Национален план за развитие на земеделието и селските райони
Мярка 4.1

Техническа помощ

1. Обосновка
Мярката е насочена към осигуряване на техническа помощ. Средствата
предвидени по мярката ще се изразходват за извършване на разходите, свързани с
изпълнението на Програмата, посочени в раздел 4 по-долу.
Тази мярка се отнася само до осигуряване на техническа помощ в
съответствие с член 2, точка 15 от Регламент 1268/1999 (т.е. не касае предвиденото в
член 7, ал. 4 на споменатия Регламент).
2. Връзка с други мерки
Мярката ще осигури техническата помощ, необходима за всички други мерки
от Програмата.
3. Цели
Целите на тази мярка са насочени към подпомагане на изпълнението и
наблюдението на Програмата и възможните бъдещи изменения в нея. В
съответствие с това целите включват:
• помощ при наблюдението на изпълнението на Програмата;
• осигуряване на необходимото информационно обезпечаване и публичност;
• помощ при извършване на проучвания, посещения и семинари;
• осигуряване на помощ от външни консултанти;
• помощ при извършването на оценка на изпълнението на Програмата.
4. Обхват на помощта по мярката
Избираемите за финансиране по тази мярка дейности, при условие че са одобрени от
Председателя на Комитета по наблюдение, са както следва:
(1.) разходи, свързани с провеждане на срещи на Комитета по наблюдение,
включително разходи за експерти и други участници, чието присъствие е
необходимо с оглед ефективната работа на Комитета.
(2.) други разходи, свързани с изпълнение на функциите на Комитета по
наблюдение, попадащи в следните категории:
• експертна помощ за извършване на анализ на индикаторите за наблюдение и
оценка на Програмата;
• експертна помощ на Комитета по наблюдение относно функционирането и
прилагането на системата за наблюдение на Програмата;
• разходи, свързани с провеждане на срещи и помощни дейности на работните
групи към Комитета;
• семинари.
(3.) разходи, свързани с провеждане на информационни кампании, включително
такива за отпечатване и разпространение на информационни материали.
(4.) разходи по осигуряване на превод, във връзка с искания от страна на
Европейската комисия, извън случаите посочени в член 5, ал. 1 и 2 от Многогодишното финансово споразумение.
(5.) разходи, свързани с посещения и семинари, които не са по инициатива на
Европейската Комисия. Всяка такова посещение или семинар следва да се
отчита чрез представяне на писмен доклад до Комитета по наблюдение.
(6.) разходи, свързани с осъществяване на посещения и семинари по инициатива на
Европейската Комисия.
(7.) разходи, свързани с подготовката на мерките от Програмата, с цел постигане на
максимална ефективност, включително разходи свързани с мерки, чието
изпълнение се отлага за по-късен етап.
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(8.) разходи свързани с осъществяването на междинна оценка на изпълнението на
Програмата в съответствие с разпоредбите на член 10, секция Б на Многогодишното финансово споразумение.
Горният списък от избираеми дейности е изготвен въз основа на препоръките
дадени от Европейската Комисия. Българската страна ще анализира този списък във
връзка с резултатите, постигнати при практическото изпълнение на мярката и може
да поиска неговото изменение и допълнение, което би изисквало последваща
промяна в Програмата.
Разходите свързани с изпълнение на дейностите по мярката се считат за
избираеми, ако отговарят и на изискванията по раздел 6 по-долу.
5. Бенефициенти
Бенефициент на дейностите по тази мярка е Министерство на земеделието и
горите.
6. Критерии за избираемост
Извършените допустими разходи ще бъдат отчитани чрез годишния доклад.
Разходите може да се основават също така и на фиксирани стойности (като разходи
за командировки) в съответствие с условията и показателите, използвани за подобни
дейности в обществения сектор в България, които не се съ-финансират от
Общността. Всички разходи за експерти и други участници ще са допустими само,
ако последните са граждани на страните-членки или на страните кандидат-членки
на Европейския съюз.
Не са допустими за финансиране по мярката дейности, които се финансират
или предстои да се финансират от проекти за побратимяване или от други проекти
по програмите ФАР и ИСПА.
7. Индикатори
Брой на печатните материали с обща информация за Програмата
(брошури, диплянки, и пр.)
Брой информационни кампании(вкл. телевизионни и радио
програми)
Брой наети експерти
Брой работни срещи, конференции, семинари
Брой срещи на Комитета по наблюдение
Брой проучвания по подготовка и изпълнение на мерките по
Програмата
Брой доклади по оценка на изпълнението на Програмата

1 750 000
30
30
14
14
6
1

8. Финансови условия
Приносът на Общността за разходи по точки от (а) до (д) и по точка (ж) от
раздел 4 не може да надхвърли 80% от общите разходи, а съвкупният принос на
Общността по мярката ще се ограничи до 150 000 евро на година плюс 0.3% от
общия годишен принос на Общността за Програмата, според сключените Годишни
финансови споразумения. Размерът на средствата, определен по формулата по-горе,
може да претърпи промени с оглед постигнатите резултати при прилагането на
мярката и възможни изменения в раздел 4.
Приносът на Общността за разходите по точка (з) се ограничава до 80% от
общите разходи. По точка (е), приносът на Общността е до 100% от общите разходи
в рамките на условията и лимитите, които Европейската комисия може да наложи за
определена инициатива.
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