BULGARIAN – SWISS COOPERATION PROGRAMME

Българо-швейцарска програма за сътрудничество
На 7 септември 2010 г. в град Берн, Швейцария беше подписано Рамково
споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и
Федералния съвет на Швейцария, което урежда предмета и прилагането на
швейцарския финансов принос за намаляване на икономическите и социални
неравенства в разширения Европейски съюз.
От 2007 година Швейцария финансира с 1 милиард шв. франка проекти и
програми в полза на десетте страни, приети за членки на ЕС през май 2004 година.
Новоприетите в ЕС през 2007 г. държави България и Румъния ще бъдат финансирани
допълнително с 257 милиона шв. франка. Приносът за България е в размер на 76
милиона швейцарски франка. Той ще се реализира под формата на проекти и
програми, които Швейцария ще направлява в приоритетни области, в които е
конкурентоспособна и в които България е изявила желание за подкрепа: сигурност,
стабилност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на
малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор,
развитие на човешките ресурси и социалните дейности.
Българо-швейцарската програма за сътрудничество се изпълнява чрез два
механизма за управление и изпълнение: чрез проекти и чрез тематични фондове.
Българските институции управляват:


Приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура”;



Приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор”;



Фонд за техническа помощ;



Помощ за подготовка на проекти;



Резерв (за приоритетни проекти в приоритетните ос 2 "Околна среда и
инфраструктура" и/или ос 3 "Насърчаване на частния сектор").

В процеса по управление и контрол на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество, във връзка с управляваните от българска страна средства, участват
следните институции/звена:


Съвет за координация при управление на средствата от ЕС, с
председател – министъра по управление на средствата от ЕС;



Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в администрацията на
Министерския съвет -Национално координационно звено (НКЗ);



Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – Междинен орган
(МО) и Изпълнителна агенция (ИА);



Изпълнителна агенция за насърчаване
предприятия (ИАНМСП) - МО и ИА;
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Дирекция „Национален фонд” (НФ) в Министерство на финансите (МФ)
- Разплащателен орган (РО);



Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”
(ИАОСЕС) към министъра на финансите - Одитен орган (ОО);



Комитет за наблюдение (КН) по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество.

Швейцарската страна управлява:
•

Тематичните фондове по Приоритетна ос 1 „Сигурност, стабилност и
подкрепа за реформи”;

•

Тематичните фондове по Приоритетна ос 4 „Развитие на човешките
ресурси и социалните дейности”;

•

Тематичен фонд „Укрепване на партньорството и експертната помощ”.

Тематичните фондове се управляват пряко от Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество (SDC) и от Швейцарските междинни органи, избрани от
(SDC) чрез обществена поръчка.
Българо - швейцарската програма за сътрудничество се основава на
принципите за прозрачност, социално включване, равни възможности и права,
устойчивост на околната среда, участие на всички заинтересовани страни и
субсидиарност и децентрализация.
Междинен орган по приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор” на
Българо-швейцарската програма е Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП) към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, определен с РМС № 319/19.05.2011 г. Проектите по
приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор” са свързани с развитие на
частния сектор,
насърчаване на износа от МСП и с обществените поръчки.
Бенефициенти по приоритетна ос 3 са Агенцията по обществени поръчки и дирекция
„Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия" в ИАНМСП.
Понастоящем се обсъждат проектните резюмета на институционалните
бенефициенти.
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