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2004 2005 2006Действия 
Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д 

Отговор
ности 

Изготвяне на 
методологич
еска рамка 
за НПР 
2000-2007 

                                                                        АИАП 

                                                                            
Изготвяне на 
ръководство 
за 
партньорств
о 

                                                                        УСЕС 

                                                                           
Идентифици
ране на 
партньори и 
установяван
е на 
ефективен 
диалог с тях 

                                                                        АИАП, 
водещи 
министе
рства по 
ОП 

                                                                            
Създаване 
на работна 
група по 
НПР 

                                                                        УСЕС, 
АИАП, 
Координ
ационен 
съвет по 
НПР 



                                                                            
Изготвяне на 
икономическ
и анализ и 
импликациит
е му върху 
икономическ
ата политика

                                                                        АИАП, 
подпома
гана от 
РГ по 
НПР 

                                                                            
Дефиниране 
на визия и 
стратегическ
и приоритети

                                                                        АИАП, 
подпома
гана от 
РГ по 
НПР; 
одобрен
о от КС 
по НПР 
и МС 

                                                                            
Предварител
на оценка 

                                                                        УСЕС, 
АИАП 

                                                                            
Изготвяне на 
ръководство 
за 
оперативнит
е програми 

                                                                        АИАП 

                                                                            
Създаване 
на работни 
групи по 
оперативнит

                                                                        Управля
ващи 
органи 
по ОП, 



е програми КС по 
НПР 

                                                                            
Разработван
е на 
оперативнит
е програми 

                                                                        Водещи 
министе
рства по 
ОП, 
подпома
гани от 
РГ по 
ОП 

                                                                            
Оценка на 
капацитета 
за усвояване 
на 
фондовете 

                                                                        АИАП, 
подпома
гана от 
РГ по 
НПР 

                                                                            
Индикативно 
разпределен
ие на 
фондовете 
между 
оперативнит
е програми 

                                                                        КС по 
НПР по 
предлож
ение на 
АИАП 

                                                                            
Предварител
на оценка на 
оперативнит
е програми 

                                                                        Управля
ващи 
органи 
по ОП, 
подпома
гани от 



АИАП и 
УСЕС 

                                                                            
Обсъждане 
на 
оперативнит
е проглами 
за 
установяван
е на 
припокриван
ия и 
осигуряване 
на 
съответстви
е с 
националнит
е приоритети

                                                                        РГ по 
НПР, 
подпома
гана от 
РГ по 
ОП 

                                                                            
Оценка на 
въздействие
то върху 
макроиконом
иката 

                                                                        АИАП, 
подпома
гана от 
РГ по 
НПР и 
ОП 

                                                                            
Оценка на 
въздействие
то върху 
околната 
среда 

                                                                        МОСВ 

                                                                            



Осигуряване 
на 
съгласувано
ст с 
политиките 
на ЕС 

                                                                         РГ по 
НПР 

                                                                          КС по 
НПР и 
МС 

Приемане от 
МС на НПРи 
предварител
ната оценка 

                                                                      КС по 
НПР и 
МС 

                                                                            
Публичност 
на НПР 

                                                                        УСЕС, 
АИАП 

                                                                            
Договаряне 
на Рамка за 
подкрепа на 
общността с 
ЕС 

                                                                        Прегово
рен екип 
воден от 
УСЕС 

 


