ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)
ЗА 2022 ГОДИНА
Проект!
№
по
ред

Наименование на
процедурата

Цели на предоставяната
БФП по процедурата

Извършване
Начин на
на
провеждане на
предварителе
процедурата
н подбор на
съгласно чл. 2 от
концепции за
ПМС № 162/2016
проектни
г.
предложения

Общ размер на БФП по
процедурата /лв./

Допустими кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

Максимален %
на
съфинансиране

Дата на
обявяване на
процедурата

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Представлява ли
процедурата/част от нея:

Размер на БФП за проект /лв./

Държавна
помощ

Минимална
помощ

Минимален

НЕ

НЕ

Н/П

Максимален

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И Е-УПРАВЛЕНИЕ“

1

Реализиране на ЦАИС
„Единна входна точка“ за
подаване на годишни
финансови отчети и
статистика в машинночетим формат и
интеграция с НАП, НСИ,
АВ (ТР)

• Реализиране на Единна входна
точка (ЕВТ) за подаване на
годишни отчети за дейността, с цел
комплексно използване на данните
от НСИ, НАП и АВ и осигуряване
Процедура чрез
на възможност за последващ
директно
анализ на финансовата
предоставяне
информация подадена в машинночетим вид;
• Подобряване на обслужването и
намаляване на административната
тежест за бизнеса.

НЕ

850 000,00 лв.

Национален статистически институт (НСИ)

• Изготвяне на пакет от документи за
изменение и допълнение на нормативни
актове, във връзка с регламентиране на ЕВТ; •
Разработване и внедряване на информационна
система на единна входна точка (ИС ЕВТ);
• Интеграция с информационните системи на
НАП, НСИ и Търговския регистър;
• Интеграция на ИС ЕВТ с външни системи, в
т.ч. с хоризонталните системи на
електронното управление.

www.eufunds.bg

• Разходи за услуги;
• Разходи за материални активи;
• Разходи за нематериални активи;
• Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
• Разходи за персонал;
• Непреки разходи (разходи за организация и
управление и разходи за информация и комуникация)

100%

Първо
тримесечие
на 2022 г.

60 дни след
обявяване на
процедурата

850 000,00 лв.

