозападен регион МБАЛ Разлог
МБАЛ Етрополе
Резерв: Своге и Ихтиман
Не

Без здравна
политика и
яснота кои
болници ще се
закриват
продължават
да се изсипват
милиони в
спуканото
40713672,98 гърне.
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23

24

25
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BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални
институции, предлагащи услуги за деца в
риск” към Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, Операция 1.1
„Социална инфраструктура”.
BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието
на клъстерите в България"
BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи
иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси
и услуги"
Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа
за осигуряване на подходяща и ефективна
инфраструктура на бюрата по труда,
допринасяща за развитието на устойчиви
градски ареали."
Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа
за осигуряване на подходяща и ефективна
държавна образователна инфраструктура,
допринасяща за развитието на устойчиви
градски ареали."

“Техническа помощ за подготовка,
управление, наблюдение, оценка,
информация, контрол и укрепване на
административния капацитет за изпълнение
27 на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Общо средства по групи:
Като %
Разходи в % за управление на Звеното за
управление на ОП Регионално развитие:
Забележка: възможни са технически грешки в
сроковете и изчисленията.

Не

62 общини

Разходване на
еврофондове
за решаване на
държавни
социални
проблеми,
вместо за
развитие на
40713672,98 икономиката

Не

Да

Клъстъри - 7 обединени предприятия Не

29337450

Да

Да

19558300

Да

Агенция по заетостта

Не

5480687

Да

Министерство на образованието и науката

Не

11509442

Да

ГД "Програмиране на регионалното
развитие" - Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално
развитие" 2007-2013 г.

791046669,1
0,77
0,10

105 милиона за
управление и
публичност на
105855557 са

Не

85051122,98
0,08

152382958
0,15

Над 1 милиард
1022480750 лева

85051122,98

791046669,1

